
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

 

ÚSTAV EKONOMIKY 

INSTITUTE OF ECONOMICS 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PODNIKU 

COMPANY COMMUNICATION STRATEGY 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Marie Uherková 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. David Schüller, Ph.D. 

BRNO 2017 
  



 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá online marketingem, respektive optimalizací 

marketingové komunikační strategie s vytvořením krátkodobé marketingové 

kampaně pro webovou stránku zabývající se online vývěskou pracovních nabídek 

na dálku. Praktická část se odvíjí od teoretického základu a provedených analýz, 

které se kromě výchozího stavu marketingové komunikace zabývají konkurencí a 

vnějším i vnitřním prostředím. Z vytvořené marketingové komunikační strategie je 

detailně probrána její testovací fáze. V průběhu této testovací kampaně jsou 

stanoveny dílčí cíle, které ověřují racionalitu navržené strategie a směřují 

k naplnění hlavního cíle strategie. Po zhodnocení úspěšnosti kampaně bude 

sestaven optimalizovaný plán marketingové komunikační strategie.  

Klíčová slova 

Online marketing, marketingová komunikační strategie, marketingová kampaň, 

online pracovní vývěska, digitální nomádi, návratnost investice, textová reklama, 

SEO, Google Analytics, Google AdWords, sociální sítě. 

Abstract 

Mater thesis deals with online marketing and optimization of marketing 

communication strategy for online job board specialised on remote jobs. The 

practical part based on theory and analyses of competitors and macro/micro 

environmental factors focus on short term marketing campaign. This campaign 

tests reaching the main goal of the strategy by evaluating operative goals. After 

evaluation of the campaign, there is optimized marketing communication strategy 

plan. 

Keywords 

Online marketing, marketing promotion strategy, marketing campaign, remote 

jobs, online job board. digital nomads, return of investment, SEO, Google Analytics, 

Google AdWords, social media. 
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1 Úvod  

Internet vládne dnešní době a s jeho příchodem se firmám otevřely široké 

možnosti jeho využití. Díky globalizaci a připojení k internetu téměř odkudkoliv 

mohou některé typy firem zaměstnávat, či outsourcovat lidi z celého světa. Do 

popředí se tak dostávají servery, které inzerují pracovní pozice na dálku právě pro 

tzv. digitální nomády a nezávislé freelancery. Webová stránka workingnomads.co, 

kterou se se v této práci zabývám, je jedou z nich a nabízí služby propojující 

pracovní nabídky na dálku s jejich poptávkou. 

Tradiční vnímání marketingu se začalo rozšiřovat o online formy již v 90. 

letech s rozvojem komunikačních sítí. Internetový marketing přináší nové 

možnosti efektivního zacílení a jednoduší a levnější sběr dat, avšak má také svá 

úskalí. Například hojně využívané sociální sítě, blogy a diskuze nejsou pod plnou 

kontrolou marketingových manažerů a mohou firmě uškodit. Nejen firmy, ale 

i zákazníci mají přístup k mnoha informacím. Mohou si snadno a rychle srovnat 

cenu a kvalitu, což vede k ostrým konkurenčním bojům. Díky své dostupnosti, 

přesnosti a rychlosti, se online marketing stal důležitou součástí marketingových 

strategií 21. století.  

Diplomová práce se zabývá online marketingem, respektive optimalizací 

marketingové komunikační strategie a vytvořením marketingové kampaně, která 

bude po její implementaci zhodnocena. Celá práce je systematicky rozdělena do tří 

hlavních částí. V teoretické části budou vymezeny základní pojmy týkající se 

problematiky a dále bude následovat analytická část s částí návrhovou.  
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2 Cíl a metody práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a optimalizovat online marketingovou 

komunikační strategii webové stránky workingnomads.co a to na základě 

teoretických znalostí, analýz, marketingového průzkumu a průběžných výsledků 

navržené testovací kampaně.  

V teoretické části se práce zabývá problematikou marketingového průzkumu 

a marketingové komunikační strategie, a to především jeho online nástroji, jako 

například optimalizací SEO, online inzercí, moderními marketingovými praktikami 

nebo sociálními sítěmi. Dále se teorie zaměřuje na finanční stránku, tedy způsoby 

financování online webů a problematiku návratnosti investic. 

Praktická část se skládá z analytické části, respektive analýzy prostředí, návr-

hu marketingové komunikační kampaně a optimalizace marketingové strategie. 

Mezi využité metody patří analýza vnitřního a vnějšího prostředí včetně analýzy 

konkurence. Po zmapování prostředí a stanovení cílů následuje návrhová část, ve 

které budou prezentovány návrhy komunikační strategie, v rámci které proběhne 

krátkodobá kampaň. Na základě naměřených výsledků pak bude komunikační 

strategie optimalizována pro rok 2018.  
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3 Teoretická východiska práce 

Teoretická východiska práce přináší nezbytný základ pro praktickou část. 

V jednotlivých částech budou rozebrány poznatky z literatury, vědeckých článků 

a výzkumů týkajících se dané problematiky. Od těchto podkladů se pak odráží 

samotný návrh marketingové komunikační strategie s krátkodobou komunikační 

kampaní.  

3.1 Digitální nomád 

Před 20 lety, kdy byly telefony používány pouze k telefonování a nikdo ještě neznal 

Amazon ani E-bay, predikoval Don Tapscott ve své knize „The Digital Economy: 

Promise and Peril In The Age of Networked inteligence“ (1995) rozvoj a dopady 

digitální ekonomiky na společnost. Poprvé uvedl termín networked inteligence - 

možnost odborníků z různých odvětví sdílet vědomosti, kreativní nápady 

a schopnosti skrz komunikační sítě a nové technologie (Tapscott, 2015). Později se 

tento předpoklad stal skutečností. 

S příchodem internetu a globalizace se postupně rozšiřovala možnost, jak 

zaměstnávat, tak i outsourcovat lidi z celého světa, nezávisle na jejich aktuální 

pozici. Freelancer1 nebo digitální nomád2 se stal běžnou praxí ve světě marketingu, 

programování, grafice či copywritingu3, jelikož tyto pozice nemusí být vázány ke 

konkrétnímu pracovnímu místu (Dunning, 2012). Jediné, co většinou ke své práci 

potřebují, jsou vysokorychlostní připojení k internetu, cloud computing4 

                                                 
1 Freelancer je nezávislý profesionál, který nemá obyčejně stálý pracovní úvazek a pracuje pro více 

firem v rámci jednotlivých projektů (Businessdictionary, 2016). 

2 Digitální nomád je člověk, který není závislý na tradičním způsobu práce s fixním prostředím a 

pracovní dobou (oDesk, 2014).  

3 Copywriting je tvůrčí činnost vytvářející originální texty většinou pro marketingové účely 

(Šenkapoun, 2015). 

4 Cloud computing je označení pro server umožňující přístup odkudkoliv z různých zařízení k 

souborům nebo softwaru prostřednictvím internetového připojení (Investopedia, 2016). 
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a přenosné chytré zařízení, jako je například přenosný počítač, tablet nebo telefon 

(Makimoto, 2013).  

Pracovní prostředí digitálních nomádů může být variabilní - od práce z domu, 

přes kavárny, internetové kavárny, až po sdílený pracovní prostor v co-

workingových centrech (O´Brien, 2011). S nárůstem počtu lidí, kteří pracovali 

z kaváren, však začaly také některé kavárny zavádět restrikce. Ať už v podobě 

vypojování wifi sítě, poplatků za heslo k síti nebo limitováním počtu laptopů 

v kavárně (Wellman a spol., 2002). To vedlo k rozvoji co-workingových center, kde 

se mají digitální nomádi možnost mimo jiné i socializovat (O´Brien, 2011). 

3.2 Marketingová strategie 

Než se dostaneme k vymezení pojmů z oblasti online marketingu, je důležité 

pochopit marketing jako takový. Podle Kotlera (2007) je marketing nástroj 

zajišťování a naplňování lidských a společenských potřeb. Marketing lze také 

chápat jako porozumění potřebám zákazníka a navržení řešení, které na jednu 

stranu uspokojí spotřebitele, avšak přinese i zisk poskytovatelům a přínos 

akcionářům (Stávková, 2004). Marketingová strategie vychází z vize a mise dané 

firmy, má určitý marketingový mix, od kterého se odráží a zaměřuje se na určitý 

segment. Jde o postoj organizace vůči zákazníkům, který je modifikován na základě 

marketingového výzkumu a analýz (Zelenka, 2015).  

Podle Kotlera (2012) má marketingová strategie zaměřená na zákazníky čtyři 

základní kroky a to segmentaci trhu, zacílení trhu, diferenciaci a pozici. Segmentací 

rozumíme rozdělení trhu na menší části neboli skupiny zákazníků s homogenními 

potřebami, charakteristikami nebo chováním. Vytvořené segmenty na základě 

segmentačních kritérií musí být dostatečně velké, měřitelné a navzájem 

heterogenní. Mezi tyto základní segmentační kritéria patří geografická, demogra-

fická, psychografická a behaviorální kritéria. Geografické kritérium vymezuje 

původ dané skupiny, demografickým indikátorem je např. věk, vzdělání, pohlaví, 

národnost, vyznání, psychografickým kritériem je životní styl, sociální třída 

a behaviorálním kritériem je postoj ke změnám, inovacím a informovanost (Kotler, 
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2012). Jako nástroj, který pomáhá při segmentaci, se využívá tzv. persona. Tato 

marketingová metoda vytvoří na základě segmentace imaginárního představitele 

daného segmentu pro jasnější představu o cílovém segmentu (Caballero a spol., 

2014).  

Při zacílení jsou definovány dva přístupy tržně diferencovaný (kulovnicový) 

a nediferencovaný (brokovnicový). Kulovnicový přístup je zacílen na jeden či více 

podobných segmentů a umožňuje efektivnější marketingovou strategii. Na druhou 

stranu brokovnicový přístup má širší záběr cílové skupiny na úkor efektivity 

strategie. Při výběru segmentu je velice důležitá jeho velikost, stabilita, ziskovost, 

a dále známost konkurence zaměřené na stejný segment. Diferenciace 

v marketingové strategii má zákazníkovi poskytnout přidanou hodnotu, díky které 

se bude lišit od konkurence. Pozicí je myšleno to, jakým způsobem chce být firma 

vnímána (Kotler, 2012).  

3.3 Marketingový a komunikační mix  

Marketingový mix představuje soubor úkolů, které pomáhají uspokojit požadavky 

zákazníků tak, aby také firma dosáhla svých cílů. Tradiční marketingový mix 

obsahuje čtyři prvky tzv. 4P5: produkt, cena, distribuce, propagace (Kotler, 2012). 

Ty bývají v některých případech rozšířeny o další prvky, například na tzv. 8P, kdy 

jsou k základním 4P přidány balíčky, program, lidé, partnerství (Rýglová a spol., 

2011).  

Propagace neboli marketingová komunikace je jedna z nejviditelnějších složek 

marketingového mixu a skládá se z určitého komunikačního mixu. Dle Jahodové 

a Přikrylové je komunikační mix „podsystémem mixu marketingového. Komunikač-

ním mixem se marketingový manažer snaží pomocí optimální kombinace různých 

nástrojů dosáhnout marketingových a tím i firemních cílů.“ (Jahodová, Přikrylová, 

2010: 16). Členění marketingového a komunikačního mixu je zobrazeno v obr.1. 

 

                                                 
5 Tyto „4P“ vychází z  počátečních písmen anglických slov: product, prize, promotion, placement. 
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Obr. 1 Členění marketingového a komunikačního mixu 

Komunikační mix využívá několika nástrojů, mezi které patří například online 

marketing, public relations, osobní prodej, přímý marketing, podpora prodeje, 

sponzorování atd. (Kotler, 2012). Dle Foreta (2011) je „efektivní a úspěšná 

komunikace taková, v níž se dosáhne při minimálních výdajích maximálních 

účinků.“ Důležité je načasování, prostředí, důvěryhodnost, soustavnost, vhodné 

komunikační kanály, pochopení zákazníka a především pochopitelnost a relevance 

obsahu.  

3.4 Marketingové řízení 

Pro úspěšné marketingové řízení je podle Stávkové (2004) stěžejní marketingový 

výzkum, což je souhrn vykonávaných aktivit za účelem vhodného marketingového 

rozhodnutí. Interdisciplinární pojetí výzkumu nahlíží na daný problém z pohledu 

několika vědních disciplín, jako je například sociologie, psychologie, marketing 

nebo statistika. Podle Kotlera a Kellera (2007) je vhodné marketingový výzkum 

rozfázovat do následujících šesti kroků:  

1. definování problému, alternativy rozhodnutí a cílů výzkumu;  

2. popsání tvorby výzkumného plánu, respektive rozhodnutí o zdroji dat, 

výzkumném přístupu, výzkumných nástrojích, souboru respondentů a kon-

taktních metodách; 

3. shromažďování informací., tedy samotný sběr dat; 

Marketingový mix 

Produkt Propagace (balíčky, program, lidé, partnerství) 

Reklama Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Online marketing 

Distribuce Cena 
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4. analýza informací; 

5. prezentace závěrů; 

6. rozhodování.  

Pro úspěšné marketingové řízení je marketingový výzkum podle Stávkové 

(2004) velmi důležitý, a proto také navrhuje rozdělení marketingového výzkumu 

na dvě hlavní části: přípravnou a realizační. V přípravné části je nutné definovat 

problém, vytvořit orientační analýzu situace a vytvořit návrh výzkumu. Realizační 

část se zaměřuje na samotný sběr dat a jejich analýzu. Celý proces je následně 

zakončen závěrečnou zprávou, ve které jsou informace interpretovány. (Stávková, 

Dufek, 2004). 

3.4.1 Metriky výkonnosti marketingu  

Dle Lenskolda (2003) jsou marketingové metriky rozděleny do hierarchicky 

uskupených 3 částí, struktura viz obr. 2. První stupeň obsahuje předprodejní 

výkonnostní metriky, které vedou k strategickému rozhodování. Mezi tyto metriky 

patří například návštěvnost webu, délka návštěv, počet prokliků, počet odběratelů 

bulletinu, procento odezvy na emailing. Dále také údaje související s výkonnos-

tí prodeje.  

Do dalšího stupně patří metriky zaznamenávající maximalizaci počtu zákazní-

ků, ICV6 a minimalizaci nákladů. Kombinací těchto ukazatelů potom měříme ROI, 

které je v hierarchii nejvýše. 

 

                                                 
6 ICV z anglického incremental customer value, tedy přírůstek zákaznické hodnoty (Lenskolda, 

2003). 
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Obr. 2 Hierarchie marketingových metrik 
Zdroj: Lenskold, 2003. s. 12 

3.5 Proces marketingového řízení 

Řízení marketingu se skládá z následujících kroků. Stanovení marketingových cílů, 

analýzy, plánování, realizace plánu a kontroly. Marketingové cíle by měly vycházet 

z poslání firmy, neměly by si navzájem odporovat a dále by měly být rozpracovány 

na dílčí cíle dle marketingové strategie. Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, aktuální, časově vymezené, tzv. SMART7 (Kotler a Keller, 2007).  

                                                 
7 Název SMART vychází z anglických počátečních písmen: specific, mesurable, attainable, relevant, 

time-bound. 

Cíl firmy 

Maximalizace zisku 

Kombinace všech marketingových ROI  

Maximalizace ROI 

• ICV 

• Celkový počet zákazníků 

• Marketingové výdaje 

Maximalizace počtu zákazníků 

• Konverzní poměr 

• Retenční poměr 

• Poměr odkazů 

 

Maximalizace ICV 

• Počáteční zisk 

• NPV budoucích zisků 

• Podíl a růst zákazníků 

 

Minimalizace marketingových 

nákladů 

• Náklady na prodej 

 

 

Měření výkonnosti související 

s prodejem 

• Povědomí 

• Brand image 

 

Měření výkonnosti související 

s hodnotou 

• Spokojenost zákazníků 

• Příjem za prodej 

 

 

Měření výkonnosti související 

s náklady 

• CPCT 

• CPI 

 

 
Předprodejní výkonnostní metriky 

•  návštěvnost webu 

• délka návštěv 

• počet prokliků 

• počet odběratelů bulletinu 

Skupina 3 

Skupina 2 

Skupina 1 
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3.5.1 Analýza prostředí 

Analýza prostředí poskytuje informace o vnějším a vnitřním marketingovém 

prostředí firmy. Mezi vnitřní (kontrolovatelné) vlivy marketingového prostředí 

patří organizace a řízení, vybavenost, finanční situace, image firmy, technický 

rozvoj, prvky marketingového mixu apod. Vlivy vnější můžeme rozdělit na z části 

kontrolovatelné a nekontrolovatelné. Mezi vlivy z části kontrolovatelné patří 

partneři, zákazníci, konkurence apod. a mezi nekontrolovatelné ekonomické, 

demografické, přírodní, technologické, politické, kulturní a sociální vlivy. (Kotler, 

2012) 

3.5.1.1 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza PEST8, označována také jako strategický audit vlivů makro-okolí, se 

zabývá vnějším prostředím a její nekontrolovatelnou složkou. Tento analytický 

nástroj slouží k orientaci a zmapování trendů možného budoucího vývoje v širším 

prostředí podniku. Míra významnosti jednotlivých faktorů souvisí také s velikostí 

podniku (Kotler, 2007). Tab. 1 znázorňuje příklady vnějších vlivů, jelikož „cílem 

PEST analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam těchto faktorů, neboť vlivy, které 

jsou velmi důležité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro jiný. Důležité je 

rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro určitý podnik.“ (Sedláčková, 2006: 

16).  

                                                 
8 Název PEST vychází z anglických počátečních písmen: political, ecomomical, social and cultural, 

technical. 
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Tab. 1 Příklad vnějších vlivů 

 

Zdroj: Sedláčková, 2006: 19. 

Analýza trhu nám ukáže přehled o vnitřní povaze odvětví, tedy velikosti 

a struktuře, míře uspokojení zákaznických potřeb, dodavatelích, konkurenci, 

trendech atd. (Kotler, 2012).  

Politické a právní faktory se týkají každého podniku prostřednictvím daňo-

vých zákonů, regulace importu, polické stability, členství země v politických uniích 

apod. Ekonomická složka ovlivňuje podnik skrz makroekonomické trendy, 

daňovou politiku, kde mezi základní indikátory patří míra ekonomického růstu, 

úroková míra (ovlivňuje investiční aktivitu), míra inflace (značí stabilitu 

ekonomiky) nebo směnný kurz (konkurenceschopnost). Společenské a kulturní 

faktory odráží vlivy spojené s postoji, životním stylem, trávením volného času, 

možností pružné pracovní doby, kratších úvazků, delších dovolených apod. 

Technické a technologické aspekty se zabývá studií očekávaných nových 

technických zařízení a technologií (Sedláčková, 2006).  
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3.5.1.2 Analýza konkurence 

Nástrojem pro analýzu konkurence může být například benchmarking. „Ben-

chmarking je nepřetržitý systematický proces vylepšování měření produktů, 

služeb, a procesů oproti nejsilnější konkurenci, která je vnímána jako lídr odvětví.“ 

(Camp, 1989). Benchmarking tedy vyčísluje a porovnává aktivity firmy 

s konkurencí. Srovnávají se jak kvalitativní, tak i kvantitativní údaje (Kwon a spol, 

2016), jako například počet návštěv na webu, počet fanoušků na sociálních sítích, 

strávený čas na stránkách apod.. 

3.5.1.3 Analýza vnitřního prostředí  

Analýza vnitřního prostředí podniku zkoumá faktory, které jsou nezávislé na 

vnějším okolí, a mohou pozitivně i negativně ovlivňovat konkurenceschopnost 

podniku. Keřkovský a spol. (2002) je nazývá firemními faktory a rozděluje je do 

následujících kategorií:  

• marketingové a distribuční faktory; 

• finanční a rozpočtové faktory; 

• faktory výroby a řízení výroby; 

• faktory vědecko-technického rozvoje;  

• faktory podnikových a pracovních zdrojů. 

Faktory vědecko-technického rozvoje se soustředí na oblast výzkumu a vývoje 

podniku, které vedou k zefektivnění výroby nebo tvorbě nových produktů. 

Keřkovský také rozlišuje ofenzivní (inovátorský) a defenzivní (následnický) 

přístup. Podniky s ofenzivním přístupem vyrábí nové výrobky a flexibilně reagují, 

zatímco podniky s defenzivním přístupem se zaměřují spíše na zlepšení existují-

cích výrobků a upřednostňují hospodárnost a úspory z rozsahu. Dále Keřkovský 

uvádí příklady doporučení při analýze vědecko-technického vývoje: 

• analýza schopnosti přizpůsobit vývoj výrobků požadavkům zákazníků; 

• analýza úrovně a zkušeností personálu; 
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• analýza pracovního prostředí s ohledem na kreativitu a inovace. 

Marketingové a distribuční faktory se liší podle odvětví a specifik podniku. 

Keřkovský doporučuje analyzovat například tyto faktory: 

• konkurenční strukturu trhu a celkový a relativní podíl podniku na trhu, 

• hospodárnost a účinnost systému průzkumu trhu, 

• účinnost cenové strategie, 

• hospodárnost a účinnost prodejní síly, 

• vztahy s významnými zákazníky a zranitelnost v případě jejich odchodu, 

• účinnost reklamy, 

• hospodárnost a účinnost dalších marketingových aktivit. 

Rozbor finanční a rozpočtové situace v podniku je důležitou součástí vnitřní 

analýzy. Poskytuje přehled o využitelných prostředcích a je nezbytným nástrojem 

pro finanční řízení podniku. Finanční analýza slouží ke zhodnocení finančního 

stavu podniku a k posouzení reálnosti strategického rozvoje z finančního hlediska. 

K finanční analýze se využívá mnoho ukazatelů dostupných z účetních výkazů 

podniku. Vzhledem k povaze podniku se v této práci zaměříme na poměrový 

ukazatel rentability.  

3.5.1.4 SWOT 

Mezi velmi využívané metody situační analýzy patří SWOT analýza vyvinutá 

Albertem Humphreym v 60. a 70. letech 20. století. Tato analýza propojuje pohled 

na vnější a vnitřní prostředí dohromady a dává tak komplexnější základ pro tvorbu 

marketingové strategie (Kotler, 2012). Z výsledků analýzy se poté vytváří tzv. 

SWOT matice, která přehledně vyobrazuje slabé, silné stránky vnitřního prostředí 

a příležitosti a hrozby vnějšího prostředí.  

Keřkovský (2002) doplňuje, že by měly být určeny hlavní konkurenční výho-

dy. Ze SWOT analýzy by pak měl být vypracován návrh strategie, který eliminuje 

hrozby a slabé stránky a využije silných stránek a příležitostí. Metodou párového 

srovnání příležitostí a hrozeb se silnými a slabými stránkami pomocí plus/minus 
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matice lze identifikovat pořadí jednotlivých kritérií, na které by se měl ma-

nagement podniku zaměřit. Napomáhá tak ke stanovení vhodné strategii, která je 

pro podnik nejvýhodnější (Vaštíková, 2008). 

3.5.2 Plánování a kontrola 

I když si vedení mnoha malých firem myslí, že je plánování potřebné pouze pro 

velké korporace, jak píše Kotler (2007) ve své publikaci Moderního marketingu 

„neplánovat znamená plánovat vlastní prohru“. Proto je v marketingu velmi 

důležitý proces plánování i v malých firmách, který podporuje systematické 

myšlení a vede k lepší koordinaci. Plánování „určuje, čeho má být dosaženo a jakým 

způsobem. Funkce plánování začíná stanovením poslání a budoucích cílů, tj. 

budoucích stavů, kterých má být dosaženo v určitém čase.“ (Jakubíková, 2008: 40). 

Strategické plánování je proces, při kterém se sepisuje tzv. strategický plán. 

Tento dokument obsahuje specifikaci akcí, které musí firma uskutečnit v zájmu 

dosažení stanovených cílů. Jednotlivé plány investic, rozvoje, výroby, financí, 

marketingu atd. musí být provázané a následovat dlouhodobé celofiremní plány 

(Jakubíková, 2008). Krátkodobý roční plán popisuje současnou situaci, firemní cíle, 

strategii, rozpočet a kontrolní mechanizmy (Kotler, 2007). U plánů je nutná zpětná 

vazba, která je důležitá pro hodnocení úspěšnosti. 

3.6 Online marketing a jeho nástroje 

Online marketing je jedním z nástrojů marketingového komunikačního mixu. 

Nondek a spol. (2000) definuje online marketing jako „kvalitativně novou formu 

marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování 

lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“  

Nová média mají dle Shankara a Hollingera (2007) dvě základní charakteristi-

ky: jsou interaktivní a digitální, což přináší nové možnosti přesného zacílení na 

zákazníky a umožňuje uživateli urychlit a zjednodušit cestu k finálnímu nákupu 

(Hassan a spol., 2015). Pro některé firmy má online marketing velký potenciál a je 

pouze otázkou, zda toho využijí (Kotler, 2007). 
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P. Kotler (2007) ve své publikaci Moderní marketing uvádí čtyři základní 

způsoby e-marketingu: E-mail a webcasting, firemní nebo marketingové webové 

stránky, on-line reklama a propagace, internetové komunity.  

3.6.1 Webové stránky 

Weby lze podle Kotlera rozdělit na dva typy. Firemní weby a weby marketingové. 

Firemní weby mají spíše rozvíjet vztahy se zákazníkem, kdežto marketingové 

stránky mají motivovat k nákupu. Důležitá je publicita stránky, jelikož by měly být 

čitelné a neustále aktualizované. To je sice drahé (Kotler, 2007), avšak aktuální 

atraktivní stránky, které mají hodnotu se také zobrazují na vyšších pozicích ve 

vyhledávačích (Google, 2016).  

Výsledky vyhledávání se dělí na organické a placené. Placené výsledky vyhle-

dávání budou dále popsány v kapitole 3.6.4 Reklama ve vyhledávačích. Pořadí 

přirozených neboli organických výsledků závisí na hodnocení stránky. Roztřídění 

relevantního a nerelevantního obsahu na zadaný dotaz je hlavním úkolem 

internetových vyhledávačů. Ty k tomu využívají tzv. boty/roboty/pavouky, což 

jsou počítačové programy určené k prohledávání internetu. Úkolem těchto robotů 

je neustále zkoumat obsah stránek a posílat nové stránky a nový obsah do 

indexačního procesu. V rámci indexace se musí vyhledávač rozhodnout, které 

stránky zobrazí a v jakém pořadí. Klíč k vyhledávacímu algoritmu, však není 

známý. Nicméně existují určité zásady, podle kterých se dá dosáhnout vyššího 

umístění. (Digitální garáž, 2016) 

3.6.1.1 Optimalizace SEO 

Pořadí v organickém vyhledávání je možné ovlivnit tzv. optimalizací search engine 

optimalization9, dále jen SEO. Využívá k tomu on-site a off-site podporu. Do on-site 

optimalizace patří úpravy na webu firmy a do off-site optimalizace řadíme mimo 

                                                 
9 SEO je optimalizace webu tak, aby byl, co nejlépe hodnocen vyhledávacím systémem a umístil se 

na předních příčkách organického vyhledávání (Yalçin a spol., 2010). 
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webové aktivity např. podporu zpětných odkazů. Off-site aktivity lze podpořit 

například snahou, aby o webu psali a odkazovali na něj různí blogeři (Digitální 

garáž, 2016). Jako v celém procesu marketingového řízení je při SEO důležité 

plánování, stanovení priorit a zaměření na korekci problematických stránek. 

V rámci SEO se doporučuje minimálně jednou za rok aktualizace plánu (Digitální 

garáž, 2016). 

Experti SEO, se snaží upravovat kontent stránky tak, aby webová stránka 

získala, co nejvyšší ohodnocení od vyhledávače. Tento úkol však není jednoduchý, 

jelikož vyhledávače neustále vyvíjí a mění algoritmy. Například nejznámější 

vyhledávač Google mění vyhledávací algoritmus 500-600 ročně (Moz, 2016), proto 

je důležité, aby se SEO provádělo periodicky (Yalçin a spol., 2010). Google 

pravděpodobně používá při výběru pořadí zobrazení tzv. PageRank10. Ten 

ohodnotí webovou stránku na základě kvality a originality obsahu a kvality 

stránek, ze kterých je na web odkazováno (Google, 2016). Google však od roku 

2016 nezobrazuje tuto metriku, takže je pouze možné spekulovat, zda byl 

aktualizován nebo zrušen kvůli náročnosti a velikosti internetu.  

3.6.1.2 Webová analytika 

Google Analytics je webová analýza pro podniky od společnosti Google. Webové 

analytiky poskytují údaje o metrikách11 a dimenzích12. Díky těmto analytickým 

nástrojům, je možné sledovat informace ohledně dění na webu (Digitální garáž, 

2016). Webová analytika může být dobrým pomocníkem v rámci marketingového 

informačního systému, rozsáhlého systému zdrojů informací, které pomáhají 

podniku při marketingovém plánování a rozhodování (Kotler, 2012). 

                                                 
10 PageRank je algoritmus pro ohodnocení relevance webových stránek (Google, 2016). 

11 Metriky uvádí číselné údaje (Digitální garáž, 2016). 

12 Dimenze popisují údaje slovně například geografické údaje apod. (Digitální garáž, 2016). 
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3.6.2 E-mail a webcasting 

Primární funkce e-mailingu a webcastingu13 je udržovat kontakt se zákazníkem 

a poskytnout mu relevantní aktuální nabídky. Webcatingy využívají tzv. newsletter 

tedy pravidelné zprávy o novinkách. Při vhodném využití může upevnit loajalitu 

stávajících zákazníků, avšak, protože se zasílání reklamních e-mailů stalo od 

vzniku tohoto nástroje natolik populární, je v některých zemích dokonce 

podmíněno zákonem potvrzení k odběru. Tento tzv. permission marketing14, je však 

vhodné využívat v rámci etického kodexu i v ostatních zemích a umožnit odběr 

také zrušit (Kotler, 2007). 

Existuje nespočet specializovaných softwarů pro e-mail marketing. Většina 

z nich obsahuje nástroje jako možnost nastavení data odeslání, tvorba seznamů 

zákazníků a šablon e-mailů, sledování, na co zákazník klikne apod.. Tyto nástroje 

pomáhají firmám vytvořit efektivní emailovou marketingovou strategii. Testová-

ním A/B, kdy se odešlou 2 verze emailu a následně se vybere úspěšnější, je možné 

upravovat předmět a obsah tak, aby přivedl čtenáře na web stránky. Dále je 

vhodné využít podpory prodeje a podpořit důvod otevření e-mailu (Digitální garáž, 

2016). Podpora prodeje je soubor pobídkových nástrojů pro stimulaci nákupu. 

Jedná se například o ukázkové prodejní akce, testování vzorků (ochutnávky) nebo 

soutěže o ceny. Tyto nástroje jsou rychlé a účinné, avšak krátkodobé (Kotler, 

2007).  

3.6.3 On-line reklama a propagace 

Podle Kotlera (2007) by online reklama neměla být pouze jakýmsi bonusem, avšak 

nedílnou součástí marketingové strategie. Online inzerci lze rozdělit na reklamu 

obsahovou, ve vyhledávačích a dále na reklamu na sociálních sítích (Digitální 

garáž, 2016). Také u tvorby reklamy je důležité plánování, tedy stanovení cílů, 

                                                 
13 Webcasting je automatické zasílání vybraných příspěvků adresátům. (Kotler, 2007) 

14 Permission marketing je svolení zákazníků s odběrem emailů. (Kotler, 2007) 
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cílové skupiny, rozpočtu a rozhodnutí o poselství reklamy a její formě a vyhodno-

cení přínosu reklamy. 

3.6.4 Reklama ve vyhledávačích 

Marketing ve vyhledávačích, dále jen SEM, je placený marketingový nástroj, který 

spouští reklamu ve vyhledávačích na základě vyvolání předem stanovených 

klíčových slov. SEM může být velmi efektivní, jelikož se reklama zobrazuje 

obyčejně na předních pozicích mezi přirozenými výsledky vyhledávání a pouze 

vybranému cílovému publiku. Výběr zobrazení reklamy funguje na základě aukce, 

kde se do hodnocení započítává cenová nabídka a relevance reklamy. Může se tak 

stát, že na základě nevhodné reklamy se reklama ani nezobrazí nebo že kvalitnější 

reklama přeskočí konkurenční reklamu s vyšší cenovou nabídkou (Digitální garáž, 

2016). 

Například inzertní nástroj AdWords od Googlu nabízí různé typy reklam jako 

CPA15, CPM16 nebo PPC17, u které si lze nastavit maximální CPC18. Volba typu 

reklamy závisí na tom, za jakým účelem byla vytvořena. Inzerce, za kterou se platí 

za tisíc zobrazení, je vhodná při budování povědomí o značce. Naopak možnost 

platby za konverzi se využívá spíše, pokud chceme po návštěvníkovi, aby vykonal 

po příchodu na web určitou akci (Google, 2016).  

Při tvorbě textové reklamy se využívá A/B testování, které spočívá v přípravě 

více variant testovaného objektu, tedy v našem případě samotného textu reklamy. 

Poté je sledována úspěšnost jednotlivých variant a výběr nejúspěšnější varianty 

(Ryšavá, 2016). 

 

                                                 
15 Z anglického cost-per-acquisition inzerent platí za každou provedenou konverzi. 

16 Z anglického cost-per-thousand-impressions inzerent platí za tisíc zobrazení. 

17 Z anglického pay-per-click inzerent platí za každé kliknutí na reklamu od uživatele. 

18 Z anglického cost-per-click cena za proklik. 
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3.6.4.1 Obsahová reklama 

Obsahová nebo také jinak označovaná banerová reklama se zobrazuje na různých 

webech a není vyvolána klíčovým slovem. Jedná se o jakýsi „digitální interaktivní 

billboard“, za který firmy platí stanovenou částku s nadějí, že si ho někdo 

všimne a klikne na něj. Využívá se většinou k posílení povědomí o značce či 

produktu. Oproti reálným billboardům je však možné vybrat čas, kdy se bude 

reklama zobrazovat nebo i určité skupiny lidí, kterým se zobrazí (Digitální garáž, 

2016).  

Retargeting 

Retargeting nebo také remarketing je cílení reklam na návštěvníky webu, kteří na 

stránce nedokončili nějakou akci, například registraci k odběru. Online reklama 

může cílit právě na tuto skupinu lidí díky tzv. retargetingovému seznamu. Tento 

seznam neobsahuje osobní informace nebo e-mail účastníků, avšak vytváří 

speciální segment, na který může firma cílit třeba obsahovou reklamu (Digitální 

garáž, 2016). 

3.6.5 Internetové komunity 

Nová média, jako jsou sociální sítě, blogy, diskusní fóra apod. jsou velkou šancí pro 

malé podniky s omezeným rozpočtem na marketing a absencí marketingových 

expertů. Ty tak mají šanci čelit obrovským firmám i se svým omezeným rozpočtem 

(Hassan a spol., 2015). Sociální média, dále jen SM, jsou také účinným nástrojem 

šíření word-of-mouth (Hassan a spol., 2015), což ovšem také přináší i svou stinnou 

stránku. Obsah si tak trochu žije vlastním životem a marketingoví odborníci těžko 

odhadují, jaké zprávy se budou šířit (Winer, 2009). Co však podniky ovlivnit 

mohou, je komunikace se zákazníky, která bývá díky SM rychlejší a levnější než 

tradiční kanály, jako jsou dopisy nebo e-maily (Hassan a spol., 2015). Levným 

a kreativním způsobem reklamy je tzv. customer generated media. Ten využívá 

sociální sítě, aby vyzval zákazníky, fanoušky k vytvoření vlastní reklamy pro danou 

firmu (Winer, 2009). 



Teoretická východiska práce 29 

 

3.6.5.1 Sociální sítě 

I když počet fanoušků v SM nemá přímý vliv na umístění webu v organickém 

vyhledávání, je to způsob, jak oslovit širší publikum (Digitální garáž, 2016). Firmy 

zapojují SM do marketingové komunikační strategie především proto, že jejich 

popularita stále stoupá. Jedná se o výdajově efektivní prostředek, který pozitivně 

ovlivňuje mínění o značce (Hassan, 2015). Také Kim a Ko (2011) tvrdí, že mají SM 

pozitivní vliv na mínění o značce. Nasloucháním návrhů na zlepšení a případná 

implementace, je pak dobrým způsobem pro budování zákaznické loajality 

(Ferguson, 2008).  

3.6.5.2 Marketingová strategie na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou pro firmy také velice lákavé, jelikož obsahují obrovské množství 

informací o zákazních, jejich chování, zájmech a osobních údajích. To je zlatý důl 

údajů, který pomáhá firmám při efektivním zacílení (Tapscott, 2015). Při tvorbě 

marketingové strategie na SM je opět důležité plánování a znalost cílového 

segmentu. Odvíjí se od toho výběr SM a styl komunikace a propagace, která míří 

k naplnění firemních cílů. Ke správě více SM slouží nástroje propojující více SM 

dohromady, jako je například Hootsuite, Buffer nebo Every post (Digitální garáž, 

2016).  

Studie Hassana a spol. (2015) se zabývá efektivní strategií na SM. Výsledky 

studie přináší příklady efektivní strategie v tab. 2. Při tvorbě komunikační strategie 

je vhodné využít propagační teorii AIDA19, se kterou přišel E. St. Elmo Lewis již 

v roce 1898. Tato teorie funguje na základě získání pozornosti, vzbuzení zájmu, 

vyvolání touhy, a realizace rozhodnutí (Hassan a spol., 2015). 

 

                                                 
19 Akronym AIDA vychází z anglických počátečních písmen: attention, interest, desire, action. 



30 Teoretická východiska práce 

 

Tab. 2 Strategie AIDA pro efektivní marketing SM dle Hassana a spol. (2015) 

A Reklama na sociální médiích skrz bannery 

  Sledovat ostatní, být follower20  

  Vhodné využívání taggů21 

  Vytvořit kontroverzi tak, aby o tom lidé mluvili 

  Doporučení od existujících zákazníků a fanoušků 

  Využít tradiční marketingovou strategii jako jsou billboardy, letáky, nálepky, noviny 

  Propojit sociální média s webovou stránkou 

  Affiliate marketing (propagovat web na stránkách dodavatelů a společníků) 

I Poskytnout jasné informace o produktu, fotografie 

  Poskytnout jasné informace o společnosti s odkazem na web 

  Aktuální informace o službách 

D Podpora prodeje – speciální slevy, 1+1 zdarma, apod. 

  Soutěž s dárkem zdarma 

  Pravidelná aktualizace zdi na sociálních sítích  

  Sledování odpovědí fanoušků a rychlá reakce 

A Jasný a jednoduchý objednávací proces 

  Jasné informace o možnosti platby 

Zdroj: Hassana a spol., 2015. 

3.6.6 Moderní marketingové praktiky 

Netradiční marketingové praktiky, mohou být velkou výhodou pro malé a střední 

podniky, jelikož jsou zpravidla méně nákladné, efektivnější a lépe měřitelné 

(Castronovo a spol., 2012). Pozitivní efekt šíření reklamy má personifikace, tedy 

cílení na konkrétní osobu a exkluzivita či nedostatek. Taktiku nedostatkového zboží 

a vyvolání pocitu, že speciální nabídka bude brzy vyčerpána, využil například 

úspěšně Amazon, při vydání omezené speciální edice před uvedením produktu 

veřejnosti na trh (Koch a spol., 2015). 

Mezi provokativní a kreativní marketingovou praktiku patří guerrilla marke-

ting, který klade důraz na tři prvky: nízké náklady, moment překvapení a následný 

                                                 
20 Follower je sledující, který dává požadavek na sociální síti pro zobrazování příspěvků 

21 Tag je označení uvedeného obsahu. Např. na Instagramu se proto využívá symbol # 
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difúzní efekt22 (Hutter, Hoffmann, 2011). Abychom stimulovali difúzní efekt, je 

potřeba, aby sdělení vzbuzovalo emoce (Menon, 2010) a díky momentu překvape-

ní se tak zvýší pravděpodobnost sdílení word-of-mouth, dále jen WOM (Hutter, 

Hoffmann, 2011). WOM marketing23 je jeden z nejúčinnějších sdělovacích 

prostředků, jelikož přátelé a známí jsou považováni za věrohodnější zdroj 

informací než anonymní reklama (Arora, 2007). Jako instrumenty, které se 

zaměřují především na difúzní efekt a moment překvapení, jsou ambient 

marketing24, sensation marketing25, viralní marketing, buzz marketing26 a ambush 

marketing27. (Hutter, Hoffmann, 2011). I když je úspěšnost těchto kampaní obtížně 

měřitelná, přináší tyto praktiky značné zvýšení povědomí o značce (Ferguson, 

2008). Kampaň by měla být provedena tak, aby byla jasně rozpoznatelná. Pokud je 

nejednoznačné nebo nedostatečně viditelné sdělení firmy, nemusí z toho podnik 

profitovat vůbec, nebo v horším případě si může nápad přisvojit konkurence 

(Hutter, Hoffmann, 2011). 

3.6.7 Autorská práva 

Sdílení obsahu na internetu stejně tak na SM úzce souvisí s autorskými právy. 

Velmi hlídané je použití hudby bez licenčního práva. Například společnost 

YouTube využívá ke kontrole nástroj ContentID k rozeznání veškerého obsahu 

nahraného na tomto internetovém serveru (Google, 2016). 

                                                 
22 Difúzní efekt má způsobit následné šíření především WOM (Hutter, Hofmann 2011). 

23 Word-of-Mouth marketing nespadá do tradičního marketingu ani do internetového. Je zaměřen 

na podporu WOM-ústního šíření „reklamy“ od důvěryhodné osoby. (Winer, 2009) 

24 Ambient marketing a sensation marketing využívá překvapení zákazníka umístěním reklamy na 

neobvyklá místa. Je to varianta venkovního guerilla marketingu (Hutter, Hofmann 2011). 

25 Sensation marketing se snaží zaujmout zákazníky na veřejných místech formou nečekaného 

jednání. Například Flash moby (Hutter, Hofmann 2011). 

26 Buzz marketing má za úkol rozproudit a podporovat diskuze v sociálních mediích ohledně 

provedené reklamy (Winer, 2009). 

27 Příživnický, parazitující marketing. 
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Dle zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským je 

dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. „předmětem práva autorského dílo 

literární a jiné dílo umělecké … včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, 

bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména 

dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební…“. 

Při použití skladby v audiovizuálním díle je tedy nutné získat tzv. synchroni-

zační licenci28 od originálního nakladatele, sub-nakladatele nebo přímo ochranné 

organizace daného autora. Český Ochranný svaz autorský OSA má v nabídce cca. 

8 500 českých a slovenských autorů a 1 000 000 zahraničních (OSA, 2011). Cena 

těchto licencí se liší dle vlastníka autorských práv. Například sazba za 30 sekund 

hudební skladby zastoupené OSA která je použita v reklamním spotu na internetu 

se pohybuje kolem 15 000 Kč/měsíc (OSA, 2016). Z ust. § 27 odst. 6 zákona č. 

121/2000 Sb trvají majetková práva, pokud není stanoveno jinak, po dobu 

autorova života a 70 let po jeho smrti. Díla, kterým vypršela ochranná lhůta 

autorského práva, je možné využívat jako volná díla. Dále lze hudební stopy také 

využít pokud mají licenci CC creative commons. Tato licence nabízí autorům různé 

volné licence. Například u komerčních účelů nesmí CC obsahovat výjimku NC, tedy 

zákaz užití ke komerčním účelům. Díla s CC licencí nabízí servery jamendo, 

YouTube audio library, ccmixter nebo fma (Nic, 2016). 

3.7 Návratnost investice 

Jedním z nástrojů, který napomáhá hodnotit návratnost investice a tím 

i rozhodování o realizaci projektu, je čistá současná hodnota - používaná zkratka 

ČSH. Čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je projekt ekonomicky výhodnější.  

                                                 
28 Svolení k užití skladby při výrobě audiovizuálního díla (OSA, 2011). 
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Výsledná hodnota zahrnuje časovou hodnotu peněz a udává, kolik realizace 

investice podniku přinese. (Fotr a spol., 2005) Základní formát vzorce ČSH: 

t

t
n

t r

CF
ČSH

)1(0 




  

ČSH… čistá současná hodnota; 

CFt…peněžní toky v jednotlivých letech; 

n…doba životnosti projektu; 

r…diskontní úroková míra. 

Ukazatel rentability, který je také označován jako ukazatel výnosnosti či 

návratnosti, vyjadřuje efektivnost vynaloženého kapitálu. Rentabilita se obecně 

počítá jako poměr zisku k vloženému kapitálu a obvykle se vyjadřuje v procentech. 

Na marketingový rozpočet nelze nahlížet jako na náklad, nýbrž jako na investici, 

která má za úkol přinášet zisk. Proto se u investovaného rozpočtu počítá 

návratnost investice ROI29, která měří schopnost podniku dosahovat zisk použitím 

investovaného kapitálu. Nejvyužívanější metrikou je podle Lenskolda (2003) 

marketingové ROI, které dává do poměru celkovou investici s celkově generovanou 

návratností. V marketingu se využívá mnoho dalších metrik jako náklad na prodej, 

hodnota zákazníka apod., avšak ROI poskytuje informace, díky kterým můžeme 

porovnávat různá období a výkonnosti jinak velkých podniků nebo alokaci 

marketingového rozpočtu. (Lenskold, 2003) 

Základní formát vzorce ROI: 

investiceváMarketingo

investiceváMarketingoziskHrubý

Investice

Návratnost
ROI

_

__ 
   

Hodnota ROI je vyjádřena v procentem, takže kladné číslo reprezentuje fi-

nanční zisk a záporné finanční ztrátu kampaně. Pokud je hrubý zisk roven 

marketingové investici, je výsledná hodnota ROI nulová, což je nazýváno 

zlomovým bodem. Od něho začíná být investice zisková nebo v opačném případě 

ztrátová (Lenskold, 2003). 

                                                 
29 ROI zkratka z anglického return on investment (Lenskold, 2003). 
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Marketingová investice obsahuje veškeré náklady vynaložené na marketingo-

vé aktivity, návratnost zahrnuje všechen finanční zisk, který je přisuzován 

počáteční investici. Hrubý zisk reprezentuje současnou hodnotu přírůstku příjmů a 

nákladů.  

3.8 Způsob financování online webů 

Následující tabulka uvádí příklady zdrojů příjmů na webových stránkách. 

Tab. 3 Zdroje příjmů v internetovém obchodě 

Prodej výrobků a 
služeb 
 

Mnoho společností, které provozují e-commerce, 
získávají velkou část svých příjmů z marže na výrobcích 
a službách, které prodávají on-line. 

Příjmy z reklamy 
 

Prodej reklamní plochy on-line, může být podstatným 
zdrojem příjmů.  

Příspěvky sponzorů 
 

Internetová firma může získat sponzory, kteří jí 
pomohou pokrýt náklady na obsah jejich stránek. 

Spolufinancování 
 

On-line firma může nabídnout obchodním partnerům 
bezplatnou reklamu na svých webových stránkách, 
pokud se s ní budou podílet na nákladech. 

Předplatné a členské 
poplatky 

Weboví marketéři mohou své služby zpoplatnit. To dělá 
například řada on-line deníků. 

Příjmy z prodeje 
databází zákazníků 
třetím stranám 

Prodej získaných informací se řídí etickými kodexy a 
právními předpisy. 

Poplatky a provize 
z transakcí 

Provize za transakce, které na jejich stránkách uzavřou 
klienti. Např. Ezay zprostředkovává kontakt mezi 
kupujícím a prodávajícím. Za každou transakci si účtuje 
1,25-5%. 

Poplatky za 
informace a výzkum 
trhu 

Firmy si mohou účtovat poplatky za provádění výzkumu 
a poskytování informací. 

Odměny za 
doporučení 

Vydělávají tím, že ostatním posílají zákazníky, nezávisle 
na tom zda se obchod uskutečnil. 

Zdroj: Kotler, 2007: 192. 
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4 Metodika 

V této části bude rozebrán metodický postup práce, který se skládá z kvantitativní-

ho průzkumu sekundárních interních údajů z vybraných metrik Google Analytics, 

sociálních sítí, dále z analýzy prostředí a analýzy konkurence. Na základě výsledků 

bude stanoven návrh optimalizace marketingové komunikační strategie 

s vhodnou marketingovou kampaní, která bude po její aplikaci vyhodnocena. 

4.1 Identifikace problému  

Práce se zaměřuje na optimalizaci marketingové komunikační strategie a nalezení 

vhodné marketingové kampaně, která povede ke zvýšení návštěvnosti webu 

a k vyššímu počtu placených umístění pracovních nabídek na web. K nalezení 

řešení tohoto problému byla definována základní výzkumná otázka: Jaké 

marketingové nástroje by měla stránka workingnomads.co využít 

v marketingové komunikační strategii, aby dosáhla stanovených cílů? 

K naplnění hlavního cíle práce budou stanoveny 3 dílčí operativní cíle dle 

SMART metodiky (viz kapitola 6.1.1.). Tyto dílčí cíle přispívají k naplnění 

dlouhodobého cíle, který vychází z vize firmy.  

4.2 Zhodnocení úspěšnosti kampaně 

K efektivnímu fungování podnikatelské jednotky, by podnik měl mít marketingový 

informační systém, který bude průběžně informovat o aktuálním dění ve firmě 

a potřebách zákazníků (Kotler, Keller, 2007). Firma začala sbírat data o návštěv-

nosti v Google Analytics 25.7.2016. Práce vychází z měsíčních údajů návštěvnosti 

získaných od 1.8.2016,. Výchozí analýzy budou tvořeny od prosince s následnou 

aktualizací dat k 28.2.2017. 

Úspěšnost kampaně bude měřena komparací předem určených metrik, a to 

počtu návštěvníků, počtu odběratelů e-mailů a počtu placených pracovních 

nabídek.  
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4.2.1 Sledované metriky 

Průzkum vychází z dvouměsíčních hodnot, abychom mohli srovnat efekt sledované 

kampaně jako celek. Budou srovnány přírůstky za období probíhající kampaně, 

tedy března a dubna, s předcházejícími dvouměsíčním obdobím. Na dvouměsíční 

období nahlížíme proto, abychom mohli porovnat efekt marketingové kampaně 

jako celku. Mezi sledované hodnoty bude patřit návštěvnost a její původ, počet 

zakoupených pracovních nabídek a počet odběratelů e-mailu.  

V rámci analýz se zaměříme také na analýzu klíčových slov, jelikož tyto infor-

mace budou důležité pro tvorbu obsahu a především nadpisů a textové reklamy. 

Například v nástroji od Googlu Search Console lze zjistit, jaká klíčová slova přivedla 

uživatele na web (Digitální garáž, 2016) a z nástroje Google Adwords byla vybrána 

klíčová slova s největší četností ve vyhledávání. Při tvorbě textové reklamy 

využijeme v prvním týdnu spuštění reklamy A/B testování, ze kterého bude 

vybrána nejúčinnější varianta reklamy a klíčových slov, ve které se bude následně 

pokračovat. 

4.2.2 Sociální sítě 

Facebook stejně jako Google Analytics sbírá demografické a geografické informace 

o návštěvnících, což napomáhá zjistit, zda náš cílový segment navštěvuje sociální 

sítě. Z metrik budeme sledovat počet fanoušků, počet návštěvníků, kteří se 

prokliknou na web a engagement rate, což je procento návštěvníků, kteří reagují na 

příspěvky. 

Platformy sociálních sítí poskytují analýzy ohledně návštěvnosti, které budou 

sledovány na Twitteru, LinkedInu, Google+ a Facebooku. V YouTube Analytics 

bude sledován, celkový počet shlédnutí a poměr mezi placeným a organickým 

shlédnutím. Jelikož se jedná o sociální sítě, kde se lidé chodí bavit, je podle Ondřeje 

Macků, specialisty na sociální média, nejdůležitějším ukazatelem úspěšnosti 

stránky dosah příspěvků. Ten se dá rozšířit jednak placenou reklamou nebo 

atraktivním obsahem, na který uživatelé reagují. Reakce na Facebooku jsou pak 
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odstupňovány dle váhy, kde „to se mi líbí“ má nejnižší váhu a naopak sdílení 

příspěvků je hodnoceno jako vysoce důležité. Na základě toho pak algoritmus 

vybírá příspěvky, které zobrazí uživatelům (Macků, přednáška o Instagramu). 

Z tohoto důvodu se zaměříme na dosah příspěvků. 

4.3 Návratnost investice 

Webová stránka je financována pouze interními zdroji, respektive samofinancová-

ním v užším smyslu, tedy ze zisku po zdanění a úhradě dividend. Z výkazu cash 

flow sestaveného přímou metodou bude vypočítána čistá současná hodnota 

(Maritnovičová, 2006) a porovnána s variantou bez využití marketingu.  
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5 Analytická část 

Analytická část se zaměřuje na výchozí stav marketingové komunikační strategie, 

zmapování vnějšího a vnitřního prostředí a porovnání s konkurencí.  

5.1 Výchozí stav marketingové komunikace 

Marketingová komunikace, kterou se práce zabývá, spadá pod marketingový mix. Z 

marketingového mixu, kdy dále bude podrobně rozebrána pouze propagace.  

Produkt 

Zveřejňování pracovních nabídek pro digitální nomády. Anoncované pracovní 

pozice jsou zveřejněny a propagovány na stránkách workingnomads.co po dobu 30 

dní. Po tuto dobu je možné nabídky kdykoliv upravovat.  

Cena 

Jedna pracovní nabídka stojí $149 a byla stanovena na základě počtu návštěvníků 

a cen konkurence. Při zakoupení balíčku tří nebo pěti pracovních pozic získá 

zákazník výhodnější cenu. Jedna pozice tak v přepočtu vychází na $129 nebo $109 

za jednu pracovní nabídku. 

Distribuce  

Pracovní nabídky jsou distribuovány globálně přes internet. 

Propagace 

Propagace stránky doposud využívala pouze přímý marketing v podobě e-

mailingu a komunikaci skrz sociální síť Twitter.  

5.1.1 Výchozí stav zkoumaných metrik 

Statistické údaje vychází ze sekundárních dat Google Analytics a sociálních médií. 

Data byla měřena v období od 1. srpna 2016 do 28. února 2017. Na grafu obr.3 lze 

sledovat klesající trend návštěvnosti webu za sedmiměsíční období. Linie 

návštěvnosti byla proložena lineární přímkou, aby nastínila dosavadní vývoj. Pro 

přesnější určení prognóz časové řady by bylo vhodné sledovat data během delšího 

časového období, u kterého bychom na základě metody nejmenších čtverců a testů 
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spolehlivosti kvality modelů mohli určit prognózu dalších období. Přesné 

modelování návštěvnosti však není předmětem této práce.  
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Obr. 3 Návštěvnost od začátku měření  
Zdroj: Google Analytics, 2017. 

V tabulce č. 4 je vyčíslen přesný počet návštěv, uživatelů a zobrazení stránek 

v daném časovém období. Hodnota počtu návštěv zahrnuje i opakované otevření 

stránky jedním uživatelem. Počet uživatelů udává sumu jedinečných návštěv 

v daném měsíci. Počet zobrazených stránek poskytuje informaci o počtu webových 

stránek, které si návštěvníci workingnomads.co zobrazili. 

Tab. 4 Přehled návštěvnosti od začátku měření 

 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor 

Návštěvy  54 405    49 994    50 216    39 383    34 923    40 011    40 164   

Uživatelé  32 903    31 586    31 776    24 381    22 746    26 169    25 713   

Zobrazení 
stránek  138 053    115 177    114 109    93 161    80 506    89 613    95 278   

Zdroj: Google Analytics, 2017. 

Průměrný měsíční počet návštěv stránky dosahuje 44 157, průměrný počet 

uživatelů, kteří přichází na web, činí 27 896 osob. Tito uživatelé si na webu zobrazí 
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průměrně 103 700 stránek. Návštěvníci pocházejí především z USA (50,5 %), VB 

(4,6 %), Kanady (4,3 %), Brazílie (4 %) a Indie (3 %). Na stránku odkazuje 2 392 

linků. Počet odběratelů týdenních a denních e-mailu je znázorněn v grafu obr. č. 4.  
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Obr. 4 Počet odběratelů od počátku měření  
Zdroj: Google Analytics, 2017. 

5.2 Analýza vnějšího prostředí 

Pro analýzu vnějšího prostředí bylo využito PEST analýzy. 

5.2.1 Politicko legislativní faktory 

Internet má nereálný charakter a nelze jej zcela jednoznačně právně vymezit. 

Nemá teoreticky teritoriální vymezení a jedná se o prostředí jednotného 

internetového času. Jelikož jde o mladé prostředí a právní úpravy internetu se stále 

rozvíjí, tak je možné, že bude v rámci zachování anonymity sběr dat omezen nebo 

budou nastoleny přísnější pravidla používání internetu pro zvýšení kontroly státu 
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nad jeho děním (Smejkal, 2001). Větší regulace internetu státem by však mohla 

ohrozit svobodné prostředí na internetu.  

U obsahu na webu je nutné dodržování autorských práv. Ve videích a rekla-

mách nesmí být použit obsah, na který nemá firma vlastnická práva nebo povolení. 

Pokud web „hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací 

k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových 

zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele 

předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen 

nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout“ - dle zákona 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích § 89, odstavec 3. Mezi taková upozornění patří 

i cookies, což jsou krátké texty vytvářené serverem a ukládané do počítače pro 

zaznamenání informací. Cookies je možné smazat, což podle statistik (Jupiter 

Research) dělá denně jen asi 10 % lidí. To komplikuje sběr údajů pro marketingové 

účely.  

5.2.2 Ekonomické faktory 

Obecným trendem na trhu práce je flexibilita, kterou virtuální zaměstnání 

poskytuje. Tento rostoucí trend práce odkudkoliv je hnací silou změny na trhu 

práce. V určitých oblastech, jako jsou komunikační technologie, média nebo 

informační technologie je predikován pro časové období 2015-2020 neustálý 

nárůst poptávky po kvalifikovaných pracovnících. Proto se také očekává nárůst 

virtuálních pracovních nabídek, díky kterým je možné překročit prostorové 

i časové omezení na běžném pracovním trhu (World, Economic Forum, 2016). Již 

v roce 2015 uvedlo 23 % zaměstnanců v USA, že alespoň částečně pracovali na 

dálku. (Burelu of labor statistic, 2016). 

Příjmy webu jsou ovlivněny poptávkou na pracovním trhu, kurzovními změ-

nami, inflací a pravděpodobně počtem návštěv. Tržby ze zaplacených pracovních 

nabídek jsou v amerických dolarech, proto je důležité sledovat vývoj kurzu na trhu. 

V grafu níže , obr. 5, je zobrazen vývoj kurzu USD/CZK za období od 1.1.2016 do 

28.2.2017. 
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Obr. 5 Vývoj kurzu americký dolar/ česká koruna 
Zdroj: Kurzy.cz, 2017. 

Kurz amerického dolaru a české koruny se za poslední rok pohyboval v rozmezí 

23,38 USD/CZK až 26,1 USD/CZK. Průměrný kurz činil 24,57 USD/CZK. 

Míra nezaměstnanosti v USA má dlouhodobě klesající trend. Po roce 2008 je 

vidět značný nárůst nezaměstnanosti, který byl způsoben globální ekonomickou 

krizí, avšak od roku 2010 se situace začala zlepšovat a míra nezaměstnanosti 

začala klesat.  

 

Obr. 6 Míra nezaměstnanosti v USA od roku 2012 
Zdroj: Tradingeconomics.com, 2017. 

Celkový klesající trend nezaměstnanosti naznačuje zvýšenou poptávku po 

pracovnících a zapříčiňuje větší konkurenci mezi firmami o získání schopné a 

talentované pracovní síly.  
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5.2.3 Socio-kulturní faktory 

Dnešní zákazníci si již velmi dobře uvědomují svoji důležitost a nebojí se to dát 

najevo i firmám. Jsou čím dál náročnější a jejich očekávání roste. Požadují vysokou 

kvalitu i při nižších cenách, protože si mohou vybírat mezi širokou nabídkou 

konkurenčních produktů. Nekalé praktiky, ať už konkurentů či jiných obchodníků 

na internetu, však ohrožují důvěru zákazníků (Sedláčková, 2006). 

Počet uživatelů internetu se za 16 let rapidně zvýšil o 906% a v dnešní době 

používá internet více než 3 miliardy lidí z celého světa viz tab. 5.  

Tab. 5 Statistika uživatelů internetu za rok 2016 

Oblast Populace Poměr z 
celkové 
populace 

Uživatelé internetu Průnik (% 
populace) 

Růst 
2000-
2016 

Afrika 1 185 529 578 16,2% 340 783 342 29% 7449% 

Asie 4 052 652 889 55,2% 1 801 512 654 44% 1476% 

Evropa 832 073 224 11,3% 614 979 903 74% 485% 

Latinská Amerika/ 
Karibik 

626 054 392 8,5% 384 751 302 61% 2029% 

Střední východ 246 700 900 3,4% 141 489 765 57% 4207% 

Severní Amerika 359 492 293 4,9% 320 067 193 89% 196% 

Oceánie/ Austrálie 37 590 820 0,5% 27 540 654 73% 261% 

Celosvětově 7 340 094 096 100% 3 631 124 813 49% 906% 

Zdroj: internetworldstats, 2016. 

Trend digitalizace a nutnost používání internetu se promítá do všech odvětví 

hospodářství tedy i do marketingu. Způsob práce na dálku se v dnešním online 

světě stal fenoménem a rok od roku roste. Na základě kvalitativní studie oDesk, se 

většina lidí, která se rozhodla pro tuto změnu, již nechce vrátit do běžného 

pracovního závazku. To může být zapříčiněno jak faktem, že se 59 % responden-

tům zvýšil plat, tak i pocitem štěstí, který nový způsob práce přinesl. Na otázku 

ohledně spokojenosti uvedlo 92 % respondentů, že jsou po přechodu k životnímu 

stylu digitálního nomáda šťastnější, 6 % je spokojeno stejně a pouze 2 % byla touto 

změnou zklamaná (oDesk, 2014). 
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Počet uživatelů na internetu a sociálních sítích rapidně roste. Meziroční nárůst 

počtu aktivních uživatelů sociálních médií o 17% představuje 283 milionů 

uživatelů z celého světa (Chaffey, 2016). Facebook a YouTube má poměrně stabilní 

oblíbenost mezi uživateli po celém světě, zatímco Twitter a Google+ je spíše 

oblíbenější v Asii a Severní Americe (Chaffey, 2016). V grafu na obr. 7 vidíme počet 

aktivních uživatelů deseti nejvyužívanějších SM za měsíc září 2016 (Statista, 

2016).  

 

Obr. 7 Statistika aktivních uživatelů sociálních sítí z měsíce září 2016 
Zdroj: Statista, 2016. 

Na Facebooku je několik přirozeně vytvořených skupin jako například digital 

nomads around the world, digital nomads, remote workers, female digital nomads 

apod., které slučují digitální nomády. Ta nejpočetnější jich má přes 40 000. To 

svědčí o tom, že se zde cílová skupina nachází. I když je sociální síť Google+ někdy 

nazývána s nadsázkou jako „záhrobí“, kde nejsou uživatelé aktivní, má dle 

některých marketingových expertů údajně aktivita v této síti pozitivní vliv na SEO 

(Rich, 2017). Počet aktivních uživatelů sociálních sítí vzrostl za rok 2015 o 10 %, 

což je nárůst o 219 milionů lidí po celém světě. SM se nejvíce využívají v Severní 

Americe, Jižní Americe, Evropě a Východní Asii. Každý den stráví na sociálních 

sítích nejvíce času lidé na území Filipín (3,7h), Brazílie (3,3,h), Mexika (3,2h), což je 
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více než dvojnásobek oproti Německu (1,1h), Británii (1,5h) nebo USA (1,7). 

V následujícím grafu je znázorněna rostoucí popularita u zletilých uživatelů 

sociálních sítí v USA za poslední čtyři roky. Instagram se stal druhou sociální sítí 

s nejvyšší penetrací (Chaffey, 2016), což naznačuje rostoucí oblíbenost tohoto SM. 

 

Obr. 8 Penetrace uživatelů na sociální sítě  
Zdroj: Smartinsights.com, 2017. 

Názoroví vůdci jsou v marketingu běžně využívaným nástrojem k propagaci. 

V dnešní době mezi tyto osoby nepatří pouze slavné osobnosti, ale také blogeři 

a youtubeři. Vliv youtuberů a blogerů na internetu předstihuje i známé celebrity. 

Dle časopisu Time patří mezi 10 nejvlivnějších osob internetu 4 youtubeři či 

blogeři, kteří se řadí vedle J. K. Rowlingové, Kenye West nebo Donald Trumpa 

(Time, 2016). Tento trend můžeme sledovat i v České republice, kde podle 

časopisu Forbes patří mezi top 10 nejvlivnějších lidí na sociálních sítích 7 

youtuberů (Forbes, 2016).  

Ze studie Stelznera (2013), do které se zapojilo více než 3 000 marketingo-

vých manažerů vyplývá, že 97 % manažerů používá sociální media jako část 

komunikační strategie a 87 % respondentů je považuje za velmi důležitý nástroj. 

Facebook a LinkedIn byly 2 nejvyužívanější SM respondentů, avšak pouze 37 % 

z nich tvrdí, že je Facebook efektivní. 
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Základní profil digitálních nomádů, na které je web zaměřen, je stanoven dle 

studie „Digital nomad survey“. V roce 2015 bylo spuštěno dotazníkové šetření, do 

kterého se doposud zapojilo více než 600 respondentů z celého světa. První 

výsledky z července roku 2016 tak přibližují profil digitálních nomádů. Genderový 

poměr mezi respondenty byl 60:40 (muži:ženy), 45 % bylo nezadaných a 24 % 

dotazovaných mělo více než 8 let pracovních zkušeností. Nejčastěji se jedná 

o programátory 22 %, marketingové manažery 9 % nebo designéry 8 %. 

 

Obr. 9 Genderový poměr dle studie Digital nomad survey 
Zdroj: Digitalnomadsurvey.com, 2017. 

Tyto demografické údaje jsou podstatné pro zacílení online reklamy. Víc než 60 % 

respondentů se řadí do věkové kategorie 26 až 36 let viz. obr. 10. 
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Obr. 10 Věková struktura digitálních nomádů  
Zdroj: Digitalnomadsurvey.com, 2017. 
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Jedná se o skupinu lidí, která ráda cestuje, čemuž nasvědčuje počet zahraničních 

cest. Největší část respondentů 32 % navštíví ročně 5-10 zemí, 29 % 3-5 států 

a 9 % respondentů navštíví za jeden rok dokonce více než 10 zemí. Jedná se 

především o dlouhodobější pobyty. Zhruba polovina zůstává v daném státě 1-3 

měsíce a třetina stráví v zahraničí 1-4 týdny. Cílové destinace jsou po celém světě, 

především Německo, Španělsko, Itálie, USA, Portugalsko, Thajsko, Spojené 

království, Chorvatsko, Kanada, Indonésie, Nizozemí, Francie, Brazílie, Česká 

republika atd. s tím, že pro 68 % respondentů cestování není nezbytně nutné pro 

výkon pracovní činnosti (Elwes, 2016). 

Z tohoto výzkumu dále vyplývá, že 21% respondentů hledá práci právě na tzv. 

job boardu30, tedy webu který shromažďuje pracovní nabídky. V následující tabulce 

je uvedeno 5 způsobů, kterými digitální nomádi vyhledávají nové pracovní 

nabídky.  

Tab. 6 Způsob vyhledávání práce 

Sebepropagace 50% 

Kolegové/přátelé 45% 

Ostatní 27% 

Web s nabídkami práce 21% 

Osobní manažer 10% 

Náborová agentura 6% 

Zdroj: Digitalnomadsurvey.com, 2017. 

5.2.4 Technické a technologické faktory 

Digitalizace v sobě přináší hned několik změn. Zákazníci si mohou jednoduše 

porovnat ceny, nakoupit přímo přes internet a firmám se otevírá nová možnost jak 

propagace, tak měření dat (Janouch, 2014). Dále je také možné dynamicky měnit 

vytvořené kampaně, jak jejich obsah tak investice do úspěšnějších kampaní. 

Podle studie World Economic Forum jsou hnací technologickou silou pro 

změnu pracovního prostředí především mobilní internet a technologie cloud 

                                                 
30 Job board je vývěska pracovních příležitostí na internetu. 
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computingu, dále velký objem dat a výkon jejich zpracování, nové technologie 

dodávek energie, ovládání procesů a komunikace na dálku, zdroj financování 

pomocí crowdfunding31, pokročilá robotika, umělá inteligence, biotechnologie, 

pokročilá výroba a 3D tiskárny. 
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Obr. 11 Technologická hnací síla změny pracovního prostředí  
Zdroj: Weforum.org, 2017. 

Díky tomu, že se jedná o digitální prostor, který nemá časové ani místní omezení, je 

možné zasáhnout zákazníky po celém světě 24h denně (Janouch, 2014) a poskytuje 

možnost elektronických plateb z celého světa. 

Nejenom sociální sítě, ale i vyhledávače sbírají mnoho dat o jednotlivých 

uživatelích, což umožňuje individuálnější personifikovanou komunikaci se 

zákazníkem, která je levnější a rychlejší (Janouch, 2014). 

Prezentace a propagace na internetu se stává běžnou praktikou firem po 

celém světě. Firmy potřebují držet krok s digitální dobou a roste poptávka po 

programátorech a online expertech.  

                                                 
31 Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším 

obnosem k cílové částce. 
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Mezi nejznámější server pro sdílení videí patří YouTube, který navštěvuje více 

než miliarda diváků a tráví zde stovky milionů hodin denně. Mobilní verze 

YouTube oslovuje především věkové skupiny 18–49 a průměrná návštěva stránek 

trvá cca. 40 minut (YouTube, 2016). V dnešní době YouTube zaznamenává stovky 

minut shlédnutí videí denně a více než miliardou uživatelů. Meziroční nárůst 

sledovanosti na stolních počítačích představuje 40 % a na mobilních zařízeních 

dokonce 110 % (Houzar, Brisilová, 2016). Lidé se při sledování televize věnují také 

svému telefonu. Tento multitasking provádí u televize dle consumer barometr až 

52 % respondentů Ve vyspělých zemích již převládá shlédnutí videí na mobilech 

(Houzar, Brisilová, 2016). Na sociální síť Facebook přichází více jak dvojnásobek 

uživatelů z telefonu nebo tabletu než ze stolních počítačů (Chaffey, 2016). Díky 

tomuto trendu se orientují také vyhledávače více na hodnocení zobrazování 

obsahu webu na různých velikostech obrazovky (Janouch, 2014). 

Vylepšení SEO snižuje nutnost propagace, protože pokud se web vyskytuje na 

vyšších pozicích v rámci organického vyhledávání, generuje více návštěv. 

V minulosti se marketingoví manažeři snažili prosadit stránky způsoby, které jsou 

dnes již penalizovány - vkládání množství klíčových slov do obsahu a meta textu, 

nakupování množství odkazů, bíle napsaná klíčová slova na bílém podkladu apod. 

(Yalçin a spol., 2010). Algoritmus Googlu využívá více než 200 nástrojů pro určení 

hodnocení a snaží se nekvalitním stránkám zabránit, aby se takovými praktikami 

posunuli výše ve vyhledávání. Pro vyhledávače je nejdůležitější, aby zobrazovaly 

kvalitní a aktuální obsah. Penalizační nástroj Penguin 4.0 se zaměřuje na 

aktuálnost a kvalitu obsahu a Panda 4.2 se zabývá kvalitou stránek, ze kterých je 

odkazováno na stránku firmy (Moz, 2016). Tyto penalizace snižují hodnocení, aby 

se neaktuální stránka o marketingu s nerelevantním obsahem, ale plná klíčových 

slov a nakoupených odkazů nezobrazovala před webovou stránkou odborníků 

s kvalitním a aktuálním obsahem (Digitální garáž, 2016). 

V dnešní době je nejefektivnější SEO taktika ta, která se zaměřuje na zákazní-

ka a ne na vyhledávač. Google v posledních měsících změnil svou strategii 

algoritmu vyhledávání a zaměřuje se více na přátelské rozhraní pro mobilní 
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telefony. Hlavní roli hraje originální obsah, který bude čtený a sdílený. Tři čtvrtiny 

vyhledávaných výrazů obsahují 3-5 slov, takže by se tomu měly přizpůsobit 

i nadpisy. Kladně hodnocené jsou v dnešní době oproti minulosti delší články 

s 1200-1500 slovy, jelikož mají vyšší průměr sdílení. Text by však měl být 

systematicky rozdělen do více částí, odstavců a odrážek (Birkner, 2016). Také dle 

článku Kumara (2016) je vhodné SEO strategii zaměřit na optimalizovanou 

mobilní verzi a delší obsah. 

5.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí bude rozebrána na čtyři základní faktory dle 

Keřkovského (2002). Marketingový a distribuční faktor bude zaměřen především 

na problematiku online marketingu daného podniku. Dále bude rozebrána finanční 

situace, technická stránka a podnikové a pracovní zdroje.  

5.3.1 Marketingové a distribuční faktory 

Jelikož se práce zabývá marketingovou komunikací, část analýzy marketingových 

a distribučních faktorů byla probrána již v úvodu analytické části, v kapitole 5.1 

Výchozí stav marketingové komunikace. Webová stránka Working Nomads začala 

sbírat data o návštěvnících teprve v koncem července 2016, takže není možné 

porovnávat výsledky s předchozími lety. Návštěvnost stránky vykazuje určitou 

pravidelnost a to značné snížení až o 100-200 % během víkendu. Mezi nejfrekven-

tovanější dny pak patří především čtvrtky a pondělí. V grafu níže je znázorněna 

volatilita návštěvnosti během týdne, kdy jsou pondělky vyznačeny čárkovanou 

vedlejší čarou. 
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Obr. 12 Denní návštěvnost webu během sedmi měsíců 
Zdroj: Google Analytics, 2017. 

Stránka se aktivně zapojuje do jedné sociální sítě a to Twitteru, kde má 5 116 

odběratelů. Nemá založený účet na žádné jiné sociální síti a doposud nevyužila 

placené propagace a nemá stanovené konverzní cíle.  

Analýzou klíčových slov byla určena důležitá klíčová slova, která jsou rele-

vantní pro zkoumaný web. V následující tabulce jsou seřazena klíčová slova dle 

četnosti vyhledávání za měsíc únor 2017. 
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Tab. 7 Počet vyhledávání klíčových slov za únor 2017 

work from home 823 000 remote postitions 1 000 

remote job/s 49 500 work from anywhere 1 000 

remote job offers 49 500 nomad jobs 880 

remotely jobs 49 500 nomads jobs 880 

jobs from home 40 500 best remote jobs 880 

digital nomad 18 100 nomad job 880 

we work remotely 18 100 remote companies  480 

work remotely 12 100 remote employee 480 

work remote  12 100 workingnomads 390 

working remote 12 100 remotejobs 390 

working remotely 12 100 find remote jobs 390 

remote work 9 900 remote job board 260 

remote working 9 900 remote job boards 260 

remote career 4 400 nomad worker 210 

remote employment 2 900 jobs working remotely 210 

remote work jobs 2 400 jobs work remotely 210 

remote working jobs 2 400 100% remote jobs 170 

digital nomad jobs 2 400 work remotly 170 

digital nomads jobs 2 400 remote freelance jobs 170 

working remotely jobs 1 900 working nomad 140 

work remotely jobs 1 900 nomad work 140 

work remote jobs 1 900 nomad working 110 

remote worker 1 300 workremotely 110 

jobs remote 1 300 remote job sites 110 

digitalnomad 1 000 nomadic jobs 90 

Zdroj: Google Adwords, 2017. 

Jednotlivá klíčová slova byla následně prověřena ve vyhledávání, zda se jedná o 

relevantně související výsledky.  

5.3.1.1 Segmentace trhu 

Webová stránka je zaměřena na specifický segment digitálních nomádů 

a zaměstnavatele nabízející pracovní pozice na dálku. Tento segment je však kvůli 

globálnímu měřítku a rozdílnosti kultur problematičtěji uchopitelný, proto jsme 

vytvořili dvě základní persony návštěvníka webu. Chování těchto segmentů na 

webu jsme od sebe odlišili podle toho, zda se jedná o našeho potenciálního 

platícího zákazníka, nebo jde o nomáda, který na stránkách práci hledá. Tyto 
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skupiny jsme dále charakterizovali dle dostupných dat z Google Analytics a dle 

firem, které nejčastěji kupují pracovní pozice na Workingnomads.co. 

Persona „nomád“ 

Ray je svobodný 32 letý freelancer z USA. Jako programátor pracuje již 6 let 

a vybírá si spíše střednědobé projekty od 6 měsíců do 2 let. Má rád individuální 

sporty, jako je běh, miluje cestování a změny. Práce ho baví a neustále se vzdělává 

ve svém oboru. Je často online a nemá problém s novými technologiemi. 

Persona „zaměstnavatel“ 

Mark je zaměstnanec náborové firmy z USA. Je mu 31 let a hledá zaměstnance 

v oblasti IT, který může pracovat odkudkoliv. Nejčastěji hledá talentované 

pracovníky, kteří jsou ochotni pracovat v americkém časovém pásmu. 

5.3.1.2 Zacílení trhu 

Ačkoliv je stránka globálně přístupná a otevřená, cílí na anglicky mluvící digitální 

nomády. Anglický jazyk je ve většině případů komunikačním prostředkem ve 

firmách, které hledají pracovníky na dálku. Pozice které jsou na webu nabízeny, 

vyžadují většinou lepší know-how, z tohoto důvodu je web zacílen na státy 

s kvalitním vzděláním. Obrázek č. 12 znázorňuje 11 zemí s nejkvalitnějším 

vzdělávacím systémem na světě podle indexu World Economic Forum za rok 2016. 

Stránka se tedy zaměřuje především na americký a evropský trh, respektive na 

země s kvalitním vzdělávacím systémem a kulturní podobností s USA, ze kterých 

nejčastěji pochází pracovní nabídky. Stránka se tedy primárně nezaměřuje na 

asijský trh.  
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Obr. 13 Index kvality vzdělání dle World Economic Forum 
Zdroj: Weforum.org, 2016. 

Dle statistik zkoumané stránky je zřejmé, že se návštěvníci přibližují skupině 

digitálních nomádů definované v kapitole 5.2.3. Genderový poměr muži:ženy činí 

52:48 a nejčastěji navštěvuje stránku věková skupina 25-34 let (56%). Nejnavště-

vovanější je stránka v USA, následně v Británii, Brazílii, Kanadě a Indii. Statistiky 

byly určeny za měsíc únor 2017. 

Tab. 8 Nejvyšší návštěvnost pěti zemí za únor 2017 

Stát Návštěv 

Spojené státy  19 127   

Velká Británie  1 975   

Brazílie  1 752   

Kanada  1 454   

Indie  1 334   

Zdroj: Google Analytics, 2017 

5.3.1.3 Pozice 

V rámci konkurenční strategie se web vymezuje jako spolehlivá a kvalitní 

platforma střední cenové kategorie. Je třetím nejnavštěvovanějším webem tohoto 

typu s pracovními nabídkami čistě pro digitální nomády. Návštěvnost tří největších 
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webů uvádí tabulka 9. Z tabulky je zřejmé, že lídři na trhu mají téměř pětinásobnou 

návštěvnost, i když informace z webu Similarweb.com jsou pouze orientační 

a mohou se lišit od skutečnosti.  

Tab. 9 Srovnání návštěvnosti se světovými lídry 

Webová stránka Návštěvnost 

remoteok.io 512 000 

weworkremotely.com 495 000 

workingnomads.co 115 000 

Zdroj: Similarweb.com, 2016 

U obou webů s nejvyšší návštěvností stojí zveřejnění placené pozice 199 $ za 

měsíc. Placená pozice na Working Nomads činí 149$ měsíčně. Konkurence s nižší 

návštěvností, jako angel.co prodává zveřejnění pracovní nabídky do 99 $. 

5.3.2  Finanční a rozpočtové faktory  

Příjem webové stránky plyne z placeného zveřejňování pracovních pozic, které se 

díky tomu zobrazují na předních pozicích webové stránky a jsou propagovány na 

sociálních sítích. 

Webovou stránku vlastní osoba samostatně výdělečně činná, kdy správa webu 

je pro něj pouze vedlejší činností. V tabulce č. 10 je přehled příjmů a výdajů a zisku 

za období od srpna, kdy byly poskytnuty informace. Pro stanovení příjmů byl brán 

kurz 24,5 USD/CZK (kurz byl stanoven jako průměr za rok 2016). Do fixních 

výdajů byl započten měsíční poplatek za server, doménu a e-mail 2 500 Kč a záloha 

za sociální a zdravotní pojištění z vedlejší výdělečné činnosti, a to 789 Kč 

a 1 823 Kč za rok 2016 a 825 Kč a 1 906 Kč za rok 2017. Počítá s daní z příjmu 

fyzických osob 15 %. Průměrný počet pracovních nabídek je 4,14 měsíčně, avšak 

hodnota mezi měsíci velmi kolísá. Příjem se odvíjí nejen od počtu placených 

zveřejněných pracovních pozic, ale podléhá také kurzovnímu riziku. Průměrný 

měsíční zisk za půl roku je 9 417 Kč. 
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Tab. 10 Přehled čistého zisku za 7 měsíců 

 Počet pracovních 
nabídek 

Příjmy 
[Kč] 

Fixní výdaje + 
zálohy na pojištění 
[Kč] 

EBIT32 
[Kč] 

Daň [Kč] EAT33 [Kč] 

srpen  2    7 301    5 112    2 189    328    1 861   

září  9    32 855    5 112    27 743    4 161    23 581   

říjen   5    18 253    5 112    13 141    1 971    11 169   

listopad  6    21 903    5 112    16 791    2 519    14 272   

prosinec  -     -     5 112   -5 112    -    -5 112   

leden  6    21 903    5 231    16 672    2 501    14 171   

únor  1    3 651    5 231   -1 581    -    -1 581   

5.3.3 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Jelikož stránku spravuje živnostník, jedná se o jednoduchou strukturu. Ta na jednu 

stranu urychluje proces rozhodování, ale omezuje více objektivnější pohled 

odborníků a objektivitu během řízení. Na druhou stranu je majitel webu 

programátor, což je pro rozvoj stránky rychlé a levné řešení. 

5.3.4 Faktory vědecko-technického rozvoje  

Na základě srovnání výkonnosti webu byly seřazeni konkurenti do šesti kategorií. 

Web s nejnižší hodnotou byl vyhodnocen jako nejkvalitnější v dané kategorii. 

Design webu byl hodnocen na základně jednotného stylu, čitelnosti a grafického 

zpracování. Rychlost načítání webu byla měřena jako průměr během 10 dní. 

Nejrychleji se v průměru načetla stránka remotejobs.com za 3:05 sekund ve 

vyhledávači Google Chrom. Workingnomads.co se načítala 3:26 sekundy 

a remoteok.io dokonce 5:23 s. Všechny tři weby mají zabezpečené šifrování 

komunikace v síti Hypertext Transfer Protocol Secure známé pod zkratkou https, 

s tím, že zkoumaný web Working Nomads přestoupil z http na https později až 

v prosinci 2016. Jelikož remotejobs.com obsahuje nejrelevantnější klíčové slovo 

remote jobs přímo v doméně, je pro toto klíčové slovo název nejkvalitnější. 

                                                 
32 EBIT je zisk před zdaněním. 

33 EAT je zisk po zdanění. 
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Přehlednost na webu byla hodnocena na základě počtu prokliků k zobraze-

ní jednotlivých kategorií pracovních pozic. Obsahová stránka byla hodnocena 

podle množství a kvality textu na webu. Stránka remoteok.io obsahuje různé 

analýzy a statistiky s přehlednými grafy. 

Tab. 11 Srovnání technických parametrů webu 

Webová stránka workingnomads.co remoteok.io remotejobs.com 

Design webu 1 3 2 

Rychlost načítání webu 2 3 1 

Bezpečnost webu 1 1 1 

Relevance domény 3 2 1 

Uživatelská přívětivost 1 2 3 

Obsah 3 2 1 

Celkové hodnocení 11 13 11 

Stránka prošla v roce 2016 grafickými úpravami, má responsivní design, takže se 

přizpůsobuje všem velikostem obrazovek. Postrádá však základní informace 

o firmě, podstránky pracovních pozic s meta textem a viditelně umístěnou možnost 

sdílení na sociálních sítích. Firma zaujímá spíše defenzivní postoj a reaguje na 

situaci na trhu se zpožděním. 

5.4 Analýza konkurence 

Webová stránka má své slabší a silnější stránky obsahu oproti konkurenci. V rámci 

benchmarkingu se budeme věnovat porovnání Working Nomads s webem stejného 

charakteru s nejvyšší návštěvností na trhu a s menším konkurentem, který má sice 

nižší návštěvnost, avšak stabilní růstový trend.  

Remoteok.io 

Remoteok.io má více než 30 000 odběratelů newslettrů a návštěvnost 500 000, což 

je pětinásobek hodnoty, který dosahuje zkoumaná webová stránka. Cena za 

zveřejnění pracovní pozice je vyšší o 50 $. Konkurenční web je aktivní na dvou 

sociálních sítích a to Twitteru, kde má 8 962 fanoušků, a na Facebooku s 947 

fanoušky. Z níže uvedeného grafu lze pozorovat, vývoj návštěvnosti v čase. 
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Obr. 14 Porovnání návštěvnosti s remoteok.io 
Zdroj: Similarweb.com, 2017. 

Návštěvníci konkurenční stránky zůstávají na stránkách déle 2:25 min a zobrazí si 

více stránek 2,93 stránky, kdežto naše zkoumaná stránka má za sledované období 

v průměru pouze 115 tisíc návštěvníků, kteří zde stráví v průměru 1 minutu 

20 sekund a projdou si 1,98 stránek. Také počet lidí, kteří po příchodu na stránku 

ihned odešli je u konkurenta nižší.  

Tab. 12 Rozbor návštěvnosti s Remoteok 

 Remoteok Working Nomads 

Návštěv průměrně 512 000 115 000 

Průměrná doba návštěvy 2:25 1:20 

Průměrný počet navštívených stránek 2,93 1,98 

Okamžité opuštění 44,83% 47,19% 

 Zdroj: Similarweb.com, 2016. 

Ze všech kategorií porazila webová stránka workingnomads.co stránku remote-

ok.io pouze v jedné. Více návštěvníků chodí na zkoumaný web přímo, avšak co se 
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týče referenčních odkazů, prokliků z vyhledávání, sociálních sítí nebo z e-mailů 

opět danou stránku předčila její konkurence a světový lídr. 
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Obr. 15 Porovnání zdrojů návštěvnosti s remoteok.io 
Zdroj: Similarweb.com, 2016. 

Slabou stránkou této konkurenční webové stránky je její nedostatečný obsah, vyšší 

cena s absencí balíčků pozic a nepřehlednost webu. S konkurencí spojuje 

zkoumanou stránku několik prvků, jako například zdůraznění dosahu nebo 

vyjádření důvěry od firem. 

Remotejobs.com 

Dalším konkurentem je stránka remotejobs.com. Na obr. 16 vidíme, že má méně 

návštěv, avšak návštěvníci zůstávají déle a neodcházejí tak často přímo po 

příchodu na stránku.  
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Obr. 16 Porovnání návštěvnosti s remotejobs.com 
Zdroj: Similarweb.com, 2017. 

Konkurent má větší úspěch při organickém vyhledávání. To je způsobeno 

pravděpodobně rozsáhlým a kvalitním obsahem na stránkách. I když má 

remotejobs.com méně fanoušků na Twitteru (1 360), tak za 8 měsíců získal na 

Facebooku 1 100 příznivců. 

Tab. 13 Rozbor návštěvnosti s Remotejobs 

 Remotejobs Working Nomads 

Návštěv průměrně 11 000 115 000 

Prům. doba návštěvy 2:13 1:20 

Prům. počet navštívených stránek 4,73 1,98 

Okamžité opuštění 30,29% 47,19% 

 Zdroj: Similarweb.com, 2016. 

Z porovnání s konkurencí vyplývají určité rezervy zkoumané stránky, a to její 

nedostatečný obsah, kratší čas strávený na stránce, méně efektivní emailing a 

nedostatečný příchod návštěvníků přes sociální sítě. 
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Obr. 17 Porovnání zdrojů návštěvnosti s remotejobs.com 
Zdroj: Similarweb.com, 2016. 

Metriky o návštěvnosti se neshodují se skutečnými statistikami Google Analytics, 

ale odpovídají spíše přibližným hodnotám zobrazení stránek. Data z této analýzy 

slouží především k zhodnocení slabých a silných stránek webu Working Nomads 

a jejich konkurentů. 

5.5 SWOT 

Jak bylo již řečeno v teoretické části, SWOT analýza propojuje pohled vnějšího 

a vnitřního prostředí a dává tak komplexnější základ pro tvorbu marketingové 

strategie. Z analýzy PESTE a analýzy vnitřního prostředí byla sestavena SWOT 

matice (tab. 14), která přehledně zobrazuje pozitivní a negativní aspekty 

zmíněných oblastí.  
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Tab. 14 SWOT matice 

 Silné stránky  Slabé stránky 

S1 Globální dosah W1 Nízká návštěvnost 

S2 
Dostupnost 24 hodin denně  

W2 
Nedostatek prostředků na rozsáhlou 
marketingovou kampaň 

S3 

Rychlé transakce z celého světa 

W3 

Vysoká návštěvnost neznamená vysoké 
zisky  

S4 

Možnost úprav v průběhu kampaně 

W4 

Časově náročné obstarávání SM které přímo 
negenerují konverze 

S5 Možnost testování účinnosti W5 Nedostatečný textový obsah na webu 

S6 Nízké náklady na sběr dat W6 Neaktivní komunikace na sociálních sítích 

S7 Jednoduchá a přesná měřitelnost dat W7 Rozhodnutí vykonává pouze majitel 

S8 
Dostupné informace ohledně klíčových 
slov W8 

Silná konkurence 

S9 Efektivní zacílení    

S10 

Programátorské schopnosti majitele 
stránky 

  

S11 Responsivní design   

S12 Aktuálnost   

S13 
Rychlá a levná možnost konverzace se 
zákazníky   

 Příležitosti  Hrozby 

O1 
Velký vliv youtuberů a blogerů 

T1 
Nekalé praktiky na internetu ohrožují  
důvěru 

O2 Lokální krize T2 Nárůst webů stejného charakteru 

O3 Internet rapidně roste T3 Kulturní rozdílnost cílové skupiny 

O4 Sledovanost videí roste T4 Tradiční formy práce s osobním kontaktem 

O5 
Digitalizace ve všech sférách (potenciální 
zákazníci) T5 

Změny algoritmu vyhledávačů 

O6 
Vylepšení SEO a snížení nutnosti  
propagace  T6 

Růst očekávání zákazníků 

O7 Používání telefonů T7 Zvýšení kontroly na internetu 

O8 Růst uživatelů sociálních sítí T8 Kurzovní změny 

O9 Růst Youtubu T9 Zpomalení ekonomického růstu 

O10 Připojení k internetu téměř odkudkoliv T10 Globální krize 

  T11 
Rychle rostoucí dynamické prostředí 
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Korelační analýza odhalí faktory, které spolu nejvíce souvisí a na základě kterých 

bude navržena marketingová komunikační strategie. Celá korelační analýza je 

podrobně zaznamenána v příloze B této diplomové práce. Výsledky korelační 

SWOT analýzy jsou prezentovány v tabulce č. 15.  

Tab. 15 Korelační analýza 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

O 5 0 6 4 3 6 3 6 8 9 4 8 4 5 4 6 6 3 2 3 5 

T 5 6 5 1 2 0 1 2 9 8 4 7 2 2 2 3 4 2 2 5 4 

 

Z každé skupiny jsme vybrali 3 faktory, které jsou na sobě nejvíce závislé. V 

navrhované strategii se tedy budeme věnovat sedmi hlavním oblastem silných 

a slabých stránek společnosti. Mezi silné stránky, na které se ve strategii zaměříme, 

bude globální dosah, dostupnost 24/7 a možnost úprav reklamních kampaní 

v průběhu trvání.  

Mezi slabé stránky, které se ve strategii budeme snažit eliminovat, patří nízká 

návštěvnost, nedostatek prostředků na velké kampaně, nedostatečný textový 

obsah, silná konkurence a vysoká návštěvnost, která sice ovlivňuje počet žadatelů 

o práci a tím i spokojenost zákazníka, avšak negeneruje zisk. 

5.6 Závěr analýz 

Online marketing je pro tento typ webu vhodným řešením, jelikož je cílovým 

segmentem digitální nomád, který využívá internet k práci a také tam práci hledá. 

Dále je díky dostupnosti online reklamy, možné vytvořit reklamní kampaň s nižším 

rozpočtem, která přesto zasáhne segment digitálních nomádů z celého světa. 

Z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí vyplývá, že se jedná o velmi dynamic-

ké, neustále se vyvíjející prostředí, kde je potřeba sledovat nejen konkurenci, ale 

i aktuální trendy v online marketingu. Největší hrozbou je silná konkurence, proto 

je důležité mít originální a aktuální obsah na stránkách a sociálních sítích, který je 

kladně hodnocen jak uživateli, tak i vyhledávači. Aktivní přístup na SM a vytváření 
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kvalitního obsahu, o který budou mít návštěvníci zájem, má větší šanci pro sdílení 

a s ním svázané bezplatné šíření. 

V optimalizaci marketingové komunikační strategie bude největší část zamě-

řena na zvýšení návštěvnosti, naplnění stránky obsahem, online propagací, která 

má globální dosah, je aktivní 24/7 a je možné ji měnit během jejího trvání.  
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6 Návrhová část  

V návrhové části bude popsána marketingová komunikační strategie a krátkodobá 

marketingová kampaň, která byla aplikována a zhodnocena. Závěr návrhové časti 

budou tvořit doporučení pro případné změny ve strategii.  

6.1 Marketingová komunikační strategie  

Optimalizace marketingové komunikační strategie bude především zaměřena na 

zvýšení návštěvnosti, využitím online marketingových nástrojů, které mají i přes 

nízkou měsíční investici globální dosah a je možné je v průběhu kampaně 

upravovat dle potřeb. Z analytické části pak dále vyplývá důležitost obsahu na 

webu a aktivit na sociálních sítích. 

6.1.1 Cíl komunikační strategie 

Online prostředí se velmi rychle vyvíjí, proto je důležité v rámci komunikační 

strategie stanovovat dílčí cíle a pravidelně kontrolovat jejich plnění. Hlavním cílem 

marketingové strategie je zvýšení počtu návštěv webu. Tento cíl vyplývá ze 

základní vize firmy, stát se nejnavštěvovanější stránkou digitálních nomádů při 

hledání práce na dálku a spolehlivým prostorem pro zveřejňování pracovních 

nabídek, které budou firmy samy editovat. 

Návštěvnost webu je důležitá, jelikož je atraktivnější pro firmy, které se roz-

hodují o umístění placené pracovní nabídky. Vysoká návštěvnost webu by měla 

vést k vyššímu počtu zájemců o pracovní pozici a tím i k větší spokojenosti 

zákazníka. Na základě analýz cílového segmentu byla vyhodnocena online 

marketingová kampaň jako nejvhodnější. Cílem komunikační strategie je do ledna 

roku 2019 zvýšit návštěvnost natolik, aby se stránka Working Nomads stala 

celosvětovým lídrem v oblasti tzv. job boardu pro digitální nomády. 
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6.1.2 Plán rozpočtu 

Plánovaný rozpočet na marketing se odvíjí od plánovaného zisku po zdanění, který 

by měl být vyšší než v případě, že bychom neaplikovali marketingovou komuni-

kační strategii. Z analýzy podnikových zdrojů víme, že průměrný měsíční počet 

pracovních nabídek za období posledních 7 měsíců činil 4,14.  

Nejprve jsme určili očekávaný průběh placených nabídek webu ve dvou 

variantách. V první variantě jsme počítali s postupným poklesem návštěvnosti 

a placených pracovních nabídek ze 4 na 3 návštěvy od roku 2018. Dále jsme 

vycházeli ze stejných fixních nákladů, sazby daně z příjmu i kurzu, jako u analýzy 

podnikových financí, a také z předpokladu stejného meziročního růstu zdravotního 

a sociálního pojištění 2,33 % oproti minulému roku. Pro rok 2018 počítáme 

s pojistným ve výši 2 853 Kč měsíčně. Oportunitní náklady za provoz webu jsou 

pro majitele 5 000 Kč/měsíc. V tabulce tab. 16 je znázorněn výpočet ČSH bez 

využití marketingu. 
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Tab. 16 Očekávaný průběh bez využití marketingové komunikační strategie 

Rok Měsíc Počet 
pracov-
ních 
nabídek  

Příjmy 
[Kč] 

Fixní 
výdaje + 
zálohy na 
pojištění 
[Kč] 

Opor-
tunitní 
náklady 
[Kč] 

CF [Kč] DCF34 
[Kč] 

2017 únor      -        -       

 březen  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 963     

duben  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 960     

květen  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 957     

červen  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 955     

červenec  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 952     

srpen  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 949     

září  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 946     

říjen  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 944     

listopad  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 941     

prosinec  4      14 602      5 231      5 000      2 965      2 938     

2018 leden  3      10 952      5 353      5 000     -241     -239     

 únor  3      10 952      5 353      5 000     -241     -239     

březen  3      10 952      5 353      5 000     -241     -238     

duben  3      10 952      5 353      5 000     -241     -238     

květen  3      10 952      5 353      5 000     -241     -238     

červen  3      10 952      5 353      5 000     -241     -238     

červenec  3      10 952      5 353      5 000     -241     -238     

srpen  3      10 952      5 353      5 000     -241     -237     

září  3      10 952      5 353      5 000     -241     -237     

říjen  3      10 952      5 353      5 000     -241     -237     

listopad  3      10 952      5 353      5 000     -241     -237     

prosinec  3      10 952      5 353      5 000     -241     -236     

2019 leden  3      10 952      5 353      5 000     -241     -236     

  SUMA  288 390      121 899      115 000      26 517      26 416     

 

                                                 
34 DCF je diskontní úroková sazba, která počítá se sazbou 1,1 % p.a. 
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Ve druhé variantě jsme počítali s aplikací marketingové komunikační strate-

gie a cílem – měsíčním nárůstem placených pracovních nabídek na 6 a postupným 

zvýšením od roku 2018 na 7 nabídek. Před aplikací strategie činili oportunitní 

náklady majitele 5 000 Kč měsíčně. Po 15 aditivních hodinách práce na marketingu 

očekává odměny vyšší o 3 000 Kč, jelikož jeho oportunitní náklady jsou 200 Kč/h. 

Rozpočet na marketing byl stanoven jako plánovaný příjem za 23 měsíců trvání 

komunikační strategie po odečtení fixních nákladů, daně z příjmu, navýšených 

oportunitních nákladů (za březen a duben je počítáno s oportunitními náklady 

1500 Kč, jelikož se o správu staral student) a plánované ČSH v případě, že by se 

komunikační strategie neprovedla. Od výsledného zisku byla odečtena rezerva 

3 000 Kč. Volné prostředky 154 511 Kč jsme následně zaokrouhlili na tisíce dolů. 

Tab. 17 Očekávaný průběh bez využití marketingové komunikační strategie 

 Plánované 
příjmy s 
marketingem 

Fixní výdaje 
+ zálohy na 
pojištění 

[Kč] 

Daň [Kč] Plánovaný EAT 
s marketingem 

[Kč] 

Oportunitní 
náklady 

[Kč] 

Plánovaná 
ČSH bez 
marketingu 

[Kč] 

Volný EAT 
na 
marketing 

[Kč] 

SUMA  551 226      121 899      64 399      364 928      181 000      26 416      154 511     

 

V tabulce č. 18 je znázorněn průběh cash flow v případě, že se aplikuje komunikač-

ní strategie a zvýší se jak příjmy tak i výdaje. 
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Tab. 18 Očekávaný průběh s využitím marketingové komunikační strategie 

 Počet 
pracovních 
nabídek  

Příjmy 
[Kč] 

Fixní výdaje 
+ zálohy na 
pojištění 
[Kč] 

Oportunitní 
náklady 
[Kč] 

Výdaje na 
marketing 
[Kč] 

CF [Kč] DCF [Kč] 

únor      45 000   -45 000   -45 000   

březen  6    21 903    5 231    6 500    7 500    171    171   

duben  6    21 903    5 231    6 500    7 500    171    171   

květen  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 667   

červen  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 665   

červenec  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 664   

srpen  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 662   

září  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 661   

říjen  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 659   

listopad  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 657   

prosinec  6    21 903    5 231    8 000    4 500    1 671    1 656   

leden  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 624   

únor  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 619   

březen  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 615   

duben  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 611   

květen  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 607   

červen  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 602   

červenec  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 598   

srpen  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 594   

září  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 590   

říjen  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 586   

listopad  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 581   

prosinec  7    25 554    5 353    8 000    4 500    4 670    4 577   

leden  7    25 554    5 353    8 000    4 000    5 170    5 067   

 SUMA  551 226      121 899      181 000      154 000      29 928      28 904     

 

Plánovaný ČSH s aplikací marketingové komunikační strategie je 28 904 Kč a bez 

aplikace 26 416 Kč. I přes nižší hodnotu rozdílu mezi jednotlivými ČSH se očekává 

vyšší návštěvnost webu, což směřuje k plnění základní vize firmy. Je však důležité 

upozornit, že z důvodů nedostatečných historických dat se může průběh lišit, proto 
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je důležité rozpočtový plán ověřovat a operativně upravovat. Plán rozpočtu je 

v prvních dvou měsících vyšší, jelikož bude naplánovaná krátkodobá kampaň, 

která má ověřit efektivnost navržené strategie. Předpokládaná návratnost 

marketingové investice je 178,8%. 

%8,178
000154

000154327429



ROI   

6.1.3 Plán marketingové komunikační kampaně 

Kampaň je rozdělena na pět fází s tím, že pro první dva měsíce bude probíhat 

testovací kampaň. Tato krátkodobá kampaň je detailně popsána v kapitole 6.2. 

První šestiměsíční fáze je zaměřena na zvýšení povědomí o značce a zvýšení 

návštěvnosti, kde dominuje video reklama. V tomto úseku bude také optimalizován 

e-mailing.  

Druhá fáze se zaměřuje na foto soutěž. Díky foto soutěži by měla stránka 

získat větší dosah na SM a také obsah, který může následně používat především na 

Instagramu.  

Třetí fáze probíhající od března do července je zaměřená na rozhovory 

s blogery a digitálními nomády, které budou zveřejněny jak na stránkách, tak i na 

SM. Bohatší obsah na webu by měl zlepšit pozici ve vyhledávání. Dále by sdílení na 

SM a prolinkování s danou osobou mělo zvýšit dosah příspěvku a zasáhnout tak 

širší publikum. 

Čtvrtá tříměsíční fáze se zaměřuje na aktualizaci remarketingové reklamy 

zacílené na zaměstnavatele. V poslední páté fázi se bude hodnotit splnění cílů 

a upraví se nové marketingová strategie na období 2019-2021. Jednotlivé aktivity 

jsou popsány níže a plán strategie je dále uveden v kapitole 8 po úpravách 

z testovacího období. 

6.1.3.1 Online reklama 

Vzhledem k charakteru webu je online forma marketingu nejvhodnější. 

I s omezeným rozpočtem je možné zasáhnout uživatele z celého světa 24 hodin 
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denně ve všech časových pásmech. V online reklamě se zaměří strategie na 

textovou a video reklamu. Video reklama bude zaměřena na zvýšení návštěvnosti 

a povědomí o značce. Jelikož není aktuálnost reklamy časově omezená bude 

reklama probíhat půl roku. Textové reklama pak bude zaměřena na zvýšení počtu 

placených nabídek práce, návštěvnosti a zvýšení počtu odběratelů newsletterů. 

K tomu bude využita reklama ve vyhledávací síti Google.  

6.1.3.2 Sociální sítě 

V literatuře se doporučuje intenzivní aktivita na SM. Jelikož se majitel o správu 

stránky stará sám, je nutné, aby byla navržená strategie reálná s ohledem na 

časové možnosti, které může marketingovým aktivitám věnovat, a to maximálně 

10-15h měsíčně. Vysoká aktivita na SM by proto nebyla dlouhodobě únosná. 

Příspěvky na SM budou zaměřeny na zájmy cílové skupiny. 

6.1.3.3 Foto soutěž 

Vyhlášení foto soutěže je vhodným nástrojem, jak zvýšit dosah příspěvků na SM 

a také získat kvalitní obsah na SM. Pravidly soutěže je možné ošetřit, že fotky 

mohou být zveřejněny na SM a prolinkovány s autorem fotografie. Tím se podpoří 

návštěvnost okruhu přátel a známých pořizovatele fotografie. Pro zvýšení 

atraktivnosti soutěže je nutné zvolit zajímavou výhru, která přispěje k propagaci 

soutěže. 

6.1.3.4 Blogeři a youtubeři 

Prostřednictvím blogerů a youtuberů se ve strategii zaměříme na zvýšení 

povědomí o značce a rozšíření počtu fanoušků na sociální síti. Na blogu Working 

Nomads budou publikovány jednou měsíčně rozhovory se známými či méně 

známými digitálními nomády.  

Jelikož jsou prostředky firmy na marketing omezené, zaměříme se na názoro-

vé vůdce, kteří mají více než 10 000 fanoušků na jedné ze sociálních sítí, na které 

jsme sami aktivní. Jednotliví blogeři a youtubeři by neměli být příliš známí, aby za 
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rozhovor nepožadovali honorář, avšak měli by být dostatečně sledováni, aby 

rozhovor zasáhl maximální počet jejich fanoušků. 

Rozhovory budou plnit několik funkcí zároveň. Zaprvé zvýší obsah webu 

a klíčová slova, dále zvýší povědomí u názorového vůdce, kde zvýšíme pravděpo-

dobnost zmínky o naší stránce. Především se v osobní komunikaci přes e-mail 

budeme snažit, aby na článek odkázali na sociálních sítích, což zvýší dosah článku 

u potenciálních návštěvníků a pravděpodobnost navštívení webové stránky.  

6.1.3.5 Obsah webu 

Z teoretické části vyplývá důležitost kvalitního a aktuálního obsahu na webových 

stránkách, ve kterém zkoumaná webová stránka velmi zaostává za konkurencí. 

Z tohoto důvodu se při optimalizaci komunikační strategie zaměříme na rozšíření 

obsahu na webu, který bude řízen SEO optimalizací. Do blogu Working Nomads 

budou 2x měsíčně přidávány články z oblasti digitálního nomádství, práce na 

dálku, technické tipy a další aktuality, o které by se návštěvníci mohli zajímat. Tyto 

informace o návštěvnících lze zjistit v detailní analýze Google Analytics. 

6.1.3.6 Emailing 

Z analýzy konkurence vyplývá, že oproti světové jedničce je návštěvnost z e-mailu 

více než o 50% nižší. Ve strategii se zaměříme na efektivnější e-mailing a zvýšení 

počtu odběratelů e-mailů. 

V emailingu využijeme nástrojů pro tvorbu jednotné šablony a personifikaci 

jednotlivých zpráv a A/B testování. Zprávy budou oslovovat uživatele jménem 

a obsah bude zaměřen na relevantní informace pro cílovou skupinu. Díky 

vytvořenému blogu Working Nomads bude mimo zmíněné pracovní nabídky 

zasílán i newsletter s články na blogu. Dále bude textová reklama v Google 

vyhledávání zaměřena na zvýšení počtu odběratelů e-mailu. 
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6.2 Krátkodobá kampaň 

Tato kampaň byla vytvořena, aby ověřila plnění operativních cílů komunikační 

strategie. Účinnost kampaně bude vyhodnocena po 2 měsících dle plánu 

marketingové komunikační strategie, kdy proběhne první měření plnění 

operativních cílů. 

6.2.1 Stanovení operativního cíle  

K naplnění hlavního cíle práce, tedy optimalizaci marketingové strategie, byly 

stanoveny 3 dílčí operativní cíle dle SMART metodiky. Operativní cíle jsou 

stanoveny na časové období 2 měsíců (březen – duben), kdy probíhala kampaň, 

a budou srovnávány s předchozími třemi dvouměsíčními obdobími (září – říjen, 

listopad – prosinec, leden – únor).  

OC 1: Zvýšení počtu návštěv za dva měsíce o 10 % oproti průměrné 

návštěvnosti za poslední půlrok.  

V tabulce 19 níže je zobrazen počet návštěv za jednotlivé měsíce a průměr 

vytvořený ze tří dvouměsíčních období, a to září a říjen; listopad a prosinec; leden 

a únor. Cílem kampaně tedy je dosáhnout návštěvnosti 93 387 za měsíc březen 

a duben dohromady. 

Tab. 19 Cíl návštěvnosti webu  

Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Průměr tří období Cíl 

 49 994    50 216    39 383    34 923    40 011    40 164   84 897 93 387 

Zdroj: Google Analytics, 2017. 

OC 2: Zvýšení počtu placených pracovních nabídek na 12 nabídek za dva 

měsíce tedy příjem 43 806 Kč pro navrácení investice v případě, že by video 

reklama pokračovala další 4 měsíce, viz rozpočtový plán níže. 

OC 3: Přírůstek odběratelů e-mailů mezi dvouměsíčními obdobími 

o 10% jak u denních, tak i týdenních upozornění. 
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6.2.2 Dílčí rozpočtový plán  

Jelikož návštěvnost webu měla od srpna klesající tendenci, je nutné využít několik 

nástrojů online marketingu. Během dvou měsíců bude investováno 15 000 Kč. 

Tabulka č. 20 ukazuje rozdělení rozpočtu dle jednotlivých aktivit. 

Tab. 20 Rozpočet na jednotlivé marketingové aktivity 

Textová reklama pro zvýšení návštěvnosti  2 640   

Textová reklama pro podporu odběru emailů  2 800   

Video pro zvýšení povědomí  3 760   

Textová reklama pro zvýšení počtu placených nabídek práce  3 300   

Propagace na Facebooku  2 500   

Celkově  15 000   

 

Dále je nutné počítat s náklady spojenými s natočením videa. Jelikož video vzniklo 

pouze pro účely této diplomové práce bez jakéhokoliv nároku na honorář, nebyla 

částka reálně vynaložena. Cena videa byla stanovena na 45 000 Kč podle článku 

“Co za to?” aneb Kolik stojí video (Minch, 2013) a odborného odhadu ceny podle 

Zuzana Mazacova Videography. Přestože částka 45 000 Kč nebyla ve skutečnosti 

vynaložena, budeme v následujících výpočtech s částkou počítat, jelikož za 

normálních okolností by částka vynaložena byla. V takovém případě by firma 

nemohla naplánovat video kampaň pouze na 2 měsíce. Ve výpočtu bodu zvratu 

jsou použity celkové náklady na marketingové aktivity za 2 měsíce (15 tis. Kč) plus 

náklady na reklamní spot (45 tis. Kč). 

22,8
5,24149

200060





BZ   

Pro tuto variantu byl vypočten bod zvratu na 8,22 pracovních pozic. Počet 

pracovních nabídek by musel být minimálně 17 za dva měsíce, aby byla investice 

zisková. Jelikož video propaguje web jako celek, bude obsah aktuální i při využití 

reklamy v delším časovém období. Působení efektu bylo stanoveno na půl roku 

s tím, že se od května sníží celkové výdaje na marketing na 4 500 Kč měsíčně. 

V následující tabulce je spočítána čistá současná hodnota investice v případě, že 
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dosáhneme stanoveného cíle a počet pracovních nabídek bude 6 nabídek měsíčně. 

Jak ukazuje tabulka č. 21 investice se podle rozpočtového plánu navrátí v srpnu 

a její čistá současná hodnota bude 10 205 Kč. 

Tab. 21 Plánovaná návratnost video kampaně do 6 měsíců 

Rok 2017 Počet 
pracovních 
nabídek 

Příjmy 
[Kč] 

Fixní výdaje 
+ zálohy na 
pojištění 
[Kč] 

EAT [Kč] CF [Kč]  DCF 
[Kč] 

Kumulované 
DCF [Kč] 

únor 1 3 651 50 231 -46 581 -46 581 -46 581 -46 581 

březen 6 21 903 12 731 7 796 7 796 7 789 -38 791 

duben 6 21 903 12 731 7 796 7 796 7 782 -31 010 

květen 6 21 903 9 731 10 346 10 346 10 318 -20 692 

červen 6 21 903 9 731 10 346 10 346 10 308 -10 383 

červenec 6 21 903 9 731 10 346 10 346 10 299 -84 

srpen 6 21 903 9 731 10 346 10 346 10 289 10 205 

6.2.3 Optimalizace SEO 

Pro tyto účely byl vytvořen blog, sekce „o nás“ a často kladené dotazy FAQ. 

Všechny texty jsou originály a zaměřují se na 2 základní klíčová slova digital 

nomad a remote job. Ukázka korpusu ze článku na blogu je v příloze C Ukázky 

kampaně. Důraz je kladen na meta popisky, kde je důležité vystihnout postatu 

textu a zvolit správná klíčová slova a přitom nepřekročit doporučenou délku textu, 

která je negativně vyhodnocována vyhledávači. V textu jsou šedě zvýrazněna 

klíčová slova, na která je text zaměřen. V tomto článku jde o klíčová slova: digital 

nomad, digital nomad lifestyle, nomadic lifestyle a remote job. Frekvence vydávání 

textů byla zvolena 2 články měsíčně tak, aby tempo zveřejňování bylo dlouhodobě 

udržitelné a články neztrácely kvalitu. 

6.2.4 Textová reklama 

Na základě analýzy klíčových slov pro textovou reklamu, byly vybrány dvě skupiny 

klíčových slov. Jedna se zaměřuje na personální agentury a zaměstnavatele, druhá 

na skupinu digitálních nomádů. V rámci textové reklamy bylo využito A/B 
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testování účinnosti textové reklamy s tím, že dále bude rozebrána pouze 

úspěšnější varianta. Zacílení reklam bylo dle analýzy marketingových faktorů viz 

kapitola 5.3.1.2. 

6.2.4.1 Reklama zaměřená na zaměstnavatele 

Pro cílovou skupinu personalistů byla vybrána klíčová slova: remote worker, 

remote employee, remote employment, remote workers, remote job board, remote job 

listing, remote job search a remote job sites. Pro klíčová slova byla zvolena frázová 

shoda klíčových slov, což znamená, že se reklamy mohou zobrazovat u vyhledáva-

cích dotazů, které obsahují dané sousloví nebo jeho blízkou variantu. Frázová 

shoda se označuje uvozovkami a je cílenější než volná shoda, ale flexibilnější než 

přesná shoda, která se zobrazí pouze při přesné shodě zadaného dotazu. 

Slova byla vybrána tak, aby byla relevantní pro cílovou skupinu a zároveň 

vyhodnocena jako kvalitní reklama, která vylepšuje skóre při aukci o pořadí 

zobrazení reklamy na Googlu. Z tohoto důvodu se klíčová slova a slova použitá 

v reklamě shodují. Dalšími atributy, které vylepšují kvalitu reklamy jsou vyloučená 

klíčová slova a rozšíření reklam o odkazy na podstránky. Vylučující slova byla 

definována tak, aby se reklama nezobrazila v negativním spojení s expensive, bad 

nebo scams. Odkazy mají zákazníkům usnadnit a zkrátit cestu na další relevantní 

podstránky webu. V tomto případě bylo v reklamě odkazováno přímo na 

podstránku, kde mohou návštěvníci zažádat o umístění pracovní pozice. Další 

podstránky naváděly návštěvníka na hlavní stránku, kde si mohl ověřit viditelnost 

placených pozic, které jsou zvýrazněné a umisťují se vždy na předních pozicích. 

Možnosti délky textu jsou velmi omezené, proto jsme se v textové reklamě snažili 

především zdůraznit USP 35, tedy zvýšení dosahu pracovní nabídky mezi relevantní 

skupinu návštěvníků. Na obrázku níže je vidět, jakým způsobem se reklama 

zobrazovala na stolních počítačích. 

                                                 
35 USP je zkratka unique selling proposition, což jsou vlastnosti produktu či služby, které ji tvoří 

jedinečnou a dávají zákazníkovi důvod k nákupu. 
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Obr. 18 Ukázka textové reklamy pro zaměstnavatele 
Zdroj: Google AdWords, 2017. 

6.2.4.2 Reklama zaměřená na digitální nomády 

V rámci textových reklam jsme rozlišili reklamu zaměřenou na zvýšení návštěv-

nosti a na odběr upozornění na nové pracovní pozice. Obě reklamní sestavy byly 

opět definovány frázovými klíčovými slovy, vylučujícími klíčovými slovy a také 

odkazy na podstránky. 

Textová reklama byla zaměřena dle analýzy klíčových slov na tato klíčová 

slova: remote job, remote jobs, telecommuting jobs, remote it job, digital nomad, 

digital nomads, remote positions, find remote job a virtual job. Vylučující klíčová 

slova jsou opět slova, která jsou spojována s negativním významem jako bad, 

expensive, scams nebo s dotazem recruiting, se kterým nechce být stránka 

spojována.  

Jako rozšíření reklamy jsou zvoleny odkazy na blog, zapsání pro upozornění 

na nové pracovní pozice nebo roztřízení pracovních pozic dle schopností. Obě 

varianty reklamy jsou uvedeny na obr. 19 a 20. 

 

Obr. 19 Ukázka textové reklamy pro zvýšení návštěvnosti 
Zdroj: Google AdWords, 2017. 
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Obr. 20 Ukázka textové reklamy pro zvýšení počtu zasílaných e-mailů s upozorněním 
Zdroj: Google AdWords, 2017. 

6.2.5 Internetové komunity 

Celá strategie je uzpůsobena tak, aby ji mohl vykonávat sám majitel s ohledem na 

jeho časové možnosti, které jsou přibližně 15 h měsíčně. Z teorie je sice známo, že 

aktivita na sociálních sítích by měla být soustavná, účelová, avšak kvůli časové 

vytíženosti byla navržena strategie, která bude pro majitele reálná. Na základě 

další analýzy v roce 2018, ohledně změny vnějšího a vnitřního prostředí 

a účinnosti komunikační strategie je vhodné, aby byla zvážena možnost zvýšení 

intenzity aktivity, jak na samotném webu tak i na SM.  

Cílem aktivit na sociálních sítích je především zvýšení návštěvnosti webu 

a rozšíření povědomí o webu. K tomuto účelu jsme zvolili několik sociálních sítí, 

a to Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ a Xing. Hlavní zaměření však 

bude směřovat na 4 sociální sítě, kde každá z nich se zaměřuje na jinou funkci. 

Twitter má dále informovat o automaticky generovaných aktuálních pracovních 

nabídkách, kde placené pozice budou doplněny o fotografii, aby byly viditelnější. 

Facebook informuje o novinkách relevantních pro digitální nomády. Instagram má 

za úkol zaujmout digitální nomády a zvýšit povědomí o stránce a jako poslední 

byla vybrána profesní sociální síť LinkedIn. Další dvě sociální sítě byly zvoleny ze 

dvou důvodů. Google plus by podle některých zdrojů měl zlepšovat výslednou 

pozici stránky ve vyhledávání a Xing je další profesní sociální síť, kde budeme 

zkoumat, zda je pro nás výhodnější než LinkedIn. 
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Tab. 22 Týdenní plán SM 

Den Facebook Instagram Twitter LinkedIn, 
Google+, Xing 

pondělí  Tipy pro cestování a zajímavá 
místa 

 Všechny aktuální 
nabídky práce 

 

úterý Instagram- fotka, aktuality z 
webu 

Fotka Všechny aktuální 
nabídky práce 

 

středa aktuality/ zajímavosti z oblasti 
techniky, sportu, online světa 

 Všechny aktuální 
nabídky práce 

 

čtvrtek Fotka z Instagramu, článek z 
blogu, motivační články 

Fotka Všechny aktuální 
nabídky práce 

články z blogu 

pátek Pracovní nabídka týdne, články 
o digitálním nomádství 

 Všechny aktuální 
nabídky práce 

 

sobota   Všechny aktuální 
nabídky práce 

 

neděle  Fotka Všechny aktuální 
nabídky práce 

 

aktuálně Placené zveřejnění  
nabídky práce 

 Placené nabídky 
práce s fotografií 

 

6.2.5.1 Facebook 

Facebook je v mnoha případech nedílnou součástí života digitálních nomádů. Tato 

cílová skupina často cestuje, a proto využívá sociální sítě, aby zůstala v kontaktu 

s rodinou či přáteli z celého světa. Obsah na této sociální síti bude zaměřen na 

články, videa a fotografie týkající se digitálního nomádství a jejich zájmů 

o cestování, techniku a sport. Na této sociální síti bylo využito placené reklamy 

k propagaci videa a příspěvků propagujících zakoupené nabídky práce.  

6.2.5.2 Instagram 

Jako poslední sociální síť byl zvolen Instagram, který je zaměřen na sdílení 

obrázků a videí. Tato sociální síť stále roste a mladší generace začíná upřednost-

ňovat fotografie a videa před textem. Cílová skupina často cestuje a zajímá se 

o techniku, proto budou také fotografie zaměřeny na tuto tématiku, o kterou mají 

návštěvníci zájem. Všechny fotografie budou označeny maximálně 10 hastagy #, 
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pomocí kterých se třídí fotografie na Instagramu. Deset hastagů je podle 

marketingového specialisty Ondřeje Macka ideální počet, aby nebyly příspěvky 

penalizovány za nadměrné zneužívání. U každého příspěvku bude zadaná poloha 

a základní hastagy a to #digitalnomad, #workfromanywhere, #workingnomads 

a variace na #remoteworking jako #workremotely apod. Další hastagy budou 

stanoveny dle charakteristik fotografie. Aby byla strategie dlouhodobě udržitelná, 

pro majitele bylo využito nástroje Gramblr pro plánování příspěvků. Tento nástroj 

umožňuje plánování Instagramových příspěvků i s popiskem na několik měsíců 

dopředu, což poskytne lepší přehled v rámci strategie. Instagramové příspěvky 

budou dále doplněny aktuálním děním kolem firmy. Příspěvky budou přidávány 

dvakrát týdně tak, aby bylo tempo dlouhodobě udržitelné a zachovala se jejich 

kvalita.  

6.2.5.3 LinkedIn a Xing 

Na profesních sociálních sítích budou prováděny pouze omezené aktivity, abychom 

zjistili, která ze sítí je úspěšnější a na kterou se v marketingové komunikační 

strategii zaměříme. Na obou sociálních sítích budou zveřejněny články z blogu 

a videa. 

6.2.5.4 Google+ 

Na této sociální síti budou zveřejňovány odkazy na články a na pracovní pozice. Dle 

výzkumů však Google+ není sociální sítí, kde by byli uživatelé aktivní, avšak měla 

by mít vliv na pozici v organickém vyhledávání na Googlu. 

6.2.6 Video reklama 

Jedním z nástrojů propagace bylo zvoleno video, jelikož se jedná o atraktivní 

nástroj pro zvýšení povědomí. Video reklama byla zaměřena celosvětově na osoby 

ve věku 27 až 38 let se zájmem o techniku a cestování, respektive o software, 

informační technologie, web design, online marketing a další oblasti, ve kterých 

webová stránka nabízí pracovní pozice. Video reklama byla vytvořena na základě 
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propagační teorie AIDA. Pro vzbuzení pozornosti byl zvolen detailnější záběr na 

sportovkyni a střídání dynamiky běhu v rytmu hudby. Celý příběh je spuštěn 

pozpátku, což má za úkol vzbudit zájem a zvědavost. Příběh vyobrazuje pozitivní 

stránky životního stylu digitálních nomádů, je plný barev, svobody, variability, 

podtržený inspirativní hudbou, která má vyvolat touhu po tomto životním stylu 

a nalezení práce, kterou je možné vykonávat odkudkoliv. Na závěr videa je výzva 

k akci, tedy navštívení stránek a nalezení nové práce. 

6.2.6.1 Video dlouhá verze 

Video bylo zaměřeno na cílovou skupinu digitálních nomádů. Celé video je 

rozděleno do tří sekcí „feel the freedom“, „discover places“, „work from anywhere“, 

kde každá část reprezentuje charakteristiku životního stylu cílové skupiny.  

Příběh se odvíjí nestandardně pozpátku, aby reprezentoval životní styl jdoucí 

proti stereotypům a zanechal diváka v očekávání, co způsobilo změnu. První scéna 

ukazuje svobodu. Ta je prezentována ranním během v obrovském prostoru na 

prázdném letišti. Záběry jsou točeny záměrně ráno, aby díky zlaté hodině 

a teplému světlu vzbuzovaly příjemnou atmosféru. Druhá scéna ukazuje možnosti 

cestování a objevování míst. Z výzkumů vyplývá, že digitální nomádi často cestují 

na delší dobu. To umožňuje poznat lépe cílovou destinaci, proto je ve druhé scéně 

vyobrazeno neobvyklé místo, které běžně turisté při krátkodobých návštěvách 

nevyhledávají. V poslední scéně je s nadsázkou vyobrazena možnost práce 

odkudkoliv. Dynamické přeskakování mezi záběry zdůrazňují flexibilitu 

a variabilitu pracovního prostředí. Závěrečná scéna v kavárně ukazuje, jak 

jednoduché je najít a zažádat si o novou práci a stát se digitálním nomádem. 

Ukázky ze tří hlavních scén jsou na obrázcích níže. 
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Obr. 21 Ukázka video reklamy 1. scéna  
Zdroj: YouTube, 2017. 

 

Obr. 22 Ukázka video reklamy 2. scéna  
Zdroj: YouTube, 2017. 

 

Obr. 23 Ukázka video reklamy 3. scéna  
Zdroj: YouTube, 2017. 
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Na začátku i na konci videa byla vložena animace loga pro identifikaci značky. 

V závěru videa se po zobrazení loga ukáže výzva k akci, tedy k navštívení webové 

stránky a nalezení práce. Celková délka videa byla zredukována pod jednu minutu, 

aby udržela pozornost diváka. K videu byla vybrána hudba s volnou licencí od 

Bensound s názvem A New Beginning, která vystihuje atmosféru videa. Celá verze 

videa je dostupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=obmrBZu-zr8. 

6.2.6.2 Video krátká verze 

Pro využití videa v rámci YouTube reklam byla zvolena zkrácená verze videa, která 

má za úkol diváka zaujmout a navést k navštívení webu. Zkrácená verze trvající 14 

sekund vyobrazuje pouze první scénu, tedy „feel the freedom“ a je zakončena opět 

logem s výzvou k akci. K videu byla opět využita hudba s volnou licencí s názvem 

„Reach For Success“ od Scotta Holmse dostupná na webové stránce Free Music 

Archive. Celá krátká verze videa je dostupná na adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=PlWAGAHPXa8. Video reklama byla spuštěna 

dle plánu kampaně na Facebook a YouTube viz plán komunikační kampaně 

v kapitole 6.1.3. 
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7 Zhodnocení úspěšnosti kampaně 

Na základě kontroly úspěšnosti kampaně a splnění operativních cílů bude 

optimalizována marketingová komunikační strategie. 

7.1 Zvýšení celkového počtu návštěv 

Prvním stanoveným cílem této kampaně bylo zvýšit návštěvnost na webu. Jelikož 

kampaň probíhala 2 měsíce, porovnáváme hodnoty jako celek s předcházejícími 

2 měsíci. Od konce října začala návštěvnost na webu klesat, což může být 

způsobeno poklesem umístění ve vyhledávání, nedostatečnou propagací, 

neaktivním přístupem na sociálních sítích, neúčinností emailingu, nedostatečným 

obsahem na webu, růstem konkurence a nebo poklesem poptávky po práci na 

celém trhu práce. Stanoveným cílem bylo provádět aktivity, které navýší počet 

návštěv o 10% oproti průměru tří dvouměsíčních období.  

Našim cílem v této kampani bylo, dostat se nad počet návštěv 93 387 za dva 

měsíce. Tento cíl se podařilo splnit 101,1 %. V tabluce č. 23 je zaznamenán počet 

návštěv webu za dvouměsíční období od září do konce dubna. Návštěvnost během 

kampaně se zvýšila oproti předcházejícímu dvouměsíčnímu období o 17,7 %, což je 

nárůst o 9,8 p.b v porovnání s přírůstkem za leden a únor.  

Tab. 23 Přírůstek návštěvnosti webu 

 Návštěvy absolutní přírůstek relativní přírůstek 

září+ říjen  100 210     

listopad+prosinec  74 306   -25 904   -25,8% 

leden + únor  80 175    5 869   7,9% 

březen + duben  94 383    14 208   17,7% 

Zdroj: Google Analytics, 2017. 

Jednotlivé složky návštěvnosti jsou zobrazeny na obrázku č. 24-26. Ke zlepšení 

došlo ze všech dílčích zdrojů, až na návštěvy přicházející z odkazů z jiných stránek. 

V rámci kampaně jsme se nezaměřovali na zvýšení počtu odkazů na stránky ani na 

vylepšení emailingu. Aktivity by měly mít dopad na návštěvnost ze sociálních sítí, 
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organického vyhledávání, placeného vyhledávání a přímého vstupu na stránky, což 

se také pozitivně projevilo.  

V listopadu a prosinci byl zaznamenán největší propad návštěvnosti od srpna, 

kdy byl zahájen sběr dat do Google Analytics. Nastavení cílů bylo provedeno až 

začátkem roku, sledovat vývoj splnění cílů lze až od ledna. Z analýzy konkurence za 

listopad a prosinec (viz 5.4) není zřejmé, že by také klesala návštěvnost konku-

renčních webů, lze tedy předpokládat, že se náš web umisťoval na nižších pozicích. 

Pokles návštěv byl nejmarkantnější z organického vyhledávání, kde poklesl 

o 11 075 návštěv oproti měsícům září a říjen. 

 

Obr. 24 Návštěvnost za 2 měsíce listopad, prosinec 
Zdroj: Google Analytics, 2016. 

Návštěvnost se po novém roce o něco zlepšila a z organického vyhledávání stoupla 

oproti předcházejících dvou měsíců, což může být zapříčiněno zvýšenou 

poptávkou i nabídkou práce po novém roce, kdy mnoho firem plánuje aktivity na 

nadcházející rok. Je důležité si však také uvědomit, že měsíce leden a únor mají 

dohromady o dva dny méně než ostatní dvouměsíční časový úsek. To má také vliv 

na výsledné statistiky. 
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Obr. 25 Návštěvnost za 2 měsíce leden, únor 
Zdroj: Google Analytics, 2017 

Návštěvnost se po vykonávaných aktivitách zvýšila o 17,7% oproti přecházejícímu 

dvouměsíčnímu období. Placená textová a video reklama přivedla na web celkem 

4 442 návštěvníků. Tito návštěvníci výrazně zlepšili konverzní poměr přihlášení 

k odběru e-mailů. Na Facebooku bylo přidáno tlačítko, které návštěvníka 

přesměrovalo přímo k přihlášení odběru, což může vysvětlovat zlepšení 

konverzního poměru plnění cíle. Pozitivní vliv na organické vyhledávání by měly 

mít aktivity spojené se SEO optimalizací a zvýšení povědomí díky videu.  

 

Obr. 26 Návštěvnost za 2 měsíce březen, duben 
Zdroj: Google Analytics, 2017. 

Metriky chování návštěvníků se oproti předcházejícímu období také zlepšily. 

V průměru trávili na stránkách více času a snížila se i míra okamžitého opuštění 

webu. Což napovídá o kvalitě stránky a jeho obsahu. 
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V následujícím grafu je znázorněn průběh návštěvnosti webu, počtu jedinečných 

uživatelů, kteří navštívili web a počet zobrazených stránek, do kterého se 

započítávají i opakovaná zobrazení jedné stránky. 

 

Obr. 27 Návštěvnost od září do dubna 
Zdroj: Google Analytics, 2017. 

Z grafu je patrný nárůst návštěvnosti webu, počtu uživatelů i zobrazených stránek 

během trvání kampaně. 

7.1.1 Optimalizace klíčových slov 

Sekce „O nás“ přivedla 26 návštěvníků, kteří na stránkách v průměru zůstali téměř 

5 min a 24 návštěvníků prokliklo z vyhledávání na Googlu na článek s často 

kladenými dotazy. Tato skupina zůstala na stránkách v průměru 2:20 min 

a 2 z nich se přihlásili k odběru e-mailů. Blog zvýšil návštěvnost o 101 návštěvníků. 

Celkový počet návštěvníků, kteří přišli přímo na stránku s novým obsahem není 

však příliš vysoký. I přesto je vhodné v aktivitě nadále pokračovat, jelikož se bere 

návštěvnost stránky jako celek a má pozitivní vliv na umístění ve vyhledávání 

celého webu. Organické vyhledávání přináší na web nejvyšší podíl uživatelů. 
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7.1.2 Video 

Na web celkově přišlo 296 uživatelů po shlédnutí videa na Youtube. Celkově byla 

zobrazena reklama 27 376 divákům z toho zaujala 23% tedy 6 329 uživatelů, kteří 

provedli interakci, či shlédli video. Cílem video reklamy bylo přivést nové 

návštěvníky na web a zvýšit povědomí o značce. Jeden návštěvník tak vyšel na 

12,7 Kč. I když z tohoto kanálu přichází 78 % nových návštěvníků, kteří zde tráví 

více času (2:47), než je průměr z ostatních sociálních sítí (2:18), nebylo množství 

návštěv dostatečné, aby pokrylo náklady vynaložené na tvorbu videa do 2 měsíců. 

Avšak pokud bude video kampaň pokračovat podle plánované strategie, tedy 

celkově 6 měsíců, měly by se náklady navrátit. Přesto byl tento krok poměrně 

riskantní, jelikož zvýšení návštěvnosti nemá přímý vliv na zvýšení příjmů, proto by 

se další video reklama měla zaměřovat na segment zaměstnavatelů.  

7.1.3 Návštěvnost ze sociálních sítí 

Návštěvnost ze sociálních sítí se za dvouměsíční období zvýšila oproti předcházejí-

cím měsícům. Nejvíce návštěvníků přišlo přes odkazy z Twittru (3 640), dále 

Facebooku (2 093), LinkedInu (995), Redditu (338) a Youtubu (296). Návštěvnost 

ze SM se navýšila a Working Nomads bude dále postupovat dle plánu na 

Facebooku, Instagramu a LinkedInu.  

7.1.3.1 Instagram 

Instagramový účet byl spravován bez jakékoliv propagace a za dva měsíce bylo 

přidáno 36 příspěvků a sociální síť začalo sledovat 133 fanoušků. Celkově přišlo na 

web 39 návštěvníků z tohoto 82 % nových návštěvníků a jejich průměrná doba 

návštěvy trvala 2:12. Na obrázcích níže jsou ukázky z příspěvků na Instagramu. 
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Obr. 28 Ukázka příspěvků na Instagramu  
Zdroj: Instagram; workingnomads.co, 2017. 

 

Obr. 29 Nejúspěšnější příspěvek na Instagramu 
Zdroj: Instagram; workingnomads.co, 2017. 

I když tato sociální síť přivedla pouze malý počet návštěvníků, jedná se o neustále 

rostoucí sociální síť, na které se zatím naše konkurence. 

7.1.3.2 Facebook reklama 

Video shlédlo celkově 2 197 uživatelů a získalo 4 kliknutí na odkaz. Delší verze 

videa měla o něco větší úspěch. Video shlédlo 1 714 lidí a na odkaz kliklo 10 



90 Zhodnocení úspěšnosti kampaně 

 

diváků, viz tabulka níže. Nízká úspěšnost kliknutí na video na Facebooku je 

pravděpodobně zapříčiněna ostrou celosvětovou konkurencí. Na druhou stranu, 

jelikož uživatelé nereagují na reklamy často a inzerent platí pouze v případě, že 

uživatel shlédl video nebo provedl akci, může se jednat o relativně levný nástroj 

pro zvyšování povědomí o značce, pokud je vhodně zakomponována ve videu.  

Tab. 24 Výsledky úspěšnosti video propagace na Facebooku 

 Delší verze Krátká verze 

Oslovení lidé  4 720    8 535   

Zájem o příspěvek  1 724    2 197   

Kliknutí na odkaz  10    4   

Rozpočet  240    360   

Cena za shlédnutí v Kč  0,139    0,164   

Shlédnutí do konce  12% 57% 

Počet lidí, kteří shlédli video do konce  207    1 252   

Zdroj: Facebook, 2017 

 

Obr. 30 Růst fanoušků stránky za 2 měsíce  
Zdroj: Facebook, 2017. 

Za celou dobu aktivity na Facebooku získala stránka 199 „To se mi líbí“, Maximální 

dosah měla stránka 21.3.2017, v den zveřejnění propagačního videa, které získalo 

organicky dosah 1920 uživatelů a 657 placeného dosahu uživatelů. Jelikož se jedná 

o sociální síť, kde se lidé chodí bavit, je podle Ondřeje Macků, specialisty na 

sociální média, nejdůležitějším ukazatelem úspěšnosti stránky dosah příspěvků. 

Průměrný dosah za celé stanovené období dvou měsíců je organicky 143 uživatelů 
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denně. Ten se dá rozšířit jednak placenou reklamou nebo atraktivním obsahem, na 

který uživatelé reagují. Reakce jsou pak odstupňovány dle váhy, kde „to se mi líbí“ 

má nejnižší váhu a naopak sdílení příspěvků je hodnoceno jako vysoce důležité. Na 

základě toho pak Facebook vybírá příspěvky, které zobrazí uživatelům (Macků, 

přednáška o Instagramu).  

 

Obr. 31 Dosah příspěvků za 2 měsíce březen, duben 
Zdroj: Facebook, 2017. 

Další nástroj, který byl v rámci propagace použit, byla propagace 3 příspěvků. Na 

každý příspěvek bylo vynaloženo 500 Kč a v průměru stála jedna konverze 7,66 Kč. 

Příspěvek měl díky reklamě v průměru dosah 2 078 uživatelů a na příspěvek 

zareagovalo průměrně 73 z nich. Celkově tato reklama přivedla 28 lidí nových 

fanoušků na Facebookový profil webu. Tento nástroj je možné velmi specificky 

zacílit na potenciální zájemce, což by mělo přivést více relevantních žadatelů o 

placenou pozici. Na obrázku níže je ukázka nejúspěšnějšího propagovaného 

příspěvku s dosahem 2 745 uživatelů. 
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Obr. 32 Nejúspěšnější propagovaný příspěvku na Facebooku 
Zdroj: Facebook, 2017. 

7.1.3.3 Linkedin vs. Xing 

Na obou profesně zaměřených SM jsme prováděli omezené aktivity, abychom 

zjistili, která ze sítí je pro stránky relevantnější a přivádí na stránky více uživatelů. 

LinkedIn přivedl na web 1068 lidí od jeho založení, kdežto Xing pouze 15. Proto 

bylo rozhodnuto zanechat pouze statický profil na Xing se základními informacemi 

bez jakýchkoliv aktivit a v dalších aktivitách se věnovat pouze síti LinkedIn. Z 

obrázku č. 33 je patrný vývoj návštěvnosti na webu přes sociální síť LinkedIn. Po 

založení profilu se zvyšovala návštěvnost s tím, že lze pozorovat výraznější nárůst 

od března, kdy byly zahájen aktivní přístup na této sociální síti. 

 

Obr. 33 Týdenní návštěvnost přes LinkedIn 
Zdroj: Google Analytics, 2017. 
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Z této sociální sítě přišli za březen a duben návštěvníci, kteří mají velice nízkou 

míru okamžitého opuštění 31,8 %, tráví na stránkách nadprůměrně dlouho 

4:52 min a 10 % z nich se přihlásilo k odběru e-mailů. Jedná se tedy o zajímavou 

skupinu lidí a je vhodné v této aktivitě pokračovat a v optimalizaci marketingové 

komunikační strategie zvážit intenzivnější přístup.  

7.2 Počet placených pracovních nabídek 

Počet pracovních nabídek vzrostl za dvouměsíční období na 21 nabídek. Počet 

placených nabídek je tedy o 6 vyšší, než byl stanovený cíl, avšak 10 pracovních 

nabídek je v rámci dvou balíčků po pěti, což znamená, že tržby z 1 prodané 

pracovní nabídky nejsou 149 $ ale pouze 109 $. Přesto byl cíl splněn na 152,6 %, 

jelikož plánované tržby za 2 měsíce byly pouze 43 806 Kč a v reálu byly tržby 

66 861 Kč. Marketingová kampaň by byla návratná v případě, že se bude 

plánovaný počet pracovních nabídek držet na hodnotě 6 pozic do ukončení 

působnosti kampaně a bude vynaloženo měsíčně 4 500 Kč na marketing.  

Tab. 25 Návratnost investice 

 Počet pracovních 
nabídek 

Příjmy 
[Kč] 

Fixní výdaje 
+ zálohy na 
pojištění [Kč] 

EAT 
[Kč] 

DCF [Kč] Kumulované 
DCF [Kč] 

únor  1      3 651      50 231     -46 
581     

-46 581     -46 581     

březen 8 + 2 balíčky 5 
nabídek 

 55 909      12 731      36 701      36 302     -10 279     

duben  3      10 952      12 731     -1 780     -1 741     -12 020     

květen  6      21 903      9 731      10 346      10 012     -2 007     

červen  6      21 903      9 731      10 346      9 903      7 896     

červenec  6      21 903      9 731      10 346      9 795      17 691     

srpen  6      21 903      9 731      10 346      9 689      27 380     

 

 

 



94 Zhodnocení úspěšnosti kampaně 

 

7.3 Zvýšení počtu odběratelů e-mailů 

Pro stránku je důležité, aby se návštěvníci hlásili na zveřejněné nabídky, tím je 

zajištěna spokojenost platících zákazníků a jejich opakovaný nákup. Přibližná 

hodnota stanovená na jednoho uživatele, který se bude hlásit na pracovní nabídku 

je 25 Kč. Na textovou reklamu pro podporu odběru bylo celkem vydáno 2 800 Kč. 

Na reklamu kliklo 2337 uživatelů a ke konverzi, tedy k přihlášení odběru e-mailů, 

se přihlásilo 135 osob. Cena jedné konverze ve dvouměsíční kampani byla 

průměrně 20,7 Kč. Což je levnější než hodnota jednoho odběratele stanovená 

firmou. Textová reklama je tedy vyhodnocená jako úspěšná a její cíl nárůst o 10% 

byl splněn u denních e-mailů, u týdenních upozornění však desetiprocentní 

hranice nebylo dosaženo. 

Tab. 26 Nárůst odběratelů e-mailů 

 

denní relativní 
nárůst 

absolutní 
nárůst 

týdenní relativní 
nárůst 

absolutní 
nárůst 

září+ říjen  9 026      7 240     

listopad + prosinec  9 774   8,29%  748    7 745   6,98%  505   

leden + únor  10 569   8,13%  795    8 354   7,86%  609   

březen + duben  11 652   10,25%  1 083    9 155   9,59%  801   

Zdroj: workingnomads.co, 2017 
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8 Plán komunikační strategie 

Komunikační strategie se zaměřuje na zvýšení návštěvnosti s využitím online 

marketingových nástrojů. I když se jedná o dlouhodobou komunikační strategii, 

bylo pro ni s ohledem na dynamiku a proměnlivost online prostředí zvoleno 

časové období 2 let. Jednotlivé fáze popsané v kapitole 6.1 propojuje společný 

základ uvedený v tabulce č. 27. Tento základ vychází především z aktivit 

probíhajících během testovací krátkodobé kampaně. Během krátkodobé kampaně 

byly splněny téměř všechny cíle na více než 100 % s výjimkou 3. OC, který nebyl 

splněn o 0,41 p.b.. V průběhu celé komunikační strategie je nutné dílčí operativní 

cíle kontrolovat, případně upravovat. Každý měsíc od května bude z měsíčního 

rozpočtu 4 500 Kč vymezena částka 2 500 Kč na tvorbu článků na blog a provoz 

textové reklamy. Dále byly vyčísleny oportunitní náklady majitele a časová dotace 

na jednotlivé aktivity. 
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Tab. 27 Měsíční činnosti v marketingové komunikaci 

Harmonogram Činnost zodpovědná 
osoba 

náklady 
[Kč] 

oportunitní 
náklady 
[Kč] 

časová 
dotace 
[hod.] 

celý měsíc zveřejňování naplánovaných 
příspěvků na Facebook a  
Instagram, aktuální nabídky 
Twitter 

automaticky    

první týden v 
měsíci 

aktualizace textové reklamy Marcely  400 2 

první týden v 
měsíci 

tvorba článků blogu (2 článků) externista 800   

pracovní dny textová reklama Google 
AdWords 

automaticky 1700   

2x středa v 
sudém týdnu 
měsíce 

zveřejnění článků na blog Marcely  200 1 

poslední týden 
v měsíci 

plán odborných článků  Marcely  200 1 

poslední týden 
v měsíci 

kontrola plnění dílčích cílů Marcely  200 1 

poslední týden 
v měsíci 

měsíční naplánování  
příspěvků na Facebook, 
Instagram dle SM týdenního 
plánu 

Marcely  1000 5 

  SUMA 2500 2000 10 
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Tab. 28 Plán marketingové komunikace  

2017 Období Harmonogram Činnost Odpovědná  
osoba 

Náklady 
[Kč] 

oportunitní 
náklady 

časová dotace 
[hod] 

1. fáze Květen 1.5.-30.8. plnění měsíčního plánu viz měsíční plán  10 000      8 000      40     

 Červen 1.5.-30.8. propagace video reklamy na Facebooku a Youtubu Marcely  8 000       

 Červenec 1.7. nastavení remarketingových seznamů Marcely   2 000      10     

 Srpen 22.8. optimalizace emailingu Marcely   2 000      10     

  30.8. sestavení dílčích cílů pro fázi 2 Marcely   1 000      5     

2. fáze  Září 1.9.-30.1. plnění měsíčního plánu viz měsíční plán  15 000      12 000      60     

 Říjen 9.10. obstarání ceny za výhru Marcely  9 500      1 000      5     

 Listopad 10.10. nastavení soutěže a její propagace Marcely  8 000      1 600      8     

 Prosinec 11.10. nastavení remarketingové reklamy Marcely   2 000      10     

2018 Leden 15.1. vyhlášení soutěže  Marcely   400      2     

 Únor 1.9.-31.1.  nastavení a spuštění remarketingové reklamy cílené na 
zaměstnavatele 

Marcely  5 000      1 000      5     

  27.2. sestavení dílčích cílů pro fázi 3 a hodnocení fáze 2 Marcely   1 000      5     

3. fáze Březen 1.9.-30.1. plnění měsíčního plánu viz měsíční plán  12 500      10 000      50     

 Duben 1.2.-31.3. remarketingová reklama cílená na zaměstnavatele Marcely  5 000       

 Květen 1.2.-30.4. analýza blogerů a oslovení digitálních nomádů Marcely   2 000      10     

 Červen 1 x článek 
měsíčně od 1.5. 

korektura a zveřejnění rozhovorů (3) na Blog  Marcely   2 000      10     

 
Červenec 28.7. sestavení dílčích cílů pro fázi 4 a hodnocení fáze 3 Marcely   1 000      5     
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 Období Harmonogram Činnost Odpovědná 
osoba 

náklady oportunitní 
náklady 

časová 
dotace 

4. fáze Srpen 1.8.-30.10. plnění měsíčního plánu viz měsíční plán  7 500      6 000      30     

 Září 1.8.-30.10. remarketingová reklama cílená na zaměstnavatele Marcely  3 000       

 

Říjen 1 x článek 
měsíčně 

korektura a zveřejnění rozhovorů (3) na Blog  Marcely   2 000      10     

5. fáze Listopad 1.11.-30.1. plnění měsíčního plánu viz měsíční plán  7 500      6 000      30     

 

Prosinec druhý týden v 
lednu 

plán komunikační strategie do 2019-2020 Marcely   6 000      30     

2019 Leden 31.1. kontrola dosažení cílů komunikační strategie Marcely   1 000      5     

  1.11.-30.1. remarketingová reklama cílená na zaměstnavatele Marcely  3 000       

 

 1 x článek 
měsíčně  

korektura a zveřejnění rozhovorů (3) na Blog  Marcely   2 000      10     

 

SUMA  94 000      70 000      350     

Měsíční průměr  4 476      3 333      17     
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9  Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a optimalizovat online marketingovou komuni-

kační strategii webové stránky workingnomads.co, která se zabývá pracovními 

vývěskami pro digitální nomády. Úvodní část práce poskytuje teoretický základ 

probírané problematiky především se zaměřením na online marketing. 

Analytická část se zabývala výchozím stavem marketingové komunikace, 

vnějším a vnitřním prostředím firmy a analýzou konkurence. Ačkoliv je web třetí 

nejnavštěvovanější online vývěska prací na dálku na světě, měla jeho sledovanost 

za posledních 7 měsíců klesající tendenci. Analýza konkurence odhalila mimo jiné i 

rozdíl návštěvnosti s celosvětovým lídrem, která je pět krát nižší. Z výsledků 

korelační SWOT analýzy vyplynulo několik slabých a silných stránek, na které se 

strategie zaměřila. Mezi tyto slabé stránky patřila nízká návštěvnost, nedostatek 

prostředků na velké kampaně, nedostatečný textový obsah a silná konkurence. 

Kromě eliminace slabých stránek bylo využilo silných stránek, které nabízí online 

marketing a to globální dosah, dostupnost 24 hodin denně a možnost úprav 

reklamních kampaní v jejich průběhu trvání.  

V návrhové části byla nejprve navržena komunikační strategie, cíle a její 

složky. Strategie se zaměřovala zejména zvýšením počtu návštěvníků webových 

stránek, která je závislá na šesti základních kanálech - organickém vyhledávání, 

sociálních sítí, emailu, přímých vstupech, odkazech a placené propagaci. 

Marketingová komunikační strategie se zaměřila nejen na všech šest částí, ale také 

na posílení ostatních slabých stránek firmy vyplývajících z korelační analýzy. 

Jednotlivé fáze strategie byly popsány včetně činností, časové dotace, odpovědnos-

ti, oportunitních nákladů, plánovaného rozpočtu i plánovaného zhodnocení 

investice.  

Detailně byla rozebrána testovací fáze, která byla také implementována 

a zhodnocena. Ta se zabývala splněním tří dílčích cílů stanovených dle metodiky 

SMART a to zvýšení návštěvnosti, počtu pracovních nabídek a počtu odběratelů e-

mailů. Pro splnění těchto cílů bylo využito online propagace ve vyhledávání, aktivit 
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na sociálních sítích, video reklamy a SEO optimalizace webu. Z navržené strategie 

byly všechny stanovené dílčí cíle splněny, a tudíž i dosavadní průběh strategie 

vyhodnocen jako úspěšný. 
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A Plán komunikační kampaně 

 

Harmonogram 
Činnost 

zodpovědá 
osoba náklady 

oportunitní 
náklady 

časová 
dotace 

Prosinec 9.12. Založení účtu na Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Google+, 
Xing 

U 

 
250 2,5 

Únor  1.2.-28.2. Příprava a implementace obsahu 
(sekce o nás, FAQ) 

U,M 

 
800 8 

 26.11.-23.2.2016 Natáčení a postprodukce video 
reklamy 

U,Maz 

45000 
   1.2. Nastavení cílů v Google Analytics U 

 
100 1 

 28.2. Příprava strategie na SM U 

 
200 2 

 28.2. Příprava Blogu a propojení s 
webovou stránkou 

M 

 
2500 25 

 1.2.-22.2. Příprava článků na Blog U 

 
1000 10 

 28.2. Měsíční  naplánování příspěvků 
na Facebook, Instagram dle SM 
týdenního plánu 

U 

 
1000 10 

  stanovení dílčích cílů U 

 
500 5 
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Harmonogram Činnost zodpovědá 
osoba 

náklady oportunitní 
náklady 

časová 
dotace 

Březen 1.3. Link na ostatní SM na Twitteru U 

 
50 0,5 

 16.3. Krátká verze videa na SM U 

 
50 0,5 

 22.3. a 28.3. 2 články do blogu s ilustrační 
fotografií 

U 

 
100 1 

 6.3.-30.4. (pracovní 
dny) 

Textová reklama na Google 
Adwords odběr e-mailů 

U 

1400 
   21.3. Video sociální sítě U 1000 
   14.3.-30.4. (út,st,čt) Video reklama na youtubu U 1880 
   6.3.-30.4. (pracovní 

dny) 
Textová reklama na Google 
Adwords pro post a job 

U 

1650 
   23.3. Dlouhá verze videa na SM U 

 
50 0,5 

 6.3.-30.4. (pracovní 
dny) 

Textová reklama na Google 
Adwords pro zvýšení návštěvnosti 

U 

1320 
   6.3.-14.3. A/B testování textové reklamy  

    15.3. Kontrola textové reklamy a výběr 
vhodné varianty 

 

 

500 5 

 31.3. Měsíční  naplánování příspěvků 
na Facebook, Instagram dle SM 
týdenního plánu 

U 

 
1000 10 
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 Harmonogram Činnost zodpovědá 
osoba 

náklady oportunitní 
náklady 

časová 
dotace 

Duben 6.2. a 20.2. 2 články do blogu s ilustrační 
fotografií 

U  600 6 

 6.3.-30.4. (pracovní 
dny) 

Textová reklama na Google Adwords 
odběr e-mailů 

U 1400   

 14.3.-30.4. (út,st,čt) Video reklama na youtubu, 
Facebooku 

U 1880   

 6.3.-30.4. (pracovní 
dny) 

Textová reklama na Google Adwords 
pro post a job 

U 1650   

 1.3.-31.3.  U    

 6.3.-30.4. (pracovní 
dny) 

Textová reklama na Google Adwords 
pro zvýšení návštěvnosti 

U 1320   

  Propagace pracovní pozice na 
Facebooku 

U 1500   

 30.4. měsíční  naplánování příspěvků na 
Facebook, Instagram dle SM 
týdenního plánu 

M  1000 10 

 30.4. Plán odborných článků na květen  U  100 1 

 

 U=Uherková; M= Marcely; Maz=Mazáčová SUMA 60 000 9 800 98 

 

 

 

Měsíční 
průměr 20 000 3 267 33 
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B Korelační analýza SWOT analýzy 

Tab. 29 Korelace příležitostí a silných a slabých stránek 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

O1 1 -1 1 1 0 -1 0 1 O1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

O2 1 1 1 1 0 0 1 0 O2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O3 1 0 1 1 1 -1 1 1 O3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

O4 0 0 0 0 0 -1 0 0 O4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

O5 1 -1 0 1 1 -1 1 1 O5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

O6 1 1 1 -1 1 0 -1 1 O6 1 1 1 1 -1 1 1 0 -1 1 0 0 0 

O7 0 0 0 0 0 0 0 0 O7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

O8 0 0 1 1 0 -1 0 1 O8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

O9 0 0 1 0 0 -1 0 0 O9 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

O10 0 0 0 0 0 0 1 1 O10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

SUMA 5 0 6 4 3 6 3 6  8 9 4 8 4 5 4 6 6 3 2 3 5 
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Tab. 30 Korelace hrozeb a silných a slabých stránek 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

T1 1 0 1 0 0 -1 0 -1 T1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T2 1 1 1 -1 1 1 0 1 T2 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 0 0 1 0 

T3 0 1 0 0 0 0 0 0 T3 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 

T4 -1 0 1 0 0 0 0 0 T4 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

T5 1 1 0 0 1 0 0 0 T5 1 1 0 1 1 0 0 1 -1 1 1 1 1 

T6 0 0 1 1 0 0 0 0 T6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T7 0 0 0 0 0 0 0 0 T7 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 

T8 0 1 1 0 0 0 0 -1 T8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T9 1 1 0 0 0 0 0 -1 T9 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

T10 1 1 0 0 0 0 0 -1 T10 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

T11 1 0 0 1 0 0 1 1 T11 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

 5 6 5 1 2 0 1 2  9 8 4 7 2 2 2 3 -4 2 2 5 4 
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C Korpus článku z Blogu 

Meta popis 

<title>Digital Nomads and the Big Change of Nomadic Lifestyle</title> 

<meta name="description" content="Big Change of Nomadic Lifestyle. Origin 

Nomads Travelled to Live and Modern Digital Nomads Live to Travel!" /> 

Nadpis 

Digital Nomads and the Big Change of Nomadic Lifestyle 

Korpus 

What is digital nomad and the difference between them and original nomadism? 

Let’s have a look first to an origin of nomads. The word „nomad“ comes from 

Greek and means the one who wanders for pasture. And this meaning also 

perfectly describe nomadic lifestyle in the past. The hunter-gatherer tribes or the 

pastoral nomads moved from one place to another to find better condition for 

living. Infertile areas with lack of resources forced whole communities to keep 

moving to find another place with richer fauna and flora. 

However nomads don’t stop after they found a better place than the previous 

one. Nomads lived in modest portable dwellings to be able to transfer to another 

place after a while. This lifestyle with no settled home changed from that time a lot. 

Even though there are still some tribes and communities that still live such a 

original nomadic lifestyle digitalisation brought new type of nomadism that 

changed the meaning of modern nomadic lifestyle. 

Already in 1997 David Manners and Tsugio Makimoto came with publication 

Digital Nomad in which they described this upcoming trend. As they defined in 

their book: There are three essentials that support this comfortable, digital 

nomadic lifestyle: an intelligent mobile terminal, a high-speed communication 

network, and cloud computing. Without these essential modern infrastructures, 

digital nomading would have been quite difficult. 

However remote working is not only possible thanks to the progress of mobile 

intelligent devices and high-speed communication networks but also more and 
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more companies realise advantages of hiring remote employees. Increasing 

number of remote job offers and its heterogeneity allows more people from 

different working areas to work remotely and decide what would be their next 

working destination. 

The difference between nomadism in the past and modern digital nomadism 

is that in the past they moved to be able to work and find better condition to live, 

but nowadays digital nomads don´t move because they have to, they move because 

they want to. Digital nomadism is lifestyle you can choose. 

To put it in a nutshell digital nomad is a person that has location independent 

job, can work from anywhere and change working destination more than once a 

year. So the main difference between modern working nomads and original 

nomads is that nomads in the past travelled to live but digital nomads live to 

travel! They can use this freedom of their virtual work with permanent home office 

status to discover the world. 

Keep updated with our remote job alerts. Choose your category of interest and 

get only remote job offers in your preferred area. 

 
 


