
  



  



 



Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a řešení problémů, které ovlivňují prodeje 

nafukovacích člunů a lodí firmy Gumotex a.s. přes oficiální e-shop. Problémy jsou 

identifikovány za pomocí analýzy dat z nástroje Google Analytics, osobních konzultací 

ve firmě a vytyčené teorie online marketingu. Práce obsahuje návrhy na zlepšení situace 

v podobě necenových výhod pro zákazníka, zesílení středu konverzní cesty a zlepšení 

koordinace kanálů a zapojení dlouhodobější strategie. 

  



Abstract 

The bachelor thesis focuses on finding and solving problems that impact the sale of 

Gumotex a.s. made inflatable boats via e-shop. Problems are identified through the 

analysis of data from Google Analytics, personal consultations in the company, and the 

set out theories of online marketing. The work includes suggestions for improving the 

situation in form of non-price benefits for the customer, strengthening the middle of the 

conversion funnel and improving marketing channel coordination and engaging a longer-

term strategy.  



Klíčová slova 

 

online marketing, marketingová analýza, google analytics, gumotex, marketingový mix, 

návrhy na zlepšení, analýza marketingového mixu 

  



Key words 

 

online marketing, marketing analysis, google analytics, gumotex, marketing mix, 

suggestions for improvement, marketing mix analysis 

  



Bibliografická citace 

 

KALUŽÍK, Matěj. Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti [online]. Brno, 

2019 [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-

prace/detail/119807. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský. 

 

  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/119807
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/119807


Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

 

V Brně dne 12. května 2019                                                         ………………………………  

                                                                                                       podpis autora 

 

  



Poděkování 

Rád bych poděkoval hlavně panu docentovi doc. Ing. Vladimírovi Chalupskému CSc., 

MBA za trpělivost, cenné rady a čas, který věnoval vedení mé bakalářské práce. 

Poděkování patří také paní inženýrce Ing. Lucii Kadlecové za ochotu se mnou na práci 

spolupracovat a poskytnutí dat a vhledů do fungování online marketingu jejich divize.   



OBSAH  

ÚVOD ............................................................................................................................. 14 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ........................................ 15 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .......................................................... 16 

1.1. Historie a definování pojmu online marketing ....................................... 16 

1.2. Online marketing a jeho místo v klasického marketingového mixu 

společnosti 16 

1.2.1. Vztah online marketingu a tradičního marketingu ............................. 17 

1.2.2. Digitální kanály v klasických marketingových teoriích ..................... 18 

1.2.3. Místo prodeje: Kamenné obchody vs. online prodej .......................... 19 

1.2.4. Rozdělení mobilních a desktopových zařízení ................................... 20 

1.3. Klíčové kanály online mixu .................................................................... 21 

1.3.1. SEO ..................................................................................................... 21 

1.3.2. PPC reklamy ....................................................................................... 22 

1.3.3. Sociální sítě ......................................................................................... 25 

1.3.4. Emailing .............................................................................................. 26 

1.3.5. Obsahový marketing ........................................................................... 26 

1.4. Strategický pohled na online marketing ................................................. 26 

1.4.1. See Think Do Care .............................................................................. 27 

1.4.2. Nasazení See Think Do Care .............................................................. 28 

1.4.3. Branding v online prostředí ................................................................ 29 

1.4.4. Nástroje a metriky pro vyhodnocování online marketingu společnosti

 ……………………………………………………………………….30 

1.4.5. Atribuční modely ................................................................................ 31 



1.5. Moderní technologie pro podporu nákupního procesu ........................... 32 

1.5.1. Chatboti ............................................................................................... 32 

1.5.2. Marketingová Automatizace ............................................................... 33 

1.5.3. Virtuální a augmentovaná realita v marketingu .................................. 35 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................. 37 

2.1. Popis firmy a divize nafukovacích člunů ................................................ 37 

2.1.1. Dosavadní postup v online marketingu a využití kanálů .................... 38 

2.1.2. Cílová skupina .................................................................................... 38 

2.2. Demografie publika ................................................................................ 39 

2.3. Zákaznická cesta ..................................................................................... 40 

2.4. Sezónnost tržeb ....................................................................................... 42 

2.5. Hodnota marketingových kanálů a jejich zapojení v konverzních cestách

 ………………………………………………………………………….43 

2.5.1. Délka konverzní cesty ......................................................................... 43 

2.5.2. Nejhodnotnější kanály ........................................................................ 45 

2.5.3. Nejčastější konverzní trasy ................................................................. 46 

2.5.4. Analýza 3 atribučních modelů ............................................................ 47 

2.6. Analýza webu ......................................................................................... 49 

2.6.1. Vstupní a výstupní stránky ................................................................. 49 

2.6.2. Design webu a porovnání s konkurencí .............................................. 50 

2.7. Analýza organického vyhledávání a zbožových srovnávačů ................. 52 

2.7.1. Analýza organického vyhledávání ...................................................... 53 

2.7.2. Zbožové srovnávače ........................................................................... 54 

3. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ ................................................................................... 55 

3.1. Necenové výhody pro zákazníka ............................................................ 55 



3.1.1. Prodloužená záruka ............................................................................. 55 

3.1.2. Servis a údržba lodě na 2 roky zdarma ............................................... 56 

3.1.3. Dárky k nákupu ................................................................................... 57 

3.1.4. Minoritní necenové výhody ................................................................ 57 

3.2. Zesílení středu konverzní cesty ............................................................... 58 

3.2.1. Obsah webu jako podpora prodeje ...................................................... 58 

3.2.2. Zákaznická podpora a chatbot ............................................................ 62 

3.3. Zlepšení koordinace kanálů a zapojení dlouhodobější strategie ............. 64 

3.3.1. Zapojení více kanálů do konverzní cesty ............................................ 64 

3.3.2. Získání zákazníků do CRM ................................................................ 65 

3.3.3. Vodácká platforma pro zákazníky ...................................................... 66 

4. ZÁVĚR .................................................................................................................. 68 

5. SEZNAM POUŽITÝ ZDROJŮ ........................................................................... 70 

6. SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................ 75 

7. SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................... 76 

8. SEZNAM TABULEK ........................................................................................... 77 



  

14 

ÚVOD 

Internet změnil svět a spolu s ním změnil i marketing. Marketéři se dnes musejí naučit, jak 

pracovat s novým, rychle rostoucím, a ještě rychleji se měnícím světem online marketingu. 

Online marketingu se volnočasově věnuji už několik let a snažím se v něm vzdělávat, jak to jen 

jde a držet se s trendy. Jelikož mě marketing a speciálně jeho digitální kanály jako obor 

nesmírně táhne i profesně, rozhodl jsem se věnovat mu svou bakalářskou práci.  

V této práci budou vytyčeny základní koncepty online marketingu a marketingu jako celku, 

jeho hlavní kanály a důležité marketingové strategie, které jsou pro digitální marketing klíčové. 

Tato teoretická báze bude poté použita pro analýzu online marketingových aktivit divize 

nafukovacích člunů firmy Gumotex a.s. , kde se zaměří zejména na zjištění, kde zákazník 

realizuje jednotlivé fáze nákupního procesu a proč se tak děje. Poslední krok mé práce využije 

předchozí analýzy a vybrané teorie k vytvoření souboru návrhů pro zvýšení prodejů přes online 

kanály.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této práce je zjistit, v jakých fázích konverzní cesty firmě unikají zákazníci 

a vytvořit souhrn návrhů pro zvýšení prodejů divize nafukovacích člunů firmy Gumotex a.s. 

napřímo zákazníkům přes online kanály. Náměty a návrhy pro zvýšení přímých prodejů budou 

vytvořeny za pomocí marketingových teorií a frameworků vytyčených v první části práce a 

dále na základě analýzy nákupního chování zákazníků, nákupního procesu a zapojení 

jednotlivých online marketingových kanálů v něm. Analýza bude realizována hlavně za pomocí 

analytického nástroje Google Analytics a osobních konzultací s ředitelkou marketingové divize 

nafukovacích člunů.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

První část bakalářské práce se zaměřuje na vytyčení teoretických východisek pro následnou 

analýzu marketingového mixu v online prostředí firmy Gumotex a.s. 

Začátek se bude věnovat definování pojmu online marketing jako ucelené disciplíny a jeho 

místo v tradičním marketingovém mixu. Dále bude tato kapitola zaměřena na to, jak se 

marketing s nástupem digitální doby změnil a jaké jsou současné trendy. Poté budou podrobně 

popsány hlavní kanály, metody a teorie marketingu v digitálním prostředí a strategický pohled 

na marketing v online prostředí. 

1.1. Historie a definování pojmu online marketing 

Abychom byli schopni definovat, co to online marketing vůbec je musíme se nejdříve velmi 

krátce podívat na historii tohoto fenoménu a objasnit si jeho vznik. Podle Janoucha (2010)  je 

tady Internetový marketing prostě proto, že je tady internet. Jednoduše řečeno, kde jsou lidé, je 

i marketing.  

O takzvaném online marketingu se dá mluvit se začátkem 90. let, kdy začínala reklama na 

internetu. První zmínky o zatím velmi primitivní bannerové reklamě na internetu jsou z roku 

1994. Už tehdy začínali marketéři chápat velký potenciál internetu. Jedním z prvních kanálů 

byly webové stránky, které v té době nahrazovaly brožury a katalogy (Janouch, 2010).  

Internetu se povedlo změnit svět a s ním i marketing. Díky world wide webu vznikly 

platformy, kanály a techniky, které jsme si předtím nedokázali ani představit a masový 

marketing najednou dostal šanci se vyvinout v marketing velmi specificky cílený přesně podle 

toho, co na internetu dělali nebo co právě hledali. Internet tak otevřel úplně nový svět 

marketingu a změnil od základu zákaznické chování. 

1.2. Online marketing a jeho místo v klasického marketingového mixu 

společnosti 

V této části bude nastíněno, jak online marketing, často vnímán jako něco nového a 

netradičního, zapadá do klasického marketingového mixu a takzvaného tradičního marketingu.  
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1.2.1. Vztah online marketingu a tradičního marketingu 

Prvním důležitým faktem, který je nutno zmínit, je ten, že digitální marketing není revolucí 

marketingu ani nová disciplína sama o sobě. Mnoho lidí v posledních letech bralo online 

marketing jako nového boha a rádi porovnávali digitální a tradiční marketing a vyzdvihovali 

výhody klasického marketingu. Podle Marka Ritsona (2018) jsou však všechny kanály, jak 

tradiční, tak digitální pouze zbraně v rukou marketéra a záleží na tom, jak tyto zbraně umí 

využít.  

Je tedy jasné, že tradiční ani digitální marketing neexistuje. Existuje pouze marketing v 

digitální době a v současnosti takzvaná tradiční média stále kralují výdajům za reklamu i když 

je digitální kanály dohání. V budoucnu bude s označením digitálních kanálů poměrně velký 

problém. Jak ve svém článku pro Marketing Week trefně poznamenal Mark Ritson (2018),          

„Všechno je digitální”. Uvádí tak na příkladu posluchačů rádia v UK podle technologie, kdy 

přes 50 % vysílání probíhá na bázi digitálního přenosu. Televize už dokonce v mnoha zemích 

přešla na 100 % digitální vysílání. Žijeme v době digitální a takzvaná tradiční média přestávají 

být tak tradičními. V budoucnu se dočkáme toho, že rozdíly mezi těmito dvěma světy budou 

čím dál více mizet. Podle webu eMarketer by měl ve Spojených státech amerických podíl 

televizní reklamy nakoupené programaticky dosáhnout v roce 2019 až 5 %. Toto číslo se 

nemusí zdát jako závratně vysoké. Můžeme však stále o televizi mluvit jako o tradičním kanálu, 

pokud celé televizní vysílání běží na digitální technologii? Programatický nákup televizního 

prostoru, který je charakteristický právě pro personalizované online kanály, roste, jak můžeme 

vidět z Grafu č. 1, meziročně tempem okolo 80 %. Programatický nákup bude dále zmíněn v 

další části této práce (US Programmatic TV Ad Spending, 2015-2019 (billions, % change and 

% of TV ad spending), 2017). 
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Graf č.  1: Náklady na programatický nákup televizní reklamy v USA 

(Zdroj: US Programmatic TV Ad Spending, 2015-2019 (billions, % change and % of TV ad spending), 

2017) 

 

1.2.2. Digitální kanály v klasických marketingových teoriích  

Marketingové teorie, jak je známe z učebnic, se mohou zdát v dnešním rychlém světě 

internetu a smartphonů, trochu zastaralé. Pravdou však je, že tyto teorie pořád stojí. Marketing 

je a vždy byl o zákaznících. A podle Marka Ritsona (2018) se chování zákazníků nemění, mění 

se pouze okolnosti a povrchové věci, ale jádro zákaznického chování zůstává stejné. Jak bylo 

zmíněno v předchozích odstavcích, marketing prošel a pravděpodobně v budoucnu ještě projde 

obrovskými změnami. Zákazníci nakupují jinak, svět je rychlejší, ale motivy nákupu, a tedy i 

většina teorií na nichž je behaviorální marketing postaven, zůstávají stále platné. Stejně tak se 

nesnižuje význam klasickým marketingových teorií a nástrojů. 

Podle Dona Tapscotta (2000) sice klasické marketingové teorie, jako jsou 4 P zůstávají 

platné, ale je důležité na ně nahlížet jinak. Svět se mění, a tedy i význam těchto teorií se částečně 

mění. Ve svém článku Internet's reach even extends to 4 P's of marketing vysvětluje, jak se 

změnila podoba jednotlivých P v dnešním rychlém online světě. Poukazuje na to, že produkty 
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přešly od masové výroby k takzvané masové kustomizaci a jsou daleko více obklopeny 

službami, které jsou součástí rozšířeného jádra produktů. Klasickým příkladem těchto služeb 

je v online obchodech dodání do druhého dne nebo prodloužená doba vrácení zboží bez udání 

důvodu. Velmi výrazně se také měnila podoba ceny. V dnešní době mají zákazníci daleko větší 

přístup k informacím a jsou díky internetu schopni cenu velmi rychle a jednoduše porovnat s 

konkurencí. Digitální revoluce měla asi největší dopad na poslední dvě P, tedy place (místo) a 

promotion (propagace). Internet otevřel úplně nové kanály propagace a udělal ji efektivnější a 

hlavně velmi přesně (v porovnáním s tradičními reklamními kanály) měřitelnou. Místo z 

hlediska marketingové teorie se proměnilo k nepoznání, avšak některé jeho aspekty zůstaly 

stejné.  

1.2.3. Místo prodeje: Kamenné obchody vs. online prodej  

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, digitální revoluce změnila všechny aspekty čtyř P. 

Největšího přerodu se dočkalo právě place (místo). Internet dal vzniknout internetovým 

prodejcům, kteří postupně začali dotahovat klasický prodej v kamenných prodejnách díky 

využívání výhod internetu. Online prodejci už nemuseli platit drahé pronájmy na 

frekventovaných ulicích a mohli tak využít efektu, kterému se angličtině říká long tail neboli 

dlouhý ocas. Věhlasně známým pionýrem této techniky je firma Amazon, která tento model 

uplatnila poprvé na prodej knih. Nebyla totiž limitována drahou plochou pronájmů v centrech 

měst, a tak mohla ve svém inventáři držet i knihy, které se neprodávaly v tak velké kvantitě. 

Lidé, kteří hledali velmi specifické žánry a tituly si na Amazonu přišli na své. I když se 

jednotlivých knih neprodalo velké množství, bylo těchto titulů tolik, že 100 000 

nejprodávanějších knih, které najdeme v kamenných knihkupectvích tvořilo méně tržeb než 

zbytek (Gao, 2015). 

V době největšího růstu a rozmachu internetových obchodů se předpovídalo, že kamenné 

obchody úplně zaniknou. V posledních pár letech však můžeme pozorovat vcelku jiný trend. I 

když tržby v online obchodech stále rostou a klasické značky se čím dál více pouštějí do online 

prodeje, největší e-shopy pochopily, jak je důležité mít fyzické zastoupení. Příklady najdeme v 

česku i zahraničí. Podle článku Lauren Thomas (2018) v CNBC má v plánu slavný americký 

online prodejce brýlí Warby Parker, kterému je přisuzován titul jedné z nejinovativnějších 

společností na světě, do konce tohoto roku provozovat 100 kamenných prodejen. V současnosti 

tato značka provozuje 67 obchodů. Tento trend můžeme vidět i u nás, kdy internetový giganti 
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jako Alza nebo Notino.cz také otevírají své kamenné prodejny, které slouží jednak jako 

výdejny, ale i jako prodejny vybraného zboží.  

Zastáncem hybridního modelu prodeje nejsou jen prodejci, kteří vznikli na internetu, ale 

také jedny z největších klasických značek na světě. Dobrým příkladem tohoto je IKEA, která 

se v posledních letech rozhodla silně zaměřit na online prodej. Podle článku na webu Financial 

Review Ikea propustí až 7500 zaměstnanců právě proto, že chce své soustředění přenést z jejího 

klasického prodejního modelu do online světa (Koren, 2018). Ikea chce v dalších letech zvýšit 

tržby z online prodeje a místo otevírání dalších svých obřích prodejen, které často leží na 

okrajích měst, chce začít otevírat menší prodejny v centrech měst. Tyto budou sloužit jako 

inspirace pro zákazníky a pravděpodobně je povedou k nákupu online (Tomanka, 2018). 

1.2.4. Rozdělení mobilních a desktopových zařízení  

Pravděpodobně největším trendem v online marketingu posledních pár let je přesun 

uživatelů na mobilní zařízení. Těmito se rozumí hlavně mobilní telefony a tablety a jejich 

hlavním specifikem je menší rozměr obrazovky. Dříve dominantní desktopové zařízení, 

kterými se rozumí klasické počítače a notebooky, tedy zařízení s poměrně velkou obrazovkou, 

jsou stále více na ústupu a marketingový svět si to uvědomuje. Tahounem takzvaného mobile 

first přístupu je bez pochyby společnost Google, která nedávno dokonce zavedla mobile first 

indexing. Toto znamená, že Google bude nejprve indexovat mobilní podobu webů a až poté 

desktopovou. (Randolph, 2018) Tento trend je vidět už dlouho a můžeme ho pozorovat i na 

vývoji výdajů za reklamu. V grafu č. 2 jsou zobrazeny výdaje na diplayovou reklamu v České 

republice za rok 2018 rozdělené podle toho, jestli jsou alokovány do mobilní reklamy nebo 

desktopové reklamy. Giganti online reklamy jako Google a Facebook zaměřují skoro veškerou 

svou aktivitu směrem k mobilním zařízením a snaží co nejchytřeji monetizovat tyto, stále více 

používané, ale za to menší obrazovky.  
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Graf č.  2: Výdaje na displayovou online reklamu v ČR za rok 2018 podle zařízení 

(Zdroj: PRŮZKUM INZERTNÍCH VÝKONŮ SPIR 2018, 2019) 

1.3. Klíčové kanály online mixu 

Tato kapitola se zaměří na popis a vymezení jednotlivých kanálů v online marketingu. 

Kapitoly a kanály jsou rozděleny podle jednotlivých disciplín a směrů v online marketingu a 

toto je jejich nejčastější dělení.  

1.3.1. SEO 

SEO neboli search engine optimisation, česky optimalizace pro vyhledávání je disciplínou, 

která se zaměřuje na zvyšování kvality a kvantity organické návštěvnosti webové stránky (What 

is SEO?, c2019). Jak bylo zmíněno v úvodu, tato kapitola je rozdělena podle disciplín. Právě 

SEO je disciplína a kanálem zde je organické vyhledávání. Organickým vyhledáváním se 

rozumí, že zákazník na váš web přijde přes neplacené výsledky vyhledávání (SERP) v některém 

z webových vyhledávačů. Ve výsledcích vyhledávání se často objevují i placené výsledky 

vyhledávání. Těmto se bude věnovat kapitola PPC reklama.  

1.3.1.1. Webové vyhledávače v české republice 

V České republice působí několik webových vyhledávačů. Dva však převažují a drží tedy 

drtivou většinu trhu. Těmito dvěma firmami jsou Seznam a Google. V prostředí České 

republiky můžeme sledovat ojedinělý fenomén. Google zde nedrží naprostý monopol ve 



  

22 

vyhledávání. Ve většině zemí světa tomu tak je. Podle studie agentury Evision z roku 2016 je 

jejich podíl dohromady asi 97 % s tím, že v roce 2016 to bylo asi 63 % vyhledávání přes 

vyhledávač Google a asi 37 % přes vyhledávací rozhraní Seznamu. Seznam byl ještě v roce 

2014 dominantním vyhledávačem, ale Google byl schopen rychle trh obrátit (Vidim, 2016). 

Tyto čísla jsou pouze orientační a nejsou to oficiální čísla. Nevychází z celkové návštěvnosti, 

ale dávají nám v celku jasný pohled na to, jak je trh s vyhledávači rozdělen.  

Oba dva hlavní vyhledávače se technologicky velmi neliší. V podstatě se dá říct, že oba 

směřují stejným směrem. Tento směr je víceméně udáván technologicky vyspělejším Googlem, 

kdy Seznam se snaží Google spíše dohánět než, že by výrazně inovoval jiným směrem. I proto 

se většina optimalizace provádí primárně pro Google a funguje podobně i pro Seznam. Nemusí 

to však být vždy pravda a výsledky se mohou v obou vyhledávačích výrazně lišit.  

1.3.1.2. Faktory pro zlepšení pozice ve vyhledávání 

Faktory, které ovlivňují pozici webu ve vyhledávání je hned několik. Jsou rozdělitelné do 

takzvaných on-page a off-page faktorů. On-page faktory jsou části webové stránky, které 

můžeme optimalizovat a přizpůsobovat, tak aby se mohl vyhledávač, ale i uživatel, co nejlépe 

na webu orientovat a lehce rozpoznal, jaký obsah se na webu nachází (On-Site SEO, c2019). 

Off-page faktory jsou faktory mimo naši stránku, které ovlivňují pozici ve vyhledávačích. Jde 

zde hlavně o takzvané zpětné odkazy z jiných webů. Vyhledávače vyhodnocují “prestiž” 

stránky nebo domény podle toho, kolik odkazů a z jakých webů na ně vede 

(Off- Page SEO, c2019). Tato optimalizace se také často nazývá link-buildingem.  

1.3.2. PPC reklamy 

PPC neboli pay per click, česky platba za klik, je metoda, která byla poprvé použita 

společnstí Google ve svém reklamním systému Adwords. V té době to byla revoluční metoda 

placení za reklamu. Dříve se většinou platilo pouze za to, že reklama byla někde umístěna. Pay 

per click vytvořil revoluci v ohledu toho, že inzerent neplatil za umístění, ale za výkon reklamy. 

Spolu se systémem pay per click Google také poprvé zavedl revoluční aukční systém, kde spolu 

jednotlivé reklamy soutěží na základě nejen nabízené ceny, ale také kvality reklamy, 

relevantnosti vůči klíčovému slovu (vyhledávacímu dotazu) a relevantnosti a kvality přistávací 

stránky (webová stránka na niž reklama mířila) (Online marketing, 2014).  

Tato kapitola bude pojednávat o dvou typech reklam, které jsou však kvůli faktu, že se 

zpravidla spravují ze stejného reklamního systému, často brány jako jeden kanál, i když fungují 
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v naprosto jiných fázích nákupního procesu a mají velice odlišný efekt. Jde právě o placené 

vyhledávání a displayovou reklamu neboli reklamu v obsahové síti.  

1.3.2.1. Placené vyhledávání neboli Search advertising 

“Pojem search vystihuje nákup publika založený na klíčových slovech, tedy reklamu ve 

vyhledávání a kontextovou reklamu v obsahové síti” (Online marketing, 2014). Do této 

kategorie je s určitou nadsázkou možné zařadit také zbožové vyhledávače, ale kvůli jejich jiné 

dynamice a šíři jsou v této práci v samostatné kapitole.  

Jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, vyhledávače se dnes soustředí nejen na to, aby 

byly organické výsledky vyhledávání relevantní k hledanému dotazu, ale také placené. Proto 

reklamní systémy Googlu a Seznamu vyhodnocují relevantnost a kvalitu reklam a přistávacích 

stránek. V obou těchto reklamních systémech se ve vyhledávání reklama zobrazuje na takzvané 

top pozici, kam směřuje první pozornost uživatele. Zde se zobrazují až 3 textové reklamy. Dříve 

oba dva vyhledávače pracovaly i s pravým sloupcem reklam ( až 8 reklamních sdělení na pravé 

straně vyhledávání), ale kvůli zvyšující se popularitě mobilních zařízení a přizpůsobení SERPu 

(Search Engine Result Page neboli stránka s výsledky vyhledávání) pro ně, byl tento formát 

odstraněn.  

PPC reklama ve vyhledávání má několik způsobů využití. Tím nejoblíbenějším je podpora 

prodeje služeb a produktů. PPC reklama ve vyhledávání má totiž obecně velmi dobrou 

měřitelnost návratnosti investic. Lze zde totiž doměřit, kolik proběhlo kliků a které z těchto 

kliků udělali konverzi (nákup nebo jiný definovaný cíl). Je tedy možné s velkou přesností 

vypočítat návratnost investic. Lidé však vyhledávače nepoužívají jen na hledání produktů, a tak 

se dnes stává stále populárnější i cílení reklamy na klíčová slova, která jsou otázkou, nebo 

hledají nějaké řešení. Značky často využívají svůj vlastní obsah, blogové články a jiné, aby 

zákazníkovy pomohli vyřešit jeho problém. Tento způsob pomáhá navázat hlubší vztah se 

zákazníkem, zvyšování povědomí o značce nebo dokonce dovede zákazníky později k nákupu. 

Nespornou výhodou je také to, že zákazník navštívil web a víme, o co přesně se zajímal, což se 

dá použít při nastavování retargetingu. Retargeting, který lze definovat jako taktiku, která cílí 

reklamu na publika, jež navštívila nebo nějak jinak interagovala s vaším webem či aplikací, se 

nebudu věnovat u jednotlivých kanálů, ale rozeberu jej v kapitole o strategiích. 

Reklama ve vyhledávání je velmi dobrý kanál online marketingového mixu, jeden z 

nejoblíbenějších v dnešní době. Musíme ale pamatovat na to, že tento kanál je schopen 

zasáhnout pouze zákazníky, kteří mají zájem o koupi konkrétního produktu nebo o řešení 
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konkrétního problému. Tento tedy stojí ve středu nákupní cesty a není schopen sám o sobě 

indukovat poptávku.  

1.3.2.2. Displayová reklama 

Pojem display tvoří jak nákup reklamních ploch (nejčastěji bannerů) napřímo, tak různé 

aukční modely nákupu publik (např. RTB). Lze sem zařadit také například video reklamu na 

síti Youtube či reklamu na jiných sociálních sítích. O reklamě na sociálních sítích je v této práci 

pojednáváno v samostatné kapitole kvůli její šíři. 

Kontaktovat jednotlivé internetové stránky se zájmem o reklamu na jejich webu, by bylo 

hodně práce pro inzerenta. Proto vznikly takzvané reklamní sítě, které sdružují více webů v 

jeden celek. Reklamní sítě lze rozdělit do zhruba tří kategorií.  

První kategorií jsou sítě, které mají velmi malé bariéry vstupu jak pro internetové stránky, 

tak pro inzerenty. Nejpopulárnějšími sítěmi tohoto typu v česku je síť Google display network, 

displayová síť Sklik (patřící Seznamu) a Etarget. Zpravidla se zde platí za klik (PPC) a tyto sítě 

běží na aukčním systému. Počítačové systémy, na kterých tyto sítě běží jsou technologicky 

velmi sofistikované a dávají inzerentům mnoho možností. Jsou schopné sbírat dodatečná data 

o uživatelích, které je následně možné použít pro přesné cílení publik a indexují obsah v 

reklamních sítích. Ve druhé skupině se nachází víceméně stejné weby jako v první, ale nejsou 

zde prémiové internetové stránky. Druhá skupina se nazývá tzv. affiliate sítě, kde se nejčastěji 

platí za požadovanou akci (CPA), to je nejčastěji nákup nebo jiná konverze, ale lze zde platit i 

za klik. Třetí kategorií jsou sítě, které sdružují velmi prémiové weby, velké novinové domy či 

magazíny. Tyto jsou často měřeny oficiálním měřením NetMonitoru. V této kategorii se 

nejčastěji platí za 1000 zobrazení reklamy (CPM) (Online marketing, 2014). 

Tato práce se bude nejvíce věnovat první z uvedených kategorií reklamních sítí, jelikož 

tyto jsou v České republice nejrozšířenější. Jde především o obsahovou síť Google a Sklik 

(bude k nim dále referováno jako k obsahovým sítím) 

Velkou výhodou obsahových sítí je ta, že dokáží zasáhnout obrovské publikum. Je možné 

nimi zasáhnout až 80 % internetové populace a oproti vyhledávání, které lidé velmi rychle 

opustí, tráví lidé na webech v obsahové síti hodně času čtením článků a prohlížením informací. 

Je možné cílit jak na obrovskou masu lidí, tak i na menší úzce definovaná publika.  

Obě tyto sítě nabízejí velmi pokročilé možnosti cílení. Lze zde cílit kontextově, kdy se 

reklamy budou zobrazovat pouze na stránkách, které odpovídají nadefinovanému kontextu. Lze 

zde cílit na zájmy, kdy reklamní síť zobrazí reklamu pouze lidem, u kterých předpokládá, že 
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odpovídají nadefinovanému zájmu. Dalším cílením je demografické cílení, kde lze zacílit 

zejména podle věku uživatele nebo také polohy. Posledním a velmi specifickým cílením je 

cílení na vytvořená publika neboli remarketing. Předchozí metody cílení lze kombinovat a 

zobrazovat jiné reklamní sdělení jiné cílové skupině. Díky těmto možnostem jsou obsahové sítě 

velmi efektivní nástroj a je možné v nich zasáhnout velmi dobře definované publikum (Online 

marketing, 2014). 

1.3.3. Sociální sítě 

Sociální sítě se staly fenoménem posledních let a jejich využití a počet uživatelů stále roste. 

Také čas strávený na těchto médiích se stále zvyšuje. Sociální sítě v ČR využívá více než 

polovina celkové populace a jejich mediální síla je tedy nepopiratelná. Na grafu č. 3 můžeme 

vidět, na kterých sociálních sítích jsou lidé česku aktivní.  

 

Graf č. 3: Počet uživatelů sociálních v ČR měsíčně 

(Zdroj: vlastní zpracování podle (Jak se daří jednotlivým sociálním sítí v České republice?, 2017) 

 

Sociální sítě jsou v dnešním marketingovém světě neopomenutelné. Každá firma by dnes 

měla mít minimálně profil na Facebooku. Facebook je sám čtvrtým největším vyhledávačem 

na světě a Youtube je hned po Googlu druhým (Davies, 2018).  Co je ale důležitější, je to, že 

lidé na sociálních sítích tráví svůj volný čas. Sociální sítě, tak dnes silně konkurují televizi jako 

marketingovému kanálu.  

Firma může dnes na sociálních sítích působit ve dvou směrech. Jeden je vytvářet organický 

obsah a druhým je využívat reklamní systémy sociálních sítí. Organická prezence firmy funguje 

tak, že si společnost založí svůj profil na libovolné sociální síti a poté sdílí obsah, který se 
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zobrazuje lidem, kteří sledují tento profil. Placená reklama na sociálních sítích využívá 

obrovské palety dat, které o uživatelích tyto sítě sbírají a podle nich lze cílit reklamu na velmi 

specifický segment zákazníků.  

1.3.4. Emailing 

 Jak na internetu roste cena reklamy, rostou i náklady na získání nového zákazníka. Je tedy 

nutné komunikovat se stávajícími zákazníky a snažit se z nich udělat zákazníky věrnější. Častou 

cestou je právě emailový marketing.  

Emailový marketing není žádnou novinkou, avšak v posledních letech se velmi mění jeho 

tvář. Emailing se využívá hlavně pro zasílání reklamních či jiných sdělení databázi nasbíraných 

kontaktů. Toto může být databáze stávajících zákazníků, odběratelů newsletteru a tak dále. 

Emailem je možné se zákazníkovy připomínat, že opustil košík nebo mu zaslat specificky cílené 

reklamní sdělení na základě toho, jakou podstránku webu navštívil. Tato personifikace 

emalingu jako kanálu je hitem posledních let. Emailing se už nevyužívá jako samostatný kanál, 

ale je dnes spíše kombinován s dalšími kanály. Jeho sdělení je často personalizováno na základě 

informací, které o zákazníkovy inzerent nasbíral v minulosti. Tomuto tématu se bude více 

věnovat kapitola o marketingové automatizaci (Online marketing, 2014).  

1.3.5. Obsahový marketing 

Lidé na internetu řeší své problémy, hledají řešení na své problémy nebo odpovědi na své 

otázky, ale většinu času lidé online konzumují obsah. Odpovědí na tento trend je právě 

obsahový marketing. Spočívá ve vytváření obsahu. Může to být tvoření blogu, podcastu nebo 

videí. Jeho celá idea stojí na budování vztahu se zákazníkem. Je protipólem takzvaného 

chladného prodeje a snaží se budovat vztah se zákazníkem postupně a pomalu. Přitom lidé 

nenakupují od značek, které neznají. Proto je nutné budovat vztah a důvěru se zákazníkem. K 

tomuto je obsahový marketing naprosto skvělý. Funguje hlavně na začátku a ve středu nákupní 

cesty zákazníka, ale lze ho obratně použít i jako komunikaci se stávajícími zákazníky.  

1.4. Strategický pohled na online marketing 

V marketingu obecně žádný kanál neexistuje pouze jako samostatná jednotka, ale je v 

průniku s jinými kanály a všechny použité kanály tvoří celek neboli marketingový mix. V 

online prostředí toto platí několikanásobně. Lidé se na internetu pohybují na různých místech 
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a my musíme nejprve dobře znát naši cílovou skupinu, vědět co chce, co má ráda, a hlavně kde 

se pohybuje (Online marketing, 2014). 

Tato kapitola bude pojednávat o strategických přístupech k online marketingu. Jak 

uvažovat nad všemi kanály jako nad celkem a jak je efektivně vyhodnocovat. Bude popsán 

zejména framework See Think Do Care pro správné zapojení kanálů v nákupní cestě, atribuční 

modelování pro vyhodnocování efektivity jednotlivých kanálů a jejich efektů na konverze. 

Bude zde také zmíněn branding a jeho důležitost v online světě a nástroje a metriky pro 

vyhodnocování online marketingu. 

1.4.1. See Think Do Care 

See Think Do Care (dále jen STDC) je metoda neboli framework vyvinutý Avinashem 

Kaushikem. Jedná se o variaci na klasický marketingový trychtýř pro online prostředí a 

zapojení dalších částí než pouze reklamy. Framework pomáhá online marketérům zjednodušit 

pohled na strategii marketingu jako celku. Kaushik tvrdí (2015), že většina firem se zaměřuje 

pouze na fázi prodeje a absolutně zapomíná komunikovat se zákazníky v jiných fázích. Právě 

proto vznikl framework STDC. 

 

 

Obrázek č. 1: Framework See Think Do Care 

(Zdroj: vlastní zpracování podle Kaushik, 2015) 

Framework rozděluje zákaznickou cestu do 4 hlavních etap. See, Think, Do a Care. Fáze 

See zahrnuje takzvané největší adresovatelné kvalifikované publikum. Tedy publikum, které je 

naší cílovou skupinou a zároveň projevilo určitý definovaný zájem, který ji spojuje. V této fázi 

nemají zákazníci skoro žádný zájem o koupi našeho produktu. Publikum ve fázi Think je o něco 

menší, ale už zvažuje nákup produktu. V praxi to znamená, že zákazník přemýšlí nad koupí 
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produktu naší kategorie (například nad novou pračkou) a hledá si informace o tom, jak produkt 

vybrat. Ve fázi Do publikum už v podstatě nakupuje. Zde je důležité zákazníky přesvědčit, že 

mají koupit právě naši značku. Care poté představuje fázi, ve které se nachází naši věrní 

zákazníci, podle Kaushika (2015) tedy lidé, kteří nakoupili dvakrát či více. 

1.4.2. Nasazení See Think Do Care 

Jelikož se zákazník pohybuje v různých fázích na jiných částech internetu, je správné 

zapojení kanálů extrémně důležité. Michal Krutiš používá pro správnou identifikaci zákaznické 

cesty takzvaný STDC matrix, který je na obrázku č. 2 níže. Na horizontální ose matrixu jsou 

vytyčeny fáze STDC, na vertikální pak postupně identifikuje zákazníka, jaký řeší problém, jak 

ho zaujmout, jaký kanál je nejefektivnější a co je pro danou fázi hlavními KPI. (Krutiš, 2016) 

 

 

Obrázek č.  2: See Think Do Care matrix 

(Zdroj: Krutiš, 2016) 

  

 

U některých kanálů lze předpokládat, v kterých fázích nákupu fungují, a v kterých jsou 

naprosto nepoužitelné. Obrázek č. 3 nám ukazuje, jaké kanály dobře fungují, v jakých fázích. 

Je například naprosto nemožné uvažovat o placeném či organickém vyhledávání ve fázi See, 

kdy zákazník vůbec neuvažuje o nákupu a produkt tedy nehledá. Je zde však možné zachytit 

jeho pozornost správným obsahem, který se týká nějakého zájmu, o kterém si zákazník bude 
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hledat více informací. Zákazník může například hledat, jak lépe plavat kraul. Firma může 

tohoto využit a vytvořit například blogový článek o tom, jak správně plavat kraul, čímž zachytí 

zákazníkovu pozornost a bude s ním budovat vztah tím, že mu správně poradí. To, že zákazník 

přišel na náš web znamená, že ho můžeme jednoduše posunout do fáze Think například tím, že 

mu zobrazíme displayovou reklamu na článek o tom, jak se starat o plavecké brýle, který bude 

dále odkazovat na článek, jak si vybrat brýle. Tímto zákazníka vzděláváme, poskytujeme mu 

hodnotu, čímž budujeme vztah a důvěru zákazníka s naší značkou a postupně se ho snažíme 

posouvat blíže k nákupu. 

 

 

Obrázek č.  3: See Think Do Care a zapojení online marketingových kanálů  

(Zdroj: vlastní zpracování podle (See-Think-Do-Care, 2017)) 

 

1.4.3. Branding v online prostředí 

Online marketing ve svých začátcích narazil na problém toho, že firmy se vzhlédly ve 

výkonnostní reklamě, která má skoro ihned měřitelné výsledky. Je krásné investovat peníze a 

hned vidět, kolik vydělaly. Toto však neplatí u brandingu, na který se v online prostředí často 

zapomínalo. I v dnešním světě však platí, že jméno (neboli brand) je vše co značka má a vidíme, 

jak internetový giganti jako Alza obrací stále více pozornosti k budování brandu například 
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televizní reklamou než jen zapínáním výkonnostních kampaní. Budování brandu je o budování 

vztahu se zákazníkem nebo potencionálním zákazníkem.  

1.4.4. Nástroje a metriky pro vyhodnocování online marketingu společnosti 

Tato část se velmi jednoduše zaměří na tématiku toho, jak se v online prostředí 

vyhodnocuje úspěšnost aktivit pomocí nástroje Google Analytics, který budou později použit 

pro analýzu divize člunů společnosti Gumotex a.s.  

1.4.4.1. Google analytics 

Google analytics (dále jen GA) je statisticky analytický nástroj od společnosti Google. 

Využívá se primárně pro měření návštěvnosti webů. GA měří návštěvnost na libovolné webové 

stránce pomocí asynchronního Java Script kódu, který se aktivuje při načtení webové stránky. 

GA jsou schopny sbírat mnoho dat o uživatelích a poskytovat tak velmi ucelené informace. 

Tento nástroj je schopen měřit například, které stránky uživatel navštívil, jakou dobu strávil na 

webu, z jakého zdroje návštěvnosti (kanálu) uživatel přišel nebo zda byla provedena nějaká 

konverze. Je také schopen měřit, zda jde o uživatele, který navštívil web poprvé, nebo přichází 

opakovaně. GA neposkytují informace o jednotlivých návštěvnících. Data agregují do 

souhrnných reportů. Tyto jsou rozděleny do 4 hlavních kategorií – Informace o zákaznících, 

Akvizice, Chování zákazníků na webu a Konverze.  

Reporty Informace o zákaznících nám poskytují demografické a geografické informace o 

použitém zařízení a dávají obecný vhled do toho, kolik lidí navštívilo web, jak dlouho tam 

strávili a jiné.  

Reporty Akvizice se soustředí na poskytování informací o kanálech, z kterých návštěvníci 

přišli. Jsou schopny nám říci, zda přišli z placené reklamy, ze sociálních sítí nebo z nějakého 

konkrétního webu. Při propojení s Google Search console a Google Ads jsou schopné 

identifikovat i vyhledávací dotazy, které návštěvníci použili při příchodu přes vyhledávání.  

Reporty Chování návštěvníků na webu poskytují informace zejména o tom, co 

návštěvníci na našich stránkách realizovali. Jaké navštívili stránky, jak je navštívili za sebou 

(tok chování) a jaké události nastaly při návštěvě. Událostí se rozumí například kliknutí na 

tlačítko, spuštění konkrétního videa nebo jiný cíl, který si administrátor GA navolí jako událost 

(Understanding Google Analytics Reports [2019 Guide]: Types & Hierarchy, 2019). 



  

31 

1.4.5. Atribuční modely 

Cílem definování atribučního modelu je být spravedlivý. Slovo „attribution“ lze přeložit 

jako „přisuzování“ či „přičítání“. Atribuční modely tedy přičítají určitým kanálům větší či 

menší podíl na konverzi s cílem ohodnotit jejich reálný přínos na výkonu vašeho webu v 

přepočtu přes cenu za konverzi (CPA) (Krutiš, 2016). 

Atribuční modelování se tedy snaží na kanály nahlížet společně a snaží se vyhodnocovat 

jejich přínos komplexněji. Jak bylo zmíněno v přechozí kapitole, Google Analytics používají 

pro vyhodnocení jednotlivých kanálů atribuční model last click, který přiřazuje 100 % hodnoty 

konverze poslednímu nepřímému (jako přímý přístup se bere to, že uživatel zadá přímo adresu 

webu do adresního řádku) kanálu, kterým návštěvník vstoupil na web před konverzí. Díky 

atribučnímu modelování si hodnotu konverze můžeme poměrově rozdělit mezi všechny kanály 

na konverzní cestě. Poměr je zde libovolně nastavitelný, ale existuje několik základních 

atribučních modelů, které jsou také přednastavené v Google Analytics. Tyto můžeme vidět na 

obrázku č. 4 (Krutiš, 2015). 

 

 

Obrázek č.  4: Výčet základních atribučních modelů dostupných v Google Analytics 

(Zdroj: (Přehled atribučních modelů, c2019)) 

 

Atribuční modelování úzce souvisí s využíváním frameworku STDC, který klade důraz na 

využití všech kanálů. Právě díky atribučním modelům můžeme správně rozdělit hodnotu 

konverze mezi jednotlivé kanály a lépe pochopit, jak se kanály zapojují. Díky tomuto můžeme 

správně změřit jejich efektivitu porovnáním vygenerované hodnoty s náklady. Tímto můžeme 

snáze optimalizovat náš marketingový mix, a tím snižovat podíl nákladů na reklamu na obratu.  
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Zvolení vhodného atribučního modelu je důležité jako samo jeho využívání. Výběr modelu, 

který nebude odpovídat potřebám produktu nebo marketingové strategii, bude přinášet 

zkreslené informace, a tudíž neoptimální rozhodnutí. Je tedy nutné vzít v potaz marketingové 

cíle, cíle celé organizace, marketingový plán, v jaké fázi životního cyklu se náš produkt nachází 

a mnoho dalších faktorů. Výběr atribučního modelu záleží na expertíze marketéra, který by měl 

znát, jaké jsou cíle značky. Nejlepším východiskem atribučního modelování je vytvoření 

vlastního atribučního modelu, který bude přesně sedět konkrétní firmě, ale toto je velmi náročné 

a vyžaduje to určité know-how v této disciplíně (Kaushik, 2013). 

1.5. Moderní technologie pro podporu nákupního procesu 

Žijeme v době obrovských technologický zlomů a na okraji naprosto zlomové éry pro 

marketing. Moderní technologie se dnes vyvíjí nepředstavitelnou rychlostí a začínají zasahovat 

i do marketingu. Tato kapitola se zaměří na představení toho, jak mohou být technologie jako 

virtuální realita a umělá inteligence použity v marketingu.  

1.5.1. Chatboti 

Chatbot je počítačový program, se kterým mohou uživatelů chatovacích služeb jako 

Facebook messenger, Skype nebo Slack komunikovat. Tento program může být velmi 

sofistikovaný za použití technologie umělé inteligence a reagovat na obsah zpráv kontextově 

(je tedy schopen vést téměř normální konverzaci) nebo to je pouze program, který má 

přednastavené scénáře toho, jak by se měl chovat. První typ je velmi nákladný a složitý na 

přípravu. Druhý typ je jednodušší a dnes je možnost skrze chytré platformy, jako je například 

ManyChat, vytvořit svého vlastního chatbota za pár hodin (bude však velmi primitivní) 

(Zubalíková, 2017). 

Největší výhodou těchto automatických konverzačních programů je to, že fungují v 

aplikacích, které už lidé využívají, a ve kterých tráví hodně svého času. Nejlepším příkladem 

je Facebook messenger, který využívá většina uživatelů Facebooku pro konverzování s přáteli 

a rodinou.  

Využití chatbotů v marketingu je hned několik. Tou nejjednodušší je prosté snížení nákladů 

na zákaznickou podporu. I velmi primitivní bot je schopen odpovídat na nejčastěji kladené 

otázky a pokud se dostane do situace, kdy nebude znát odpověď, zákazníka přepojí na reálného 

člověka. Dá se přes něj realizovat od nákupu rychloobrátkového zboží, které si kupujeme 

opakovaně (například objednat si nové žiletky) přes jednoduché automatizované vrácení 
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objednávky až po velmi sofistikovanou marketingovou akviziční kampaň, kdy zákazníkům 

poskytne interaktivní zážitek se značkou. Příkladem takovéto kampaně je FousBot od značky 

Phillips, který měl za úkol vtipnou a hravou formou představit nový produkt OneBlade. 

Vyzýval publikum, aby produkt vyzkoušelo, a přitom s ním konverzovalo a plnilo různé 

výzvy(PHILIPS: FOUSBOT, 2018). Ve světě chatbotů se kreativitě meze nekladou a už dnes 

existuje nespočet velmi originálních kampaní založených na konverzaci s chatovacím botem. 

Můj osobní názor je ten, že chatboti v budoucnosti skoro úplně nahradí emailovou komunikaci. 

Čili do našich chatovacích aplikací nám budou chodit newslettery, slevové akce a další 

kampaně, které nyní značky posílají do emailu. Důvodem mé domněnky je fakt, že lidé tráví 

daleko více času v chatovacích aplikacích a emaily víceméně ignorují. Jak pro uživatele, tak 

pro značku je pohodlnější komunikovat v chatovacích aplikacích. Agilnější značky dnes 

používají na podporu zákazníků výhradně sociální sítě. Toto však bude v budoucnu velká výzvy 

pro marketéry, protože pro zákazníka bude jednodušší konverzaci se značkou ukončit, takže 

bude potřeba uživatele spíše bavit a hodnotně informovat než jen posílat seznamy produktů s 

obrázky.  

1.5.2. Marketingová Automatizace 

Termín marketingová automatizace v praxi označuje software, jehož cílem je 

automatizovat marketingové procesy(What Is Marketing Automation?, c2019). Tento fakt 

naznačuje tomu, že marketingová automatizace pouze snižuje náklady na procesy v marketingu 

vyřazováním manuálních úkonů, které lze provést automaticky. Tento fakt je pravdivý, ale 

poněkud krátkozraký, jelikož automatizováním procesů vzniká místo pro procesy, které by, 

pokud vykonávány manuálně, nebylo možné použít nebo by je bylo velmi nákladné vůbec 

realizovat. Marketingová automatizace tedy umožňuje značkám daleko více personalizovat 

svoji komunikaci na základě dat, které o zákazníkovi nasbíraly. To především tím, že je schopna 

automaticky personalizovat obsah, reklamní sdělení nebo dokonce strukturu a podobu webu 

pomocí těchto dat.  

Drtivá většina značek dnes skladuje obrovské množství dat o svých zákaznících, ale 

bohužel jen hrstka je umí správně využít. Toto je také největší překážkou při nasazování 

jakékoliv marketingové automatizace. Společnosti data drží, ale neumějí s nimi pracovat, jsou 

v nestrukturované formě, nebo nejsou propojena. Zavedení sofistikované marketingové 

automatizace tedy představuje velkou počáteční investici v samotné konsolidaci a verifikaci 
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vlastních dat, a tudíž vytváří velkou vstupní bariéru. Pro větší firmy je to však velmi dobrá 

investice do budoucnosti jejich komunikace.  

Dnes existuje již mnoho velmi pokročilých platforem pro marketingovou automatizaci jako 

je například Exponea nebo Adobe Marketing Cloud. Tyto nástroje jsou schopné shromažďovat 

všechna data společnosti o zákaznících a využívat je v takzvaných scénářích. Tyto scénáře si 

můžeme představit jako zákaznické cesty. Spouští je nějaká akce, ať provedená či neprovedená 

(otevření emailu či neotevření emailu). Náčrt velmi jednoduchého scénáře můžeme vidět na 

Obrázku č. 5. Zde je vidět, že scénář posílá zákazníkům emaily. Na základě dat a nastavených 

pravidel rozhodne, zda zákazník v nedávné době provedl nákup. Pokud ne, pošle mu Email 2, 

pokud ano, pošle Email 1, který je zde ještě rozdělen do dvou verzí, které prochází A/B 

testováním, pro vyhodnocení, který z těchto mailů je efektivnější. Díky těmto platformám je 

možné vytvářet velmi sofistikované scénáře, které posouvají zákazníka blíže ke konverzi 

nenásilnou a velmi personalizovanou cestou. Pokud jsou tyto scénáře správně nastaveny, těží z 

takovéto komunikace, jak zákazník (nedostává obsah, či reklamní sdělení, které je mu cizí), tak 

značka, která efektivně komunikuje se zákazníkem, díky čemuž zvyšuje obrat.  

 

 

Obrázek č.  5: Ukázkový diagram z platformy Exponea 

(Zdroj: Analytics and marketing automation features - Exponea, c2019) 

 

Je důležité zmínit, že tyto platformy jsou dnes schopné využívat velmi sofistikované 

algoritmy umělé inteligence, které jsou schopné vyhodnocovat chování zákazníků, a tím činit 

komunikaci ještě více automatizovanou a efektivnější. Velkou silou těchto platforem je to, že 

se integrují s externími nástroji jako jsou Facebook ads, Google ads, RTB platformy a další 
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nástroje, které se využívají pro komunikaci online. Značka je tak schopná vytářet scénáře, které 

zapojují skoro všechny kanály marketingového mixu a vytvářet velmi sofistikovanou 

komunikační strategii na základě tvrdých dat (Analytics and marketing automation features - 

Exponea, c2019). 

Marketingová automatizace je velmi široký pojem, a dá se do ní zařadit jakékoliv ulehčení 

marketingových úkonů za pomocí programu či stroje. Zde je nutné zmínit také velmi 

sofistikované novinky z dílen Facebooku a Googlu, kteří neustále zapojují umělou inteligenci 

do svých reklamních systémů a ulehčují práci specialistům a zefektivňují tím inzerci.  

1.5.3. Virtuální a augmentovaná realita v marketingu  

Virtuální realitu (dále jen VR) lze definovat, jako počítačově simulované prostředí. Tohoto 

se dosahuje hlavně pomocí binokulárních headsetů, které dokáží uživatele přenést do virtuálně 

simulovaného světa (Bardi, 2019). 

Naproti tomu augmentovaná neboli rozšířená realita (dále jen AR) je termín, který označuje 

technologii, jež je schopna překrývat reálný svět virtuálně simulovanými objekty (Emspak, 

2018) 

Tato kapitola se bude zaměřovat spíše na využití AR než VR, z důvodu větší adaptace 

obyčejnými zákazníky. K tomuto rozdílu dochází především tím, že k využití VR uživatel 

potřebuje headset, který je dnes ještě relativně drahý, kdežto AR je dnes velmi dobře 

integrovaná do operačních systémů dvou největších poskytovatelů operačních systémů pro 

smartphony – tedy Apple a Google. Teoreticky skoro každý s novějším smartphonem má dnes 

přístup k rozšířené realitě.  

Augmentovaná realita tedy dokáže projektovat virtuální, většinou 3D, objekty do reálného 

světa. Uplatnění ve všech průmyslových odvětvích je nespočet. V marketingu je možné ji využít 

od navigace po obchodě po zobrazování 3D modelů v prostředí. Výborným příkladem využití 

je aplikace Ikea Place od známého nábytkářského giganta Ikea. Pomocí této aplikace si uživatel 

s obyčejným smartphonem může zobrazit nábytek Ikea přímo ve svém domě v reálné velikosti, 

jak je možno vidět na obrázku č. 6. Může tedy okamžitě vidět, jestli se mu líbí, nebo ne. Tento 

přístup má potencionál usnadnit zákazníkům rozhodovací proces při nákupech online a ušetřit 

cestu do kamenných obchodů, což je také strategie Ikei, jak jsem zmiňoval dříve.  
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Obrázek č. 6: Ukázka aplikace IKEA Place 

(Zdroj: IKEA'S NEW APP FLAUNTS WHAT YOU'LL LOVE MOST ABOUT AR, 2017) 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Cílem této kapitoly je využít nashromážděnou teorii k analýze současného stavu 

marketingové komunikace online divize člunů firmy Gumotex a.s.. Analýza bude čerpat 

především z nástroje Google Analytics. Dalším zdrojem pro analýzu budou informace a 

postřehy nasbírané z konzultací s marketingovou ředitelkou této divize Lucií Kadlecovou. 

Cílem analýzy je popsat současný stav a najít slabá místa digitálního marketingového 

mixu, která by mohla mít efekt na dokončování nákupů v obchodní síti a ne přímo u 

výrobce.  

2.1. Popis firmy a divize nafukovacích člunů 

Firma Gumotex a.s. je chemický závod, který sídlí a drží většinu své výroby ve městě 

Břeclavi. Je dělen na několik divizí, které vyrábí velmi různorodé výrobky od polotovarů 

pro automobilový průmysl po zmiňovanou gumárenskou výrobu, jejíž součástí je i 

analyzovaná divize nafukovacích člunů a outdoorového vybavení.  

Firma Gumotex se výrobou nafukovacích člunů zabývá od roku 1962 a dnes je 

evropskou jedničkou v produkci nafukovacích lodí. Značka Gumotex si při výrobě člunů 

zakládá na tradici, ruční výrobě, kvalitě a vysoké životnosti svých produktů. Je pionýrem 

ve vývoji v tomto oboru a vulkanizační technologie, jež používá pro výrobu člunů je 

používána pouze jednou další firmou na světě. Firma se zaměřuje jak na rekreační 

produkty pro běžné zákazníky, tak na profesionální lodě určené pro divokou vodu.  

Společnost má dnes v e-shopu dostupných 32 nafukovacích člunů rozdělených do 4 

hlavních kategorií – Nafukovací kajaky, Nafukovací kánoe, Nafukovací rafty a čluny a 

Nafukovací rybářské čluny. K těmto 32 hlavním produktům ještě nabízí příslušenství pro 

vodáky a příslušenství ke člunům jako takovým. V tabulce č. 1 můžeme vidět 

procentuální zastoupení jednotlivých kategorií na odbytu. Tyto čísla nejsou přesná 

rozdělení odbytu, čísla jsou pro bezpečnost interních informací zkreslena, ale stále nám 

poskytují dobrou výpovědní hodnotu o tom, jak jsou jednotlivé kategorie zastoupeny.  
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Tabulka č.  1: Procentuální zastoupení prodejů produktových kategorií  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

2.1.1. Dosavadní postup v online marketingu a využití kanálů 

Gumotex si byl za léta působení na trhu schopen vybudovat velmi silnou značku, 

která dokonale reflektuje jejich hodnoty. Patří mezi dobře známé a etablované značky v 

tomto oboru. Gumotex se zaměřuje na prémiovější segment člunů s vyšší cenou. Cenu  se 

snaží kompenzovat vysokou kvalitou a velmi vysokou životností produktů. Zákazníci, 

podle slov paní inženýrky Lucie Kadlecové, tento fakt vnímají. 

Pro realizaci online marketingu dnes využívá profesionální agenturu, která spravuje 

většinu jejich komunikačních kanálů. Značka aktivně využívá reklamní systémy Google 

ads a Facebook ads, působí na sociálních sítích, zejména na Facebooku a Instagramu. 

Značka téže produkuje vlastní obsah formou blogových článků na webu, které jí pomáhají 

zlepšit výsledky vyhledávání a budují vztah se zákazníkem skrze témata, která zákazníka 

zajímají. Pro komunikaci se stávajícími zákazníky využívají primárně emailing.  

Cílem aktivit, které značka podniká v online prostředí není primárně prodej přes e-

shop, ale prodej jako takový a budování brandu. Prodeje z internetového ochodu dnes 

tvoří pouze velmi malé procento, asi 2 %, celkových prodejů. Číslo zde opět není přesné, 

ale je to hrubé zaokrouhlení, které však dokonale ilustruje fakt, že internetový obchod je 

velmi minoritním prodejním kanálem.  

2.1.2. Cílová skupina 

Značka člunů Gumotex se zaměřuje na 3 hlavní cílové skupiny.  

První z nich jsou muži ve věkovém rozmezí 25-44 let, které firma označuje jako 

aktivní pádlery. Jsou to muži, kteří mají jako zájem, či koníček sjíždění divokých či 

umělých vod a jsou zkušenější.  

 

Kategorie Podíl na tržbách

Kajaky 65%

Kánoe 25%

Rafty a čluny 5%

Rybářské čluny 5%



  

39 

Druhou skupinou jsou mladé aktivní rodiny s jedním či více dětmi, kde nejstarší dítě 

má nejvýše 14 let. Zde se značka zaměřuje na rodiny, které vyhledávají aktivní životní 

styl, který realizují skrze sportovní koníčky, jež jedním je jízda na člunech.  

Třetí skupinou jsou lidé ve věkovém rozmezí 45-54 let neboli aktivní lidé ve středním 

věku, kteří ač mají vyšší věk stále vyhledávají aktivní rekreační koníčky, kterými může 

být právě vodáctví.  

Jelikož pozicování značky člunů Gumotex je ve vyšším segmentu velmi kvalitního 

zboží, tak předpokladem pro všechny cílové skupiny je, že se nachází ve střední a vyšší 

příjmové kategorii, a tak jim volba kvalitnější a dražší značky nečiní velký problém.  

2.2. Demografie publika 

Nejdříve je v této práci nutné ověřit, zda patří uživatelé, kteří navštěvují web 

gumotexcluny.cz, do jedné z hlavních cílových skupin podniku. Na grafu č. 4 můžeme 

vidět rozdělení návštěvníků podle pohlaví. Z grafu je jasné, že dominují muži, což 

odpovídá i zacílení podniku. Je patrné, že i ženy hledají informace o nafukovacích 

člunech, ale i v 2. zmíněné cílové skupině, tedy mladých rodinách, bude nákup a průzkum 

trhu realizovat pravděpodobně muž. Avšak 32 % ženských návštěv není zanedbatelné 

číslo a je patrné, že i ženy se určitou měrou podílí na rozhodování. 

 

 

Graf č.  4: Rozložení návštěvníků webu podle pohlaví 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

68%

32%

Uživatelé podle pohlaví

Muž Žena



  

40 

Graf č. 5 zobrazuje věkové rozdělení návštěvníků. Na první pohled je patrné, že 

cílová skupina aktivních pádlerů odpovídá návštěvnosti a muži z této cílové skupiny tvoří 

skoro 60 % návštěv. Do podobného věkového rozmezí spadají i mladé rodiny s dětmi do 

14 let. Třetí cílová skupina, tedy starší aktivní lidé ve věku 45-54, má také své silné 

zastoupení v návštěvnickém mixu.  

 

 

Graf č.  5: Rozložení uživatelů webu podle věku  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

Můžeme tedy konstatovat, že podnik na svůj web vodí demograficky relevantní 

publika. Zde by bylo ještě zajímavé porovnat, jestli by byl rozpad na procenta těch, kteří 

provedli nákup, stejný nebo by některá cílovka měla výrazně vyšší konverzní poměr. 

Bohužel k takto podrobným datům nemám pro tuto práci přístup a nemohu tedy vyvodit 

žádné závěry.   

2.3. Zákaznická cesta 

Na začátek analýzy bych rád uvedl předpoklad o zákaznické cestě při nákupu 

nafukovacích člunů a lodí. Tento předpoklad je založen na zkušenostech a poznatcích 

marketingové ředitelky divize člunů. Na obrázku č. 7 můžeme vidět vyobrazený diagram 

konverzní trasy zákazníka, při nákupu člunů Gumotex. Tento model je předpokládaný a 

nelze jej spolehlivě opřít o reálná data nebo průzkum, ale vychází ze zkušeností 
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marketingové ředitelky divize člunů a je tak nejvěrohodnějším opisem reality, který je k 

dispozici. Zákazník se záměrem koupit si nafukovací člun na vodu, zde neuvažujeme, jak 

záměr vznikl, jelikož by to diagram zbytečně komplikovalo, nejprve provede průzkum 

online a zúží své preference na několik málo produktů. Tyto produkty chce poté vidět na 

vlastní oči, a tak vyhledá nejbližšího dealera s kamennou prodejnou. Nedokončí však 

nákup u nejbližšího dealera, ale vrací se na internet, kde hledá nejlevnější nabídku, u které 

realizuje svůj nákup.  

 

 

Obrázek č.  7: Diagram nejčastější zákaznické cesty  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

Alternativně se může zákazníkova cesta zastavit přímo v kamenné prodejně, kde 

provede nákup, jak vidíme na obrázku č. 8. Toto jsou podle paní inženýrky Kadlecové 

dva nejpravděpodobnější scénáře nákupu, kdy první scénář převažuje u většiny nákupů. 

  

 

Obrázek č.  8: Diagram druhé nejčastější zákaznické cesty  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

I když zákazníci ve většině případů dokončují nákup online, neděje se tak přímo 

v internetovém obchodě Gumotex. Tento fakt si paní inženýrka Kadlecová vysvětluje 

tím, že konkurence i přes dohody o držení doporučené ceny, nabízí produkty levněji nebo 

poskytuje slevy a akce. Důkazem toho, že zákazníci pravděpodobně chodí na e-shop 

výrobce hlavně v průzkumové části, ale dokončují nákupy jinde, je fakt, že konverzní 

poměr e-shopu se drží v průměru velmi nízko, a to dokonce výrazně pod hranicí 0,5 %. 

Toto ukazuje na fakt, že zákazníci na e-shop sice zavítají, pravděpodobně v rámci 

průzkumu, ale nákup dokončí jinde.  
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Graf č.  6: Konverzní poměr v jednotlivých měsících roku 2018 a jeho roční průměr 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

2.4. Sezónnost tržeb 

Tato kapitola se bude krátce věnovat analýze sezónnosti. Hlavní sezóna pro 

nafukovací čluny a lodě je od května do srpna, kdy se realizuje většina tržeb a prodejů. 

Sezónnost se samozřejmě projevuje i na e-shopu a na grafu č. 7 můžeme jasně vidět, že 

návštěvnost i splněné cíle na webu začínají růst v březnu, dosahují vrcholu v červenci a 

poté strmě klesají, až se v září ustálí na podobných hodnotách jako v lednu. Naproti tomu 

konverzní poměr fluktuuje nezávisle na růstu poštu návštěv, což je logické. Při zvyšující 

se poptávce dokonce můžeme vidět pokles konverzního poměru, což se dá vysvětlit tím, 

že v hlavní nákupní sezóně pravděpodobně přicházejí na web lidé, kteří se zajímají o 

koupi, ale reálně nakoupí jinde. Je pravděpodobné, že mimo sezónu nakupují nejvíce 

zapálení vodáci nebo profesionálové, kteří realizují víc nákupů přímo na e-shopu 

výrobce, kdežto v hlavní sezóně nakupuje větší procento rekreačních vodáků.  
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Graf č.  7: Sezónnost návštěvnosti webu, splnění cílů na webu a konverzní poměr za jednotlivé 

měsíce v roce 2018 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

2.5. Hodnota marketingových kanálů a jejich zapojení 

v konverzních cestách 

Tato část se zaměří na analýzu nejdůležitějších kanálů, přes které přichází 

návštěvnost na e-shop. Její cíl je analyzovat nejhodnotnější kanály a podívat se na jejich 

rozdělení z hlediska nákupní cesty zákazníka a frameworku STDC. Některá data zde 

použitá a uveřejněná v bakalářské práci jsou za účelem ochrany podniku zkreslena nebo 

jsou použita procentuální zastoupení místo absolutních čísel.  

2.5.1. Délka konverzní cesty 

Délka konverzní cesty vyjadřuje, kolik interakcí s webem proběhlo, než uživatel 

provedl konverzi. Na grafu č. 8 je vyobrazena délka konverzní trasy a její procentuální 

zastoupení na všech konverzních trasách. Z grafu je zřetelné, že absolutní majorita 

konverzních tras je 1 nebo 2 interakce s webem. Hned na první pohled je toto problém. 

Naznačuje nám to, že buď měření na stránce není dobře nastaveno, protože rozhodovací 

proces nákupu nafukovacího člunu nebo lodě je delší než jedna či dvě interakce, nebo 

konverze provádí zákazníci, kteří přichází rozhodnuti provést konverzi. Druhá varianta 
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by naznačovala, že na e-shopu nakupuje pravděpodobně pouze jedna cílová skupina, a to 

zkušení vodáci. Další možností, jak tento jev vysvětlit, je to, že cookie, podle které 

Google Analytics identifikuje uživatele jsou někde v procesu vymazány. Tento jev je 

poměrně častý a je to jeden z problémů měření Google Analytics. To, že nejsme schopni 

vidět delší konverzní trasy značně omezuje možnosti této analýzy na nutné minimum.  

 

 

Graf č.  8: Délka konverzní trasy v interakcích s webem 

 (Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

Tento fakt podporuje i metrika prodlevy, která vyjadřuje, kolik dnů uplynulo od první 

interakce do konverze. Tuto metriku můžeme vidět na grafu č. 9. Zde je drtivá většina 

konverzí provedena ve stejný den, jako první interakce. Je zde však drobná nuance, kde 

můžeme vidět, že asi 10 % konverzí je provedeno po 12-30 dnech od první interakce.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

P
ro

ce
n

tu
ál

n
í z

as
to

u
p

en
í

Délka trasy (počet návštěv před konverzí)

Délka trasy



  

45 

 

Graf č.  9: Prodleva mezi první návštěvou webu a konverzí 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

2.5.2. Nejhodnotnější kanály 

Tabulka č. 2 vyobrazuje nejhodnotnější kanály, podle počtu přivedených uživatelů 

na web. Kanály jsou rozděleny podle metodiky zdroj/médium. Zdroj vyjadřuje, odkud 

návštěvnost přišla a médium dává informaci, o jaký typ zdroje šlo. Například zdroj google 

zde vidíme jako cpc a organic, tedy placené vyhledávání a organické vyhledávání. Je 

důležité zmínit, že splnění cílů se zde nerovná nákupu a je tím tedy i zkreslen konverzní 

poměr. Pro účely této analýzy však zkreslení dat není tak důležité, jelikož se zaměřuje 

spíše na to, který kanál vodí nejvíce návštěvnosti.  

Z tabulky je patrné, že největší část návštěv tvoří právě vyhledávání (google, 

seznam), ať už placené či organické. Toto nám napovídá, že podnik vynakládá největší 

zdroje na přivádění návštěvnosti, která už nějakým způsobem hledá konkrétní produkt 

nebo značku Gumotex. Fakt, že velká část návštěvnosti přichází z gumotex.cz/referral, 

tedy odkaz ze stránky gumotex.cz, napovídá, že hodně lidí zná brand gumotexu a zadává 

do vyhledávání pouze termín gumotex. V tomto případě se jako první odkaz zobrazuje 

gumotex.cz. Lidé se poté pravděpodobně dostanou až na e-shop. Jak bylo zmíněno, 

dominují kanály, které pokrývají střed konverzního trychtýře, a tedy fázi Think, ale skoro 

vůbec, kromě velmi malého trafficu z Facebooku, nevidíme displayovou reklamu nebo 
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kanály, které figurují v iniciační fázi rozhodnutí. Je pochopitelné, že pro značku je možná 

nákladově efektivnější pouze zachytávat už vytvořenou poptávku, protože značka je 

velmi známá. Absence použití displayové reklamy může však, například při retargetingu, 

představovat problém.  

Z tabulky č. 2 je také velmi dobře vidět, že nejvyššího konverzního poměru dosahují 

ti návštěvníci, kteří přišli přes stránku gumotex.cz. Z toho lze usuzovat, že velké procento 

těchto návštěvníků je už rozhodnutých k nákupu. Bohužel data ze stránky gumotex.cz 

nejsou pro tuto práci k dispozici, a tudíž nejsem schopen tuto cestu analyzovat 

podrobněji.  

Tabulka č.  2: Návštěvnost a plnění cílů na webu podle zdroje návštěvnosti  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

2.5.3. Nejčastější konverzní trasy 

V tabulce č. 3 jsou vyobrazeny nejčastější konverzní trasy podle seskupení MCF. Zde 

je opět jasně vidět absence delších konverzních tras kvůli důvodům, které jsem zmiňoval 

už výše. Tabulka vykazuje jasnou absenci jakýchkoliv kanálů na začátku konverzní cesty 

a vyobrazuje nám pouze kanály přítomné ve středu a na konci cesty. Toto je ze stejných 

důvodů, jako bylo popsáno výše u podkapitoly délka konverzní trasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj / médium Uživatelé Procento uživatelů Konverzní poměr cíle Splnění cílů

google / cpc 18580 18,2% 23,17% 5418

google / organic 18253 17,9% 31,62% 8062

seznam / cpc 13572 13,3% 22,74% 3977

gumotex.cz / referral 12309 12,1% 52,81% 11125

(direct) / (none) 7310 7,2% 26,02% 2634

seznam / organic 5290 5,2% 34,91% 2436

facebook / cpc 2474 2,4% 29,46% 813

facebook / social 1520 1,5% 28,23% 677

bing / organic 811 0,8% 39,24% 392

m.facebook.com / referral 565 0,6% 17,21% 110
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Tabulka č.  3: Nejčastější konverzní trasy na webu  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

2.5.4. Analýza 3 atribučních modelů  

Tato podkapitola bude nahlížet na konverze skrze různé atribuční modely, a to 

konkrétně – model poslední interakce, lineární model a model založený na pozici. Model 

poslední interakce (v tabulce č. 4 sloupce označené A)  přiřazuje konverzi a hodnotu 

objednávky poslednímu kanálu v zákaznické cestě. Lineární model (v tabulce č. 4 sloupce 

označené B) rozděluje hodnotu mezi všechny kanály rovnoměrně a model založený na 

pozici (v tabulce č. 4 sloupce označené C) přiřadí prvnímu a poslednímu kanálu 40 % a 

zbylých 20 % konverzí rozdělí mezi všechny ostatní kanály.  

Z tabulky č. 4 je jasně patrné, že zdroj, který přispívá k největšímu počtu konverzí, 

je ve všech 3 modelech přímý přístup na stránku. Je naprosto normální, že přímý přístup 

(direct) je dominantní v modelu A a oslabuje v jiných modelech. Zde je však patrné, že 

ve všech 3 modelech je tento kanál dominantní. Toto může implikovat spolu s prodlevou 

a délkou konverzní cesty, že nakupující na e-shopu chodí s jasným cílem nakoupit. 

Tomuto může nasvědčovat i fakt, že druhým nejsilnějším kanálem je návštěvnost ze 

stránky gumotex.cz. Poprvé se nám v datech objevuje i emailová komunikace, která 

soudě podle toho, že je nejsilnější v modelu poslední interakce, pravděpodobně přináší 

opakované konverze od zákazníků, kteří už na e-shopu nakoupili.  

 

 

 

Trasa seskupení kanálů MCF Konverze Hodnota konverze

Odkazující zdroj > Odkazující zdroj 828 63 029,00 Kč

Organické vyhledávání > Přímá 725 174 002,00 Kč

Odkazující zdroj > Přímá 627 277 340,00 Kč

Přímá > Přímá 466 130 255,00 Kč

Placené vyhledávání > Placené vyhledávání 441 18 490,00 Kč

Placené vyhledávání > Organické vyhledávání 311 19 378,00 Kč

Organické vyhledávání > Odkazující zdroj 275 34 213,00 Kč

Organické vyhledávání > Přímá > Přímá 256 52 656,00 Kč

Organické vyhledávání > Placené vyhledávání 253 —

Placené vyhledávání > Přímá 253 66 462,00 Kč
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Tabulka č.  4: Porovnání atribučních modelů 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

 

Na grafu č. 10 je graficky vyobrazena změna celkové přidělené hodnoty objednávek 

jednotlivým kanálům podle atribučních modelů. Je zřejmé, že zde hlavně kvůli nízké 

délce konverzních tras v Google analytics (jak jsem zmiňoval výše, toto ještě nemusí 

znamenat, že konverzní trasy jsou reálně takto krátké) nedochází k nějakým radikálním 

změnám v hodnotě kanálů. Jedinou velmi znatelnou změnu můžeme vidět u přímé 

návštěvnosti (direct), jejíž logickou změnu jsem vysvětloval výše.  

 

 

Graf č.  10: Porovnání atribučních modelů 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

Zdroj / médium A – konverze A – hodnota B – konverze B – hodnota C – konverze C – hodnota

(direct) / (none) 208 2 246 255 CZK   165,72 1 703 614 CZK   156,41 1 610 532 CZK  

gumotex.cz / referral 81 663 831 CZK      91,16 816 598 CZK      96,67 875 689 CZK     

google / organic 56 450 700 CZK      72,52 653 270 CZK      75,35 678 164 CZK     

seznam / organic 25 180 529 CZK      27,49 196 849 CZK      28,75 209 248 CZK     

email.seznam.cz / referral 11 73 374 CZK        8,94 57 069 CZK        8,52 52 661 CZK       

google / cpc 6 118 385 CZK      12,73 209 834 CZK      13,65 231 950 CZK     

bing / organic 4 21 813 CZK        6,07 41 432 CZK        6,07 40 480 CZK       

seznam / cpc 4 19 361 CZK        5,6 32 627 CZK        5,51 30 706 CZK       

google / display 1 8 537 CZK          1,25 16 742 CZK        0 -  CZK             

m.facebook.com / referral 1 869 CZK             0 -  CZK             2,21 14 084 CZK       
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2.6. Analýza webu 

Z minulých kapitol a předpokladu konverzní cesty zákazníka vyplývá, že 

potencionální zákazníci navštěvují web gumotexcluny.cz, ale nedokončují zde nákupy. 

Jedním z možných důvodů by mohly být i chyby na webu samotném.  

2.6.1. Vstupní a výstupní stránky 

Nejdříve bude uveden pohled na to, na které stránky publika nejčastěji přichází, 

takzvané landing pages, a z kterých nejčastěji odchází, takzvané exit pages. Tyto data 

nám pouze napoví chování zákazníků, ale nezobrazují kompletní informace o pohybu 

zákazníka. Tato analýza, tak nebude jednoznačná, ale může nám ukázat určitý trend, který 

je poté potřeba ověřit v grafech pohybu uživatele na webu, které však nejsou pro tuto 

analýzu dostupné.  

V tabulce č. 5 je vypsáno 10 nejčastějších vstupních stránek do e-shopu. Většina 

návštěv začne na úvodní stránce, což je naprosto normální a pochopitelné. Jako další 

nejčastější vstupní stránky jsou až na jednu kategorie produktů. Toto může být vysvětleno 

tím, že právě na tyto stránky pravděpodobně vedou reklamy ve vyhledávání a také 

organické vyhledávání. Podle metriky míra okamžitého opuštění a počet stránek na 1 

relaci můžeme vidět, že většina potencionálních zákazníků na stránce tráví čas a prohlíží 

si vícero stránek.  

Tabulka č.  5: 10 nejčastějších vstupních stránek  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

 

V tabulce č. 6 je výčet 10 nejčastějších výstupních stránek. Zde vidíme, že tyto 

stránky jsou téměř totožné se vstupními stránkami. Toto nám může napovídat, že většina 

lidí používá web právě na průzkum a dohledání informací o produktech, ale poté ho 

opouští. Zajímavá je stránka prodejci, která nám jasně ukazuje, kolik lidí si na stránce 

Vstupní stránka Návštěvy Noví uživatelé Míra okamžitého opuštění Počet stránek na 1 relaci

/ 35 831 26 614 30,03 % 6,31

/nafukovaci-kajaky 12 082 6 364 50,72 % 3,58

/nafukovaci-rafty-a-cluny 12 056 8 685 59,32 % 2,84

/nafukovaci-kanoe 6 357 2 931 52,56 % 3,74

/nafukovaci-cluny 4 527 2 924 13,01 % 7,5

/nafukovaci-rybarske-cluny 4 484 2 616 52,07 % 3,46

/nafukovaci-kajaky?pf=4490&pt=29890&p=&u[1]=1 4 444 3 125 18,38 % 8,04

/nafukovaci-kanoe-palava-cervena 2 873 2 206 58,41 % 3,34

/nafukovaci-rafty-a-cluny?pf=21790&pt=86990&p=&u[4]=1 2 065 1 369 26,44 % 7,06

/baraka 1 577 1 042 61,70 % 3,35
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vyhledá prodejce a poté ukončí relaci, což nám naznačuje, že se posunuli do fáze, kdy si 

chtějí produkt prohlédnout na vlastní oči. 

Tabulka č.  6: Nejčastější výstupní stránky  

(Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z firmy Gumotex a.s.) 

 

2.6.2. Design webu a porovnání s konkurencí 

Tato kapitola se zaměřuje na design webu gumotexcluny.cz a jak si stojí v porovnání 

s hlavními konkurenty v prodeji člunů Gumotex. Porovnávanými firmami jsou Water 

Element, Bayo.cz a Vodácký ráj, které byli vybrány na základě konzultace s paní 

inženýrkou Kadlecovou. Nepůjde o podrbnou UX analýzu, ale spíše o pohled 

potencionálního zákazníka na orientaci na webu. Jak bylo ustanoveno dříve, proces 

nákupu nafukovacího člunu je delší proces vyžadující hodně informací a budu se tedy 

zaměřovat na prvky, které mohou zákazníkovi pomoci v jeho rozhodovacích procesech.  

Webové stránky výrobce jsou na první pohled velmi precizně a do detailu 

propracované. Orientace na webu z pohledu zákazníka je velmi snadná a intuitivní. Vše 

důležité je rychle a snadno dohledatelné. Po prozkoumání webů konkurence (tedy 

několika partnerů obchodní sítě Gumotex) je jasné, že weby těchto e-shopů nejsou tak 

dobře zpracované a orientace na nich není tak jasná a přímočará. Tento fakt může být 

důsledkem toho, že většina konkurence jsou větší retailový prodejci a nabízí tak daleko 

více produktů. Je zde nutné zmínit, že i produktové karty má Gumotex na svém e-shopu 

daleko propracovanější než prodejci a poskytuje daleko více informací a obsahu o 

produktech než konkurence.  

Na obrázku č. 9 je náhled celé hlavní stránky webu (homepage). Rozdělení stránky 

je zde velmi dobře provedeno s hlavními kategoriemi produktů jako prvními vlevo 

Stránka Odchody Zobrazení stránek Procento odchodů

/ 19 072 58 356 32,68 %

/nafukovaci-rafty-a-cluny 12 541 45 118 27,80 %

/nafukovaci-kajaky 11 727 59 428 19,73 %

/nafukovaci-kanoe 7 811 52 787 14,80 %

/nafukovaci-rybarske-cluny 4 743 20 603 23,02 %

/nafukovaci-kanoe-palava-cervena 3 635 12 164 29,88 %

/akce 2 634 15 973 16,49 %

/baraka 2 538 9 724 26,10 %

/nafukovaci-cluny 2 164 16 700 12,96 %

/prodejci 2 162 5 091 42,47 %
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nahoře, poté vpravo novinky. Hned pod hlavní kategorií jsou odkazy na nedávné blogové 

články a pod nimi hlavní výhody člunů Gumotex. Stránka je orientačně i vizuálně velmi 

dobře zpracovaná. Jednou z hlavních chyb je umístění hlavních výhod produktů Gumotex 

až úplně na spod stránky. Podle osvědčených postupů webového designu je 

doporučováno tyto výhody uvádět spíše v horní části stránky. Není zde nikde také 

uvedena žádná výhoda, která by směřovala zákazníky k tomu, proč by měli nakoupit na 

oficiálním e-shopu a ne u retail partnerů. Snad jedinou takovou zmínkou je to, že 

zákazníkovi rádi poradí s výběrem, ale na tuto položku nelze kliknout. Není to tedy 

výhoda, ale spíše sdělení, protože jako zákazník netuším, jak mi přesně firma poradí.  

 

Obrázek č.  9: Hlavní stránka webu gumotexcluny.cz 

 (Zdroj: gumotexcluny.cz) 

Na obrázku č. 10 je náhled produktové stránky pro člun THAYA, jeden z hlavních 

produktů. Stránka je velmi dobře koncipovaná s hodně prvky, které poskytují dostatek 

informací o produktu. Nechybí zde fotografie, popis, kategorie ani video. Z dřívější 

hypotézy je však jasné, že informace na stránce nestačí a lidé si jdou stejně produkt ve 

většině případů prohlédnout na prodejnu. Stránka by se dala určitě koncipovat vice tak, 

aby lépe poskytovala informace pro podporu zákazníkova rozhodnutí a snažila se 
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zákazníka ke koupi přesvědčit přímo na webu, bez toho, aby se rozhodl vyrazit do 

prodejny.  

 

Obrázek č.  10: Produktová karta člunu Thaya 

(Zdroj: gumotexcluny.cz) 

2.7. Analýza organického vyhledávání a zbožových srovnávačů 

Z předchozích částí analýzy jasně vyšlo, že hlavními kanály, přes které přichází 

návštěvnost na web, je vyhledávání. Tato kapitola se v první části zaměří na analýzu 

vyhledávacích dotazů, na které se stránka gumotexcluny.cz zobrazuje za pomocí nástroje 

Marketing Miner. Cílem je zjistit, jaká klíčová slova jsou nejvíce vyhledávaná, a tak více 



  

53 

porozumět zákaznickému chování. V profesionálním prostředí se tato analýza nazývá 

analýzou klíčových slov. Pro účely této práce bude provedena pouze velmi jednoduchá 

analýza klíčových slov, která poukáže na možné trendy. Druhá část se zaměří na analýzu 

prezence na zbožových srovnávačích. Jelikož podle stanovené hypotézy zákazník hledá 

před nákupem nejlevnější variantu online, je nutné se podívat právě na tento kanál, který 

zákazníci často využívají v této fázi nákupního procesu.  

2.7.1. Analýza organického vyhledávání 

Pro analýzu klíčových slov jsem se rozhodl použít vzorek 99 klíčových slov, na které 

se doména gumotexcluny.cz zobrazuje v prvních šesti pozicích vyhledávání. Na grafu č. 

11 je zobrazeno rozložení těchto slov podle pozice ve vyhledávání. Můžeme vidět, že 

přes polovina klíčových slov se zobrazuje na první nebo druhé pozici. 

 

Graf č.  11: Počet klíčových slov,  podle pozice webu ve vyhledávání 

(Zdroj: vlastní zpracování za pomocí nástroje Marketing Miner) 

 

Z analýzy celého souboru zde jde hlavně o produktová slova a slova kategorií 

produktů. Nejvíce vyhledávaná slova, jak je vidět v tabulce č. 8, která je výběr 15 

klíčových slov s největší hledaností, jsou brandové gumotex a obecná slova jako 

nafukovací člun a kaučuk. Dále jde hlavně o produktové kategorie a některé konkrétní 

produkty, jako je například produkt PALAVA. Tato struktura vyhledávání nám částečně 
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ukazuje, jak může probíhat fáze průzkumu při rozhodování o koupi. Také nám potvrzuje 

teorii o tom, proč jsou mezi vstupními stránkami hlavně kategorie produktů. Jelikož 

logicky jsou tyto nejvíce vyhledávané. Zvláštní je fakt, že slovo čluny Gumotex má velmi 

nízkou hledanost, ale na druhou stranu tento fakt velmi dobře vysvětluje, proč 

návštěvnost ze stránky gumotex.cz patří k nehodnotnějším kanálům.  

Tabulka č.  7: 15 nejvíce vyhledávaných klíčových slov, kdy se ve výsledcích objevuje web 

(Zdroj: vlastní zpracování za pomocí nástroje Marketing Miner) 

 

2.7.2. Zbožové srovnávače 

V této podkapitole se zaměřím hlavně na zbožový srovnávač Heuréka, jelikož je na 

českém trhu největší společností v tomto oboru. Hned z úvodu je nutné zmínit, že většina 

člunů Gumotex je na Heuréce zalistována, ale sám e-shop gumotexcluny.cz na tomto 

srovnávači ani žádném jiném nepůsobí. Toto se však nedá konstatovat o jejich obchodní 

síti, jelikož drtivá většina hlavních retail prodejců se zde nachází a má zalistované i čluny 

Gumotex, které prodává. Konkurence je sice přítomná, ale u většiny produktů není 

přítomno velké množství obchodů. U některých hlavních produktů Gumotex je zde 

několika e-shopy využívána i reklamní sekce Heuréky, a je tedy jasné, že tento kanál pro 

ně má význam a přivádí jim velmi kvalitní návštěvnost.   

Klíčové slovo Objem vyhledávání Průměrná pozice

gumotex 3440 2,5

nafukovací člun 1980 5

kaučuk 640 6

rafty 390 3

nafukovací kanoe 380 1

nafukovací kajak 340 1

nafukovaci kajak 260 1

gumotex břeclav 260 3

nafukovací čluny 260 5

přírodní kaučuk 210 3

pálava loď 170 1

synteticky kaucuk 170 6

kajaky 170 3

kaucuk 170 5

gumotex palava 140 1
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3. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Poslední část této práce použije předchozí vytyčenou teorii a poznatky nabité 

analýzou k představení několika návrhů na zlepšení situace, tedy zvýšení prodejů v 

elektronickém obchodě výrobce. Návrhy jsou koncipovány tak, že se snaží vytyčit možné 

cesty, jak získat zákazníky, kteří dokončují nákup u konkurence. Návrhy jsou rozděleny 

do 3 hlavních kapitol a každý z těchto souborů návrhů může být použit samostatně. 

Všechny návrhy jsou však částečně provázány a každý další návrh přidává vrstvu pro 

zlepšení situace.  

3.1. Necenové výhody pro zákazníka 

Jako první ze 3 kategorií návrhů na zlepšení jsou necenové výhody pro zákazníky. 

Jak již bylo zmíněno dříve, podle předpokladu uvedeného v analýze, zákazník 

pravděpodobně z velké části nedokončuje nákup na e-shopu Gumotex právě kvůli ceně 

produktu. Tento fakt znevýhodňuje oficiální e-shop a je nutné s ním nějakým způsobem 

bojovat.  

Jelikož Gumotex nemůže bojovat cenou, kvůli dohodám o doporučených prodejních 

cenách, je nutné se zamyslet, zda existují nějaké další výhody, které by mohly ovlivnit 

zákazníkovo nákupní chování bez snížení ceny. Zákazníci totiž neposuzují hodnotu 

produktu objektivně, ale na základě vnímané hodnoty (Boháček, 2012). Podnik při 

prodeji přes oficiální e-shop generuje daleko větší marži než při prodeji skrze partnery, a 

tudíž si může dovolit investovat určité prostředky do těchto necenových faktorů. Tyto 

prostředky však musí být dobře obhájeny nárůstem prodejů, jinak budou pouze snižovat 

prodejní marži. Je důležité podotknout, že návrhy a opatření by bylo třeba podepřít 

podrobným zákaznickým průzkumem, aby mohlo být uděláno informované rozhodnutí. 

Průzkum takovéhoto rozsahu není možný zahrnout do této práce a návrhy jsou tak 

doporučením toho, co by mohlo být realizovatelné a co se v jiných oborech používá, jako 

konkurenční výhoda.  

3.1.1. Prodloužená záruka 

Jednou z možných necenových výhod pro zákazníka je právě prodloužení záruky. 

Toto opatření by mohlo být dostatečným motivátorem, aby zákazníci zaplatili i o trochu 
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vyšší cenu, než právě nabízí konkurence, protože jim prodlužuje jistotu, že člun je 

opravdu dobrá investice. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že retailový prodejci by na 

toto mohli reagovat zavedením stejného opatření. Je to však méně pravděpodobné, jelikož 

jejich prodejní marže je o poznání nižší.  

Realizace takovéhoto opatření bude vyžadovat několik jednorázových opatření, jako 

změnu obchodních podmínek a právní ošetření, že zvýšení doby záruky platí pouze pro 

produkty zakoupené přes oficiální e-shop. Hlavním negativním efektem tohoto opatření 

bude nárůst nákladů na reklamace, který lze však opodstatnit jako investici do růstu 

prodejů. Je důležité tedy namodelovat zvýšení počtu reklamací způsobené prodloužením 

reklamační doby a vypočítat zvýšení nákladů.  

3.1.2. Servis a údržba lodě na 2 roky zdarma 

Jako jedno z dalších efektivních opatření navrhuji nabídnout servis a údržbu člunů a 

lodí zdarma na určitou dobu, například 2 roky. Toto opatření má vysoký potenciál sloužit 

jako velká přidaná hodnota pro zákazníka. Zákazník dostává k člunu zdarma údržbu a 

servis na dva roky, který by kryl i některá poškození člunu. Zde je nutné velmi pečlivě 

nastavit právní mantinely tak, aby zákazníci nemohli výhody zneužívat například 

v případě velkého poškození člunu. Toto je výhoda, kterou retailový partneři s vysokou 

pravděpodobností nejsou schopni nabídnout a může tudíž sloužit jako jedinečný prodejní 

prvek oficiálního e-shopu.  

Toto opatření musí mít jasně stanovené právní hranice, které je nutné zahrnout do 

obchodních podmínek. Výhodu bych koncipoval jako 2 bezplatné poukázky na údržbu a 

servis lodi, jednu za každou sezónu, počítáme-li, že výhoda bude platná na 2 roky. Tyto 

poukázky by se zákazníkovy vystavily při koupi lodi tak, že by se mu zaslaly identifikační 

čísla poukázek v samostatném e-mailu, který by obdržel v čase potvrzení objednávky od 

prodejce. Spolu s poukázkami, by se zákazníkovi poslaly instrukce, jak může servis 

využít. Jedním z hlavních problémů této výhody, je fakt, že člun se na servis musí 

dopravit do servisního střediska Gumotex. Podnik tak bude nucen uhradit a zařídit 

dopravu zdarma, jak do, tak ze servisního střediska zpět k zákazníkovi. Jedním 

z možných řešení této situace je využití spedičních služeb, které jsou schopné člun od 

zákazníka vyzvednout a po servisu mu ho zase doručit. S dopravou vznikají další náklady, 

které je nutné zahrnout do uvažování, jako zvýšení administrativní zátěže servisního 
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centra a samozřejmě náklady na dopravu samotnou. Hlavním negativní efektem této 

výhody, tak bude zvýšení nákladů na každý prodaný člun o náklady na servis, dopravu a 

zvýšení administrační zátěže. Tyto všechny je nutné vzít v uvažování při vyhodnocování, 

zda bude tato metoda efektivní či ne.   

3.1.3. Dárky k nákupu 

Další z možných výhod pro zákazníka, by mohlo být přidávat reálnou hodnotu 

k nákupu. Jako například příslušenství k člunu zdarma, vodácké příslušenství jako 

oblečení, vaky nebo pumpy. Bylo by možné zahrnout i slevy na další nákup, ideálně tak, 

aby je mohl využít kdokoliv, jelikož zákazník nebude realizovat další nákup člunu či lodě 

v blízké době, a tak by toto nevnímal jako reálnou hodnotu. Toto opatření je velmi silně 

používáno v prodejních taktikách, kdy se k nákupu přidává dárek zdarma. Výhodou této 

metody je, že pokud bude firma využívat slev na vlastní produkty nebo přidávat 

k objednávce vlastní produkty zdarma, jejich reálné náklady pro firmu jsou nižší, než je 

přidaná hodnota pro zákazníka.   

Administrativní náklady na toto opatření by neměly být velmi vysoké. Při využití 

slevového modelu, půjde o zaslání slevového kupónu zákazníkovi e-mailem. Při použití 

metody zboží zdarma k nákupu půjde pouze o proces přibalení dalšího zboží při expedici. 

Hlavním nákladem zde tedy bude hodnota zboží či slevy, která musí být nastavena tak, 

aby ve výsledku vytvořila zvýšení tržeb vyšší než zvýšení nákladů.  

3.1.4. Minoritní necenové výhody 

Dalšími souborem výhod, které však vnímám jako částečně minoritní vůči 

3 zmíněným výše, by mohly být například výhody sociální odpovědnosti. Gumotex čluny 

jsou prezentovány jako ekologické řešení oproti PVC lodím, a tudíž přidat do prodejních 

argumentů položky jako jsou příspěvky na ochranu životního prostředí za každý nákup, 

může dávat smysl. Toto opatření může velmi lehce popostrčit zákazníka k nákupu, ale 

pravděpodobně není schopno konkurovat nižší ceně. Dále je možné zákazníkovi nabízet 

exkluzivní digitální obsah, který má náklady na produkci, ale po vytvoření nenese skoro 

žádné variabilní náklady. Tato výhoda sice může být součástí prodejních argumentů, ale 

více se jí budu věnovat v podkapitole 5.3, jelikož má i další využití a mnoho způsobů 

pojetí.  
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K výše zmíněným opatřením je bez pochyby nutné dodat, že jde sice o necenové 

faktory, ale konkurence by je stejně mohla brát jako predátorní chování a reagovat na ně 

v rámci společných dohod. Tyto návrhy tedy mohou mít negativní vztahy s retailovými 

partnery, ale mají také možnost přesvědčit zákazníky nakupovat na oficiálním e-shopu.  

3.2. Zesílení středu konverzní cesty 

Z prvotních předpokladů a následné analýzy vyšel fakt, že část zákazníků zavítá na 

e-shop, ale poté své rozhodnutí o koupi ještě potvrzuje návštěvou kamenné prodejny. 

V této části bych se chtěl zaměřit na návrhy, které zesilují střed konverzní cesty, tedy 

rozhodovací proces, a snaží se potencionálnímu zákazníkovi poskytnout co nejvíce 

informací tak, aby nemusel navštívit kamennou prodejnu. Zde se zaměřím hlavně na dvě 

části a těmi budou obsah na webu a zákaznická podpora.  

3.2.1. Obsah webu jako podpora prodeje 

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.6 Analýza webu, e-shop je po designové i orientační 

stránce na výborné úrovni. Chtěl bych se zde věnovat hlavně produktovým stránkám, 

které ve své podstatě nejsou vůbec špatně dimenzované. Jelikož ale Gumotex na svém e-

shopu nabízí pouze nižší desítky produktů, dalo by se s produktovými stránkami pracovat 

daleko více.  

3.2.1.1. Struktura webu 

Jak jsem už zmiňoval, web je velmi dobře strukturovaný a přehledný, ale produktové 

stránky jsou pouze obyčejné produktové stránky. Zde se lze inspirovat velkými hráči na 

e-commerce trhu jako je například Alza.cz, která u důležitých produktů vytváří celé 

samostatné strukturované stránky pod samotnou produktovou kartou. Popis produktu zde 

není pouze jednoduchý odstavec textu, ale je strukturovaný s nadpisy a zvýrazněními 

výhodami a funkcemi produktu. Jelikož Gumotex neprodává na svém oficiálním e-shopu 

velké množství produktů, neměl by být velký problém vytvořit produktové stránky, které 

budou opravdu plnohodnotnou stránkou a ne pouze produktovou kartou. Nejdůležitější 

prvky, které by na produktových stránkách neměly chybět budou podrobněji popsány 

v dalších kapitolách.  
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K projektu by se muselo přistoupit jako k částečnému přetvoření webu. Současné 

produktové karty by se zachovaly a vedle nich by se vytvořily produktové stránky 

popsané výše. Pro vytvoření nových produktových stránek by bylo nejlepší vytvořit 

jednotnou šablonu obecné produktové stránky, která by se poté naplňovala obsahem 

jednotlivých produktů. Cena navržení šablony by se podle mých odhadů pohybovala 

v rozmezí 10 až 20 tisíc korun. V tomto předpokladu vycházím z porovnání cen tvorby 

webů z článku uveřejněného na webu mioweb.cz, kdy počítám, že práci by realizovala 

agentura, která realizovala tvorbu e-shopu Gumotex (Šabacký, 2016). Odhad ceny 

vychází z odhadovaného ceny tvorby jednoduchých, většinou několika stránkových 

webů. Zde jde pouze o jednu šablonu stránky, ale tato šablona by měla mít velmi dobrý 

design a být versatilní, a tak použitelná na všechny produkty. V odhadu počítám s tím, že 

obsah, jako jsou fotky a texty, má klient vytvořené a použité v materiálech jako jsou 

produktové katalogy. Vytvoření jednotlivých produktových stránek by se potom 

pohybovalo v nižších tisících korun, jelikož by šlo pouze o vložení už z velké části 

existujícího obsahu na web. Pro začátek tohoto projektu, bych začal s vytvořením 

produktových stránek pro 5 nejprodávanějších člunů, u kterých by se měřením ověřil 

dopad na prodeje. Jak jsem zmínil dříve, produktové karty bych zachoval z důvodu, že 

produktové stránky by sami o sobě sloužily jako představení produktu a odkazovaly se 

na produktovou kartu, kde by zákazník realizoval přidání zboží do košíku a následný 

nákup.  

3.2.1.2. Video 

Video je největším trendem dnešního online světa už po nějakou dobu. Jak jsem 

zmiňoval v analýze webu, tak u některých klíčových produktů se na webu nachází 

produktová videa, ale jde většinou pouze o jedno video, které má jednotný účel. U 

některých modelů je 3D animace představující technologie člunu, u některých jsou 

návody, jak se člun skládá. U každého produktu lze použít určitě i více videí a představit 

tak člun komplexněji. Kombinovat videa o technologiích, technická videa typu, jak se 

člun skládá a například recenze jízdy na člunu nebo nezávislé recenze od vodáků  

samotných.   

Produktové stránky, které jsem zmiňoval výše, by silně využívaly právě video obsah. 

Proto je nutné video obsah rozšířit nejprve pro produkty, pro které budou vytvářeny 

produktové stránky. Navrhuji hlavně vytvoření kratších videí, které by sloužily jako 
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dodatečný obsah do jednotlivých sekcí produktové stránky. Zde jde hlavně o dotvoření 

videí, která by popisovala produkt přímo v akci. Použití člunu můžeme rozdělit na 

několik sekcí, kterými jsou doprava člunu na místo, rozložení a složení člunu a samotná 

plavba na vodě. Přesně tyto scénáře je nutné zahrnout, aby měl zákazník vyšší vhled do 

samotného používání člunu. Videa bych koncipoval jako hraná videa s průvodcem, který 

bude přímo ve scéně, nebo s průvodcem, který bude do videa pouze promlouvat. Je nutné 

také zakomponovat popis graficky tak, aby byl hodnotný i pro návštěvníky na telefonu, 

kteří nemusí mít spuštěný zvuk. Rozpočet pro tvorbu videa je náročné dopředu určit, 

jelikož náklady na tvorbu tohoto obsahu mohou být mezi 10 až 100 tisíci korunami. 

Nákladnost záleží hlavně na komplexnosti videa, použité technice a míře speciální efektů 

jako jsou animace v postprodukci (Michl, 2013). Cena je tak závislá na konzultaci 

s realizační agenturou.  

3.2.1.3. Recenze 

Jak jsem zmínil již v části o videu, na produktových stránkách absolutně chybí 

recenze od uživatelů. Toto je opravdu škoda, protože Gumotex čluny se svou sílou značky 

mají určitě plno věrných zákazníků, kteří mají k těmto produktům co říct. V recenzích by 

se měl podnik snažit zaměřit a dostat z recenzentů nejen názor na kvalitu člunu 

samotného, ale také proč je nákup na oficiálním e-shopu dobrou volbou. Toto 

samozřejmě musí působit věrohodně a nesmí se na toto téma moc tlačit, jelikož by celá 

recenze potom mohla znít velmi uměle.  

Pro změny v podobě produktových stránek, které jsem navrhoval v předchozích 

podkapitolách, je velmi dobré si obstarat kvalitní recenze. Je několik způsobů, jak recenze 

získat. Pravděpodobně nejjednodušší způsob je využít už existují recenze například ze 

sociálních sítí. Jen na Facebooku mají čluny Gumotex přes 100 různých referencí, které 

jsou z velké části velmi pozitivní. Majorita těchto recenzí bude mít nižší kvalitu, ale stále 

budou použitelné. Cestou, jak získat nejvěrohodnější recenze, je vybrat několik 

z nejvěrnějších zákazníků značky a za odměnu v podobě malého dárku je požádat o 

napsaní recenze na značku a na to, proč by si člun koupili právě na oficiálním e-shopu. 

Tito lidé mají se značkou vybudovaný velmi vřelý vztah, a tak budou schopni zmínit její 

hlavní výhody a důvody proč si ji vybrali. Je také důležité se pokusit recenze sesbírat od 

představitelů všech tří cílových skupin. Tento proces, který je jednorázový a zabere 

maximálně jednotky hodin, může realizovat někdo z interního marketingového týmu 
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podniku. Značka si ním zajistí velmi důležitý social proof, který slouží jako podpůrný 

prostředek prodeje.   

3.2.1.4. Interaktivní prvky 

K cíli přesvědčit zákazníka už na samotnému webu by také mohly výrazně pomoci 

interaktivní prvky. Zde jsou úplný základ 360° produktové fotky, kdy si sám uživatel 

může otáčet produktem ve vertikální i horizontální rovině. Uživatel se tak může na člun 

v podstatě podívat ze všech stran a úhlů, skoro jako by se na něj díval v prodejně. Dalším 

interaktivním prvkem, který velmi zlepšuje popis produktu, jsou interaktivní body přímo 

na produktové fotografii, jako vidíme na obrázku č. 11. Zde jde o vůz Hyundai, na jehož 

fotce jsou umístěny body, na které může uživatel kliknout a dozvědět se více o funkcích 

a výhodách tohoto produktu. Je to zábavná a interaktivní forma zkoumání produktu a 

zapojuje do procesu uživatele. U člunů by se tato funkce dala rozšířit ještě o přidané 

vrstvy, jako je například průřez člunem, který by interaktivně popisoval technologie 

uvnitř člunu.  

 

Obrázek č.  11: Příklad použití interaktivních prvků na webu 

(Zdroj: https://www.hyundai.cz/) 

 

 

Realizace těchto prvků není vůbec složitá. U 360° fotografie vznikají největší 

náklady na nafocení samotného produktu. Jelikož čluny jsou poměrně objemné produkty, 

https://www.hyundai.cz/
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částka za focení se může za produkt vyšplhat až k desetitisícům. Lze však alternativně 

použít 3D modely produktu a tyto zakomponovat do stránky například za použití 

platformy webrotate360 (http://www.webrotate360.com/), která umožňuje na rotující 

modely umístit i interaktivní popisné body a kombinovat tak obě funkce, které jsem 

popsal v minulém odstavci. Největší náklad zde vznikne, jak už jsem zmiňoval, při 

případném focení produktů a při integraci platformy webrotate360 nebo jiné do e-shopu. 

Nástoj nabízí konektory pro největší e-commerce platformy, ale e-shop Gumotex je 

vytvořen na míru a je tedy z mé pozice velmi těžké odhadnout cenu integrací.  

3.2.1.5. Pokročilé moderní technologie 

Dalším rozšířením prvků zmíněných v minulém odstavci je použití velmi moderní 

technologie rozšířené reality. V dnešní době existují velmi dostupné platformy, které jsou 

schopné integrovat rozšířenou realitu přímo s nejznámějšími technologickými 

platformami pro e-shopy, jako je například služba od firmy NexTech AR Solutions. Tato 

funkce dává uživateli možnost si na svém mobilním zařízení zobrazit realistický 3D 

model produktu přímo v prostoru, jako by se na něj opravdu díval. Uživatel je tak schopen 

vyzkoušet, jak je ve skutečnosti člun veliký a dívat se na něj, skoro jako by u něj stál 

v prodejně.  

Jak jsem zmínil, pro největší e-shopové platformy existuje jednoduché napojení 

těchto technologií do e-shopu, ale jelikož má firma Gumotex vytvořený internetový 

obchod na míru, je velmi složité odhadnout nákladovost napojení těchto pokročilých 

technologií. Je zde také nutné zvážit, že použití těchto technologií by mohlo být velmi 

nákladné a nepřinášet velký efekt, vzhledem k cílovým skupinám firmy, které nemusí být 

s touto technologií dobře seznámeny.  

3.2.2. Zákaznická podpora a chatbot 

Firma na svém e-shopu v jedné z výhod popisuje, že zákazníkovi rádi poradí 

s výběrem člunu, ale tato funkce se na stránkách nikde nenachází a není tak jasné, co je 

tím myšleno. Přitom živá zákaznická podpora je jedna z funkcí, kterou dnes nasazuje 

skoro každý online obchod. Funkce živé podpory je většinou ve formě živého chatu se 

zákazníkem, ale může jít o rychlé konferenční hovory, pokud jde o produkty s vyšší 

prodejní cennou. Živá podpora může velmi rychle a efektivně poradit zákazníkovi 

s výběrem člunu nebo mu zodpovědět jakékoliv otázky, tak jako by to udělal prodejce 

http://www.webrotate360.com/
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přímo na prodejně a provést ho tak celým nebo částí nákupního procesu. Nejlepší formou 

živé podpory je nasazení živého chatu přímo na e-shop. Použít lze například velmi 

populární český nástroj Smartsupp. Zákazník se může rychle zeptat na cokoliv a podpora 

mu okamžitě odpovídá a pomáhá mu tak při výběru. Správné zapojení tohoto nástroje 

zvyšuje tržby, jako například v případě Metalshopu, který díky zapojení Smartsupp chatu 

zvýšil tržby skoro okamžitě o 15 % (Šandera, 2015). 

Implementace takovéto funkcionality není v dnešní době nijak složitá a ani nákladná. 

Problém nastává ve faktu, že živá podpora musí být obsluhována. Na e-shop člunů 

Gumotex chodí dnes v průměru asi 300 uživatelů denně. Náročnost obsluhy bude velmi 

silně záležet na procentu uživatelů, kteří live chat využijí. Tento poměr se velmi špatně 

odhaduje a reálná data je možné získat až po nasazení samotné funkce. Pro základní 

vyčíslení nákladů na obsluhu živého chatu tedy použiji modelovou situaci. Řekněme, že 

okolo 10 % návštěvníků využije živý chat, a že průměrná doba obsluhy jednoho 

zákazníka bude 10 minut čisté práce. Počítáme s tím, že jeden operátor bude schopen 

komunikovat s více než jedním zákazníkem najednou a 10 minut je tedy čistý čas strávený 

věnováním se zákazníkovi. Reálná konverzace může probíhat déle. Při těchto výpočtech 

vychází průměrná denní náročnost na živou podporu asi na 5 hodin čisté práce. Je tedy 

velmi pravděpodobné, že bude nutné zaměstnat aspoň jednoho člověka, který by působil 

jako operátor živé podpory. Toto číslo je pouze velmi hrubý odhad. Problém zde nastává 

hlavně v tom, že návštěvnost je daleko vyšší v sezóně a velmi nízká mimo ni. Tento 

zaměstnanec by tak byl přes sezónu extrémně přetížen a mimo ni by byl skoro nevyužit. 

Tento problém se dá řešit brigádnickou prací, ale jako spolehlivější řešení se mi jeví 

najmout specializovanou agenturu, u které podnik zaplatí pouze za aktuálně využité 

kapacity.  

Způsobem, jak celý proces podpory zautomatizovat, je použití chatbota. Jak jsem 

popisoval v teoretické části této práce, chatbot je schopen zastat místo podpory pro 

základní otázky a ve chvíli, kdy si neví rady, přepojit zákazníka na člověka, který mu 

poradí. Zmínil jsem i to, že chatbot se dá použít při průvodu zákazníka skoro celým 

konverzním trychtýřem, tedy ho provést z fáze SEE až do fáze DO. Zvláště u produktů 

s náročnějším rozhodovacím procesem, jako nafukovací čluny bez pochyby jsou, je 

chatbot výbornou volbou, jak zákazníkovi poradit s nákupem. Chatbot zvládne 

zautomatizovat práci zákaznické podpory, ale nezvládne v dnešní době ještě pokrýt 
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všechny možné scénáře. Je tedy nutné stále uvažovat o postu živé podpory, která do 

scénáře vstoupí ve chvíli, kdy si program nebude vědět rady. Program však zvládne zastat 

velkou část práce a dodatečnou podporu může poskytovat některý z členů interního 

marketingového týmu, jako dodatečnou součást náplně práce. Chatbot je velmi populární 

technologie, která umí být velmi užitečná. Problémem je vstupní investice. Velmi 

jednoduchý program se dá vytvořit za pár minut za použití nástrojů, jako je například 

Manychat, ale tento bot bude velmi primitivní. Do této práce jsem tuto pokročilejší 

technologii zařadil jako možný scénář do budoucnosti. Jelikož značka Gumotex se 

prezentuje jako velká a solidní značka s velmi kvalitními produkty, primitivní chatbot by 

mohl tento dojem zbytečně ničit. V současné situaci bych nedoporučil větší investice do 

této technologie a spíše navrhoval se zaměřit na zavedení živé podpory, její vypilování a 

získání dat. Až poté by měla firma uvažovat o větší investici jakou je například chatbot.  

3.3. Zlepšení koordinace kanálů a zapojení dlouhodobější 

strategie 

Tato část se nejdříve zaměří na fakt, který je výsledkem analýzy. V konverzní cestě 

je obecně zapojeno velmi málo různorodých kanálů a Gumotex tak může ztrácet 

zákazníky. Dále se bude věnovat pokročilejším formám obsahového marketingu a 

dlouhodobější strategie pro získávání zákazníků, kteří nakupují přímo od výrobce.  

3.3.1. Zapojení více kanálů do konverzní cesty 

Z analýzy jasně vyšel fakt, že v konverzních cestách, ale i pouze návštěvách webu, 

chybí klíčové kanály, které mohou být velmi efektivní, jak v iniciační fází SEE, tak 

v obou dalších fázích předcházejících nákupu.  

Jako první doporučuji se zaměřit na zbožové srovnávače, kde analýza odhalila 

naprostou absenci e-shopu gumotexcluny.cz. Na základě prvotního předpokladu o 

konverzní cestě a dalším datům z analýzy bylo vyvozeno, že zákazníci s velkou 

pravděpodobností hledají v poslední fázi konverzní cesty nejlepší a nejlevnější variantu. 

V tomto kroku pravděpodobně velké procento lidí zavítá na zbožové srovnávače a bude 

hledat nejlepší variantu pro dokončení nákupu. Zákazník zde nemusí zkoumat pouze cenu 

produktu, ale také dobu doručení, cenu dopravy či další výhody. Zde bych doporučil 

podniku, aby minimálně zalistoval svůj e-shop na velkých zbožových srovnávačích a tím 
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se aspoň dostal mezi kandidáty, z kterých si může zákazník vybírat. Dále bych prezenci 

na těchto portálech propojil s prvním doporučením a co nejvíce zvýraznil výhody nákupu 

na oficiálním e-shopu. Zalistování na zbožových srovnávačích nevyžaduje žádné větší 

investice. Hlavní podmínkou je zde vytvoření produktového katalogu v dynamickém 

formátu. Toto vytvoření zvládne velmi jednoduše každá marketingová agentura. 

Doporučuji pro začátek produkty pouze zalistovat a sledovat data o přístupech z tohoto 

kanálu a až poté začít experimentovat s placenými funkcemi zbožových srovnávačů.  

Výše zmíněný kanál konvertuje pouze zákazníky se silným nákupním záměrem. 

Z analýzy ale vyplynulo, že v marketingovém mixu společnosti pravděpodobně chybí i 

velmi důležité displayové kanály, které dobře fungují v iniciační fázi SEE, ale mohou 

efektivně pomáhat i dalších dvou fázích nákupu. Chápu fakt, že je možná nákladově 

efektivnější se zaměřovat pouze na zachytávání zákazníků s již jistou potřebou, ale e-

shop takto přichází o taktickou výhodu prvního kontaktu. Dnešní diplayové kanály nabízí 

možnosti cílení, kdy se dá velmi dobře zobrazovat reklama lidem, kterým by v blízké 

době pravděpodobně mohl vzniknout záměr nakoupit. Zde může značka využít prvního 

kontaktu se zákazníkem, kdy u něj zájem evokuje a on přijde jako první do kontaktu právě 

s ní. Displayovou reklamu lze však využít i při retargetingu a připomínat se návštěvníkům 

konkrétních produktů s reklamním sdělením. Zde bych společnosti doporučil 

experimentovat s alokací části rozpočtu z jiných kanálů právě do různých formátů 

displayové reklamy. Bez dat nelze usoudit, zda budou tyto kanály fungovat, ale považuji 

za nutné je zkusit zahrnout do marketingového mixu společnosti. V případě, že by podnik 

aplikoval některé z navržených necenových výhod, je nutné je efektivně komunikovat 

hlavně ve fázích THINK a DO za použití remarketingových technik tak, aby firma 

zákazníkovi připomínala, proč by měl nakoupit na oficiálním e-shopu.  

3.3.2. Získání zákazníků do CRM 

I ve chvíli, kdy se zákazník z nějakého důvodu rozhodne nakoupit u konkurence, není 

ještě vše ztraceno. Pokud je podnik schopen uvažovat ve větších časových intervalech a 

není orientován pouze na rychle se vracející investice, otevírají se mu další možnosti, jak 

si zákazníka přitáhnout pod svá vlastní křídla. Nejdůležitější je zde iniciovat nějakým 

způsobem proces, kdy se zákazník registruje do platformy Gumotexu. Toto se nejčastěji 

provádí například registrováním produktu do systému online až po nákupu produktu. Tato 
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část je tedy pro zákazníka naprosto dobrovolná a musí být za svou snahu něčím odměněn. 

Tuto techniku používají větší firmy, jako je například Canon. Jako nejčastější používaná 

motivace se uplatňuje například cashback, tedy že se zákazníkovi vrátí část nákupu 

v hotovosti po registraci jeho produktu. Je ale možné použít i jiné odměny.  

Největší motivací pro podniky realizovat tento proces je získání zákazníka do svého 

ekosystému, kde s ním mohou navázat kontakt a snažit se se mu postupnými kroky prodat 

další své produkty nebo s ním pouze udržovat vztah a snažit se o něj pečovat. Tato 

technika nemusí mít nutně efekt zvýšení prodejů na oficiálním e-shopu, ale je možné 

komunikaci formovat tímto směrem.   

3.3.3. Vodácká platforma pro zákazníky 

Tato podkapitola je rozšířením předchozí kapitoly, ale má potencionální přesah do 

mnoha koutů celého marketingového mixu společnosti. Jde v podstatě o iniciativu 

obsahového marketingu, kdy se vytvoří něco ve stylu vodácké platformy. Na této 

platformě by vznikal unikátní obsah pro vodáky. Obsahem by mohly být například trasy 

a důležité informace o nich, různé rady tipy a triky, akademie vodáctví a další podpůrný 

obsah, který by ocenili jak zkušenější vodáci, tak i úplní začátečníci. Celou platformu by 

bylo možné dopracovat až do bodu jakési sociální sítě pro vodáky, kde by mohli sami 

sdílet trasy, poznatky a rady s ostatními.  

Tuto platformu je možné realizovat v různých provedeních a různé komplexnosti. Od 

jednoduché stránky s doporučením až po zmiňovanou propracovanou sociální síť. Celý 

koncept by se dal naprogramovat i do už zmiňovaného chatbota, který by zákazníkům 

radil s jejich vodáckými potřebami a u toho jim prodával produkty nebo pouze budoval 

velmi vřelý vztah se značkou Gumotex.  

Využití této platformy není pouze pro zvýšení prodejů na oficiálním e-shopu. Je totiž 

schopná pokrýt skoro celý prodejní trychtýř. Uživatel se přes ni může seznámit se 

značkou, prohloubit s ní vztah, anebo může sloužit jako výborná cesta, jak odměňovat 

zákazníky Gumotexu. Například tím, že by byla uzamknutá pouze pro stávající majitele 

člunů nebo lodí Gumotex, či jen pro zákazníky oficiálního e-shopu. Dá se tedy použít 

jako jedna z výhod, o které jsem mluvil v první části návrhů na zlepšení nebo i výhoda 

pro získání zákazníka do CRM. Tyto návrhy samozřejmě blokují předchozí zmínky o 

poznání značky nebo prohloubení vztahu. Pokud by byla v platformě použita nějaká 
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konverzační složka, jako například chatbot, je velmi pravděpodobné, že by dokázal 

zákazníkům nabízet produkty přesně podle jejich potřeb v ideální chvíli pro zákazníka. 

Firma by tímto získala obrovské množství dat o své cílové skupině, které by mohla 

využívat pro zefektivnění marketingu jako celku nebo i zvýšení prodejů přes oficiální e-

shop.  
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4. ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této práce bylo za použití analýzy současného stavu internetového 

obchodu nafukovacích lodí a člunů firmy Gumotex a.s. najít návrhy, jejichž výsledkem 

by bylo zvýšení prodejů přes oficiální e-shop podniku za použití vytyčené teorie v první 

části práce. Analýza identifikovala hned několik možných problémů, které by mohly mít 

vliv na prodeje přes oficiální internetový obchod. Hlavním nalezeným problémem je fakt, 

že zákazníci sice využívají oficiální e-shop pro průzkum produktů, ale z většiny zde 

nedokončují nákup. Tento problém byl v analýze rozveden do několika rovin a bylo 

identifikováno, že oficiální e-shop není schopen v současném stavu nabízet dostatečnou 

přidanou hodnotu proti konkurenci, která je často dokonce levnější, čímž mu chybí 

klíčové argumenty pro dokončení nákupu. Tento problém byl v návrhové části řešen 

sadou klíčových výhod, které by mohly zákazníka přesvědčit k nákupu na oficiálním e-

shopu.  Dále bylo v konverzní cestě identifikováno, že zákazníci ve většině případů před 

nákupem realizují návštěvu prodejny, aby si produkt mohli prohlédnout na vlastní oči. 

Zde byly uvedeny návrhy na zvýšení informační hodnoty webu za použití videa, 

interaktivních prvků a pokročilých moderních technologií jako je rozšířená realita. 

Dalším doporučeným krokem pro zvýšení šance, že zákazník nenavštíví vůbec prodejnu 

je zesílení středu konverzní cesty, které je možné realizovat skrze živou zákaznickou 

podporu nebo popřípadě využít moderní technologii automatických chatbotů, kteří jsou 

schopni provést zákazníka velkou částí konverzní trasy. Jako poslední z větších 

problémů, které vyplynuly z analýzy, byla nedostatečná prezence, či úplná absence na 

klíčových kanálech a strategičtější zapojení marketingových kanálů jako jednoho celku 

pro podporu konverzního trychtýře. Zde bylo doporučeno větší využití kanálů, jako jsou 

zbožové srovnávače a displayová reklama. V poslední části návrhů se práce zaměřila na 

situaci, kdy zákazník realizuje nákup u konkurence a snažila se poskytnout náhled na to, 

jak je možné zákazníka získat pro další nákup ucelenou dlouhodobou marketingovou 

strategií.  

Všechny výše zmíněné návrhy lze aplikovat samostatně, ale lze je kombinovat do 

různých schémat. V práci bylo vytyčeno, že některá opatření se podporují navzájem a lze 

je tedy zavádět systémově. Kombinace aplikací návrhů nebyly v této práci dopodrobna 

probrány kvůli jejich šíři, ale je nutné se nad nimi při realizace zamyslet.  
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Na závěr je nutné zmínit, že doporučuji, aby společnost podněty, které vyšly 

z analýzy, ověřila další a podrobnější analýzou všech dostupných dat. Dále doporučuji,  

aby si firma ověřila návrhy této práce podrobným uživatelským průzkumem a nákladovou 

analýzou, které naznačí, do kterých návrhů má smysl investovat větší prostředky.  
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