
 

 

  

9<62.b�8g(1e�7(&+1,&.b�9�%51h
%512�81,9(56,7<�2)�7(&+12/2*<

)$.8/7$�32'1,.$7(/6.d
)$&8/7<�2)�%86,1(66�$1'�0$1$*(0(17

f67$9�(.2120,.<
,167,787(�2)�(&2120,&6

1d95+�0$5.(7,1*29b+2�3/d18
352326$/�2)�0$5.(7,1*�3/$1

%$.$/di6.d�35d&(
%$&+(/25
6�7+(6,6

$8725�35d&(
$87+25

-DNXE�+DYHOND

9('28&e�35d&(
683(59,625

,QJ��3HWU�1RYcN��3K�'�

%512�����



 

 

  

)DNXOWD�SRGQLNDWHOVNb��9\VRNc�XoHQd�WHFKQLFNc�Y�%UQp���.ROHMQd�������������������%UQR

�

=DGbQd�EDNDObhVNc�SUbFH
hVWDY� hVWDY�HNRQRPLN\
�

6WXGHQW� -DNXE�+DYHOND
�

6WXGLMQd�SURJUDP� (NRQRPLND�D�PDQDJHPHQW
�

6WXGLMQd�RERU� (NRQRPLND�SRGQLNX
�

9HGRXFd�SUbFH� ,QJ��3HWU�1RYbN��3K�'�
�

$NDGHPLFNm�URN� �������
�
�
qHGLWHO�eVWDYX�9bP�Y�VRXODGX�VH�]bNRQHP�o�����������6E���R�Y\VRNmFK�jNRObFK�YH�]QpQd�SR]GpMjdFK
SrHGSLVs�D�VH�6WXGLMQdP�D�]NXjHEQdP�rbGHP�987�Y�%UQp�]DGbYb�EDNDObrVNRX�SUbFL�V�Qb]YHP�

1bYUK�PDUNHWLQJRYcKR�SObQX

&KDUDNWHULVWLND�SUREOHPDWLN\�eNROX�

hYRG
9\PH]HQd�SUREOcPX�D�FdOH�SUbFH
7HRUHWLFNb�YmFKRGLVND�SUbFH
$QDOm]D�SUREOcPX�D�VRXoDVQc�VLWXDFH
9ODVWQd�QbYUK\�rHjHQd��SrdQRV�QbYUKs�rHjHQd
=bYpU
6H]QDP�SRXlLWc�OLWHUDWXU\
3rdORK\

&dOH��NWHUgFK�Pb�EgW�GRVDfHQR�

&dOHP�EDNDObrVNc�SUbFH�MH�QD�]bNODGp�WHRUHWLFNmFK�YmFKRGLVHN�D�SURYHGHQmFK�DQDOm]�VRXoDVQcKR
VWDYX�D�SUREOcPs�QDYUKQRXW�PDUNHWLQJRYm�SObQ�YHGRXFd�N�eVSpjQcPX�]DYHGHQd�QRYcKR�LQWHUQHWRYcKR
SURMHNWX�

=bNODGQd�OLWHUbUQd�SUDPHQ\�

%/$k.29f��0DUWLQD��0DUNHWLQJRYc�rd]HQd�D�SObQRYbQd�SUR�PDOc�D�VWrHGQd�ILUP\��3UDKD��*UDGD�������
,6%1�������������������

-$.8%g.29f��'DJPDU��6WUDWHJLFNm�PDUNHWLQJ��VWUDWHJLH�D�WUHQG\�����UR]j��Y\G��3UDKD��*UDGD�������
([SHUW��*UDGD���,6%1�������������������

-$128&+��9LNWRU��,QWHUQHWRYm�PDUNHWLQJ�����Y\G��%UQR��&RPSXWHU�3UHVV��������,6%1����������
���������



 

 

    

)DNXOWD�SRGQLNDWHOVNb��9\VRNc�XoHQd�WHFKQLFNc�Y�%UQp���.ROHMQd�������������������%UQR

.$ig.��0LODQ�D�.DUHO�+$9/gn(.��0DUNHWLQJ�SrL�XWYbrHQd�SRGQLNRYc�VWUDWHJLH�����DNWXDOL]��Y\G��3UDKD�
9\VRNb�jNROD�ILQDQoQd�D�VSUbYQd��������,6%1�������������������

.27/(5��3KLOLS�D�.HYLQ�/DQH�.(//(5��0DUNHWLQJ�PDQDJHPHQW��3UDKD��*UDGD��������,6%1�������
������������

�
�
7HUPdQ�RGHY]GbQd�EDNDObrVNc�SUbFH�MH�VWDQRYHQ�oDVRYmP�SObQHP�DNDGHPLFNcKR�URNX��������
�
�
�

9�%UQp�GQH����������
�
�
�

/��6�
�
�
�
�

� � � � �

�
GRF��,QJ��7RPbj�0HOX]dQ��3K�'�

rHGLWHO
�

GRF��,QJ��HW�,QJ��6WDQLVODY�iNDSD��3K�'�
GpNDQ

�



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový 

projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a 

dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu 

současného stavu, vnitřního a vnějšího prostředí projektu a zabývá se také analýzou 

klíčových slov pro nový projekt. Na základě výsledků druhé kapitoly je v poslední 

kapitole práce formulován marketingový plán pro první rok fungování nového projektu 

s výhledem do dalších let. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with an issue of a marketing plan for the new internet project. 

The first chapter explains a basic concepts of marketing, marketing plan and marketing 

on the Internet. The second chapter focuses on the analysis of the current state, the 

internal and external environment of the project, and also analyzes the key words for the 

new project. Based on the results of the second chapter, in the last chapter of the thesis a 

marketing plan for the first year operation of the new project with a view to future years 

is formulated.  
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ÚVOD 

Počet nákupů uskutečněných přes internet neustále roste. Spotřebitelé nejsou omezeni 

nabídkou jednoho obchodníka, ale mohou vybírat z tisíců internetových obchodů po 

celé České republice i v zahraničí. To způsobuje také nové potřeby při výběru produktů. 

Díky internetu a možnosti nákupu kdekoliv je dostupné velké množství výrobků, které 

se od sebe více či méně liší a čím více je jich k dispozici, tím větší má běžný spotřebitel 

problém vyznat se v tom, který produkt je pro něj nejlepší. Proto je také aktuální a 

naléhavá poptávka po různých srovnáních, recenzích a katalozích produktů, které 

pomohou vybrat ten správný.  

Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro první rok fungování 

plánovaného internetového projektu zaměřeného právě na porovnávání zboží a nákupní 

poradenství. V teoretických východiscích práce je objasněn pojem marketing, 

marketingový mix a marketingový plán. Součástí je také popis marketingových analýz 

jako je analýza pěti sil, PEST, SWOT a jejich smyslu v marketingovém plánu. Dále se 

tato kapitola věnuje pojmům, které spadají do oblasti internetového marketingu, 

například optimalizaci pro vyhledávače, reklamě ve vyhledávačích nebo analýze 

klíčových slov. 

Ve druhé kapitole práce je popisován současný stav společnosti a plánovaný projekt. 

Dále se kapitola věnuje konkrétním analýzám vnitřního a vnějšího okolí podniku a 

jejich vyhodnocením. Závěry z analýz jsou dále interpretovány analýzou SWOT. 

Kapitola pokračuje analýzou klíčových slov, která je rozdělena na analýzu kategorií, 

kterými se chce společnost na novém portálu zabývat a klasifikační analýzu jedné 

konkrétní kategorie.  

Třetí kapitola práce je věnována konkrétnímu návrhu marketingového plánu na základě 

poznatků zjištěných ve druhé kapitole. V úvodu třetí kapitoly je stručně charakterizován 

nový projekt včetně objasnění, čím se liší od stávající konkurence. Dále je definována 

vize a poslání projektu. Poslední část pokračuje návrhem marketingového mixu, 

návrhem personálního zabezpečení tohoto plánu, plánem realizace a finančním 

zhodnocením plánu. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a problémů navrhnout marketingový plán vedoucí k úspěšnému 

zavedení nového internetového projektu. 

Dílčí cíle práce jsou následující: 

• na základě literární rešerše zpracovat teoretická východiska pro tvorbu 

marketingového mixu, internetového marketingu a podnikání, 

• zpracovat analýzu současného stavu projektu a analýzu jeho vnitřního a vnějšího 

prostředí, 

• zpracovat pro projekt analýzu klíčových slov důležitou pro rozhodnutí o 

zaměření na určité kategorie a pro návrh obsahového plánu, 

• navrhnout marketingový plán a všechny jeho prvky, 

• zhodnotit návrhy jak z personálního, tak finančního hlediska. 

Za účelem splnění cílů této práce bude využito analýz SWOT, PEST a Porterovy 

analýzy pěti sil. Pro zpracování analýzy klíčových slov budou použity nástroje 

Marketing Miner, MOZ Keyword explorer a také nástroje na návrh klíčových slov Sklik 

a Adwords. Na základě těchto analýz bude ve třetí kapitole navržen marketingový plán 

pro první rok fungování projektu včetně jeho personálního zajištění a finančních 

dopadů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

První kapitola práce se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti marketingu, 

marketingového mixu, marketingového plánu a s ním souvisejících analýz. Dále tato 

kapitola pokračuje vysvětlením pojmu internetový marketing a jeho důležitých součástí. 

1.1 Marketing 

Definic marketingu existuje mnoho a každý autor má na marketing mírně odlišný 

pohled.  

Kotler s Kellerem (2007, s. 43-44) udávají, že „marketing je společenský proces, v němž 

jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme 

a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu.“ 

McCarthy a Perreault (1995, s. 28) marketing rozdělují na mikro-marketing 

 a makro-marketing, přičemž mikro-marketing definují jako „aktivity, které hledají 

dosažení cílů organizace tím, že předvídají potřeby klienta nebo zákazníka, a řídí tok 

výrobků od výrobce ke klientovi.“ Makro marketing dále definují jako „sociální proces, 

který řídí tok zboží a služeb v ekonomice od výrobců k zákazníkovi tak, aby byla nabídka 

a poptávka ve vzájemném souladu a aby bylo dosahováno cílů společnosti.“ 

Dalších definic je velké množství: 

„Je to proces, který spojuje schopnosti podniku s požadavky svých zákazníků.“ 

(Westwood, 1996, s. 11) 

„Marketing je rozhodující součástí tvorby a realizace firemní strategie, směrující 

k naplnění cílů.“ (Jakubíková, 2013, s. 51) 
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1.2 Marketingový plán 

Marketingový plán je písemný dokument, který zachycuje výsledky marketingového 

plánování. Je to nástroj, jehož cílem je zlepšit obchodní výsledky společnosti. 

Marketingový plán sestavují společnosti velké, střední i malé, struktura a obsah se však 

liší podle konkrétních podmínek v rámci každé společnosti (Blažková, 2007, s. 189). 

Kotler a Keller (2007, s. 81) definují marketingový plán jako ústřední nástroj řízení a 

koordinaci marketingových činností.  

„Plán marketingu je klíčovým vstupem pro ostatní části podnikového plánu. Měl by 

identifikovat nejslibnější obchodní příležitosti podniku a nastínit, jak na příslušný trh 

proniknout a jak si na něm vybudovat a udržet pozice.“ (Westwood, 1999, s. 9) 

Obsah marketingového plánu, ze kterého částečně vychází i plán v části vlastních 

řešení této práce uvádí Jakubíková (2013, s. 87): 

• jméno firmy, 

• stručná charakteristika firmy, 

• vize firmy, 

• poslání firmy, 

• celkové shrnutí, 

• situační analýza, 

• analýza SWOT a analýza souvislostí, 

• marketingové cíle, 

• marketingová strategie, 

• produkty a služby, 

• distribuce, 

• cenová a kontraktační politika, 

• komunikační mix, 

• akční programy, 

• rozpočet, 

• kontrola. 
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Blažková (2007, s. 189) udává požadavky na marketingový plán: 

• musí být jasný, výstižný, 

• zahrnuje klíčové informace, 

• jednotlivé aktivity jsou uskutečnitelné, 

• neměl by být rozsáhlý, ale ani příliš stručný, 

• může mít různou podobu a být různé strukturován. 

1.2.1 Vize společnosti 

Vize představuje soubor ideálů a priorit firmy, obraz její úspěšné budoucnosti, který 

vychází ze základních hodnot nebo z filozofie, se kterou jsou spojeny cíle a plány firmy. 

U vize je vyžadováno, aby každý pochopil a přijal roli při její realizaci a využívání 

hodnot, které obsahuje (Jakubíková, 2013, s. 18-19). 

„Vize shrnuje to, čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou 

od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem 

inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních 

strategických směrů a cílů.“ (Vize a mise firmy, 2017) 

„Úspěšné projekty mají vizi, se kterou se dokážou lidé ztotožnit (proč), nikoliv pouze 

produkt (co).“ (Řezáč, 2014, s. 59) 

1.2.2 Poslání a mise společnosti 

Kotler a Keller (2007, s. 89) označují definici poslání společnosti jako první krok 

procesu strategického plánování podnikatelské jednotky.  

„Jasné, promyšleně definované poslání dodává zaměstnancům společný pocit smyslu, 

směru a příležitosti. Řídí se jím geograficky rozptýlení zaměstnanci, kteří pracují 

samostatně, a přitom se kolektivně podílejí na realizaci cílů společnosti.“ (Kotler, 

Keller, 2007, s. 82) 
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Podle Jakubíkové (2013, s. 21) je při definici poslání nutné dát do úvahy pět elementů:  

• historie firmy, � 

• současné preference managementu a vlastníků, � 

• faktory vnějšího prostředí, 

• zdroje firmy, které umožňují specifické vymezení poslání, � 

• vymezení účelu existence firmy při využití jejích schopností. � 

Pokud chce společnost definovat své poslání, měla by si položit několik otázek. 

• Co je naší podnikatelskou činností, naším byznysem? 

• Kdo jsou naši zákazníci? 

• Co je naší hodnotou pro zákazníka? 

• Jaký bude náš byznys v budoucnu? 

• Jaký by měl být náš byznys, naše podnikání? (Drucker, 1973, cit. v Kotler a 

Keller, 2007, s. 82) 

Jako příklad lze uvést misi společnosti Facebook, kterou uveřejnil její zakladatel Mark 

Zuckrberg v červnu roku 2017: 

„Mise Facebooku je dát lidem sílu budovat komunitu a sblížit svět.“ (Zuckerberg, 2017) 

Rozdíl mezi posláním a misí 

„Poslání je časově nevymezená proklamace budoucího zaměření firmy a stěžejních 

hodnot, které determinují její podnikatelské aktivity. Vize je pak již striktně časově 

ohraničený popis podoby, do které se chce firma na konci plánovacího období 

transformovat.“ (Fotr, 2012, s. 33) 

1.2.3 Marketingový cíl 

Cíle jsou to, čeho chce společnost dosáhnout. Marketingové cíle musí být definovatelné 

a kvantifikovatelné, aby představovaly dosažitelný cíl, ke kterému se směřuje. Měly by 

být stanoveny takovým způsobem, aby při realizaci marketingového plánu bylo možné 

porovnávat současný výkon s cílem. Při stanovení cíle by se neměly používat termíny 

jako „zvýšit, zdokonalit nebo maximalizovat“, ale hodnotové termíny, nebo tržní 

podíly. (Westwood, 1998, s. 38). 
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Knight (2007, s. 31) udává na příkladu správně definovaný cíl: 

„Redcup je nově začínající firma, která má v plánu dodávat vysoce kvalitní nápoje, 

především kávu, do kanceláří. Jejím vytčeným cílem je do dvanácti měsíců dodávat 

nápoje pěti tisícům klientů.“  

Mnoho autorů, například Šenkapoun (2015, s. 56-57) upozorňuje, že správný cíl by se 

měl držet metody SMART: 

• specific (konkrétní), 

• measurable (měřitelný), 

• attainable (dosažitelný), 

• relevant (relevantní, smysluplný), 

• time-bound (časově ohraničený). 

1.3 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, který popisuje 

všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, související se založením nového podniku. 

Hloubka a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti a záběru 

konkrétního podniku (Hisrich, Peters, 1996, s. 108-109). 

Blažková (2007, s. 189) upozorňuje na to, že zejména malé firmy volí variantu, kdy 

podnikový a marketingový plán tvoří jeden dokument, nebo dva vzájemně provázané 

dokumenty.  
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Svobodová a Andera (2017, s 71-72) uvádí možnou strukturu podnikatelského plánu, na 

kterém jde vidět určitá podobnost se samotným marketingovým plánem a jehož prvky 

budou využity v tvorbě marketingového plánu v této práci. 

1. Shrnutí, 

2. charakteristika produktu a vlastníka, 

3. analýza trhů a zákazníků, 

4. analýza konkurence, 

5. analýza dodavatelů, 

6. personální zabezpečení, 

7. marketing, 

8. finanční plán, 

9. analýza rizik, 

10. vyhodnocení projektu, 

11. přílohy. 

Personální zabezpečení 

Součástí podnikatelského plánu by měl být popis členů týmu a také případných 

zaměstnanců. Personální zabezpečení lze specifikovat jako: 

• popis jednotlivých pracovních pozic, 

• počty pracovníků na pracovní pozice, 

• formy pracovních smluv, 

• organizační struktura, 

• mzdové náklady na pracovní pozice, 

• celkové personální náklady (Svobodová, Andera, 2017, s. 91-92). 
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1.4 Marketingový mix 

Marketingový mix je souhrn marketingových strategických nástrojů, používaných 

k dosažení žádoucí odezvy u sady předem definovaných spotřebitelů (Solomon a kol., 

2006, s. 18). 

Pojem marketingový mix definovali také mnozí další autoři a definic existuje celá řada. 

Například Foret (2006, s. 173) ho definuje jako soubor kontrolovatelných 

marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní program firmy byl co 

nejblíže potřebám a přáním cílového zákazníka. 

4P Marketingového mixu 

Klasická podoba marketingového mixu je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4P:  

• produkt (product), 

• cena, kontraktační podmínky (price), 

• distribuce, umístění (place), 

• marketingová komunikace (promotion) (Jakubíková, 2013, s. 190). 

„Produkt označuje nejen sám výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 

sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, 

které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.“ 

(Bárta, Pátík a Postler., 2009, s. 2) 

Cena je suma, kterou zákazníci platí za produkt (Kotler a kol., 2007, s. 71). Cena je 

jediný marketingový nástroj, který nic nestojí, naopak je zdrojem prostředků pro výrobu 

a marketingové aktivity. Pro zvýšení atraktivnosti se využívají různé formy slev a 

výhod (Pelsmacker, Guens a Bergh, 2003, s. 23). 

Foret (2006, s. 207) vystihuje place (místo) v marketingovém mixu spíše pojmem 

distribuce. Podstatou distribuce je podle něj rozhodnutí o tom, jakými cestami se náš 

produkt dostane na trh a k zákazníkovi. 

Poslední složkou marketingového mixu je propagace, která je spojena s informováním 

zákazníků o „vhodném“ výrobku. K propagaci patří osobní prodej, hromadný prodej a 

propagace prodeje (McCarthy a Perreault, 1995, s. 55). 
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McCarthy a Perreault (1995, s. 56) dále upozorňují, že pro marketingový mix je potřeba 

všech čtyř P a měla by být navzájem provázána.  

 
Obrázek 1: Schéma 4P marketingového mixu  

(Vlastní zpracování dle McCarthy a Perreault, 1995, s. 53) 

1.5 Situační analýza 

Komplexní analýza, která se někdy také nazývá situační analýza či marketingový audit, 

představuje systematické zkoumání a šetření vnějšího i vnitřního okolí podniku 

z hlediska minulosti, přítomnosti a budoucnosti (Blažková, 2007, s. 43). 

Smyslem provádění situační analýzy je nalezení správného poměru mezi příležitostmi, 

které přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro firmu, a mezi 

schopnostmi a zdroji firmy (Jakubíková, 2013, s. 94). 
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„Situační analýza předkládá informace o trhu, postavení produktu, konkurenci a 

distribuci. Zahrnuje popis trhu, který definuje trh včetně tržních segmentů. Zabývá se 

velikostí trhu i jeho jednotlivých segmentů v několika posledních letech a poté se věnuje 

potřebám zákazníků a faktorům v tržním prostředí, které mohou mít vliv na jejich 

nákupní chování.“ (Kotler aj., 2007, s. 109) 

Horáková (2003, s. 38) shrnuje výstupy situační analýzy:  

„Marketingová situační analýza (marketingový audit) je kritické, nestranné, 

systematické i důkladné: 

• Zkoumání vnitřní situace podniku (s důrazem položeným na marketingové 

činnosti). 

• Šetření postavení podniku v daném prostředí (s důrazem položeným na analýzu 

trhu).“ (Horáková, 2003, s. 38)  

Mnoho autorů, například Tomek a Vávrová (2011, s. 66-67) rozlišují situační analýzu 

z pohledu možnosti firmy jednotlivé faktory ovlivňovat na: 

• analýzu makroprostředí a 

• analýzu mikroprostředí. 

Výsledky komplexní analýzy jsou podkladem pro určení budoucí tržní pozice podniku, 

pro stanovení marketingových cílů, formulaci marketingových strategií a pro sestavení 

marketingových plánů (Blažková, 2007, s. 44). 

1.5.1 Makroprostředí podniku 

Oblast analýzy makroprostředí je tvořena významnými faktory, jejichž možnost 

ovlivnění ze strany firmy je téměř nulová. Jedná se o stávající společensko-politicko-

ekonomické vztahy, které určují pravidla chování a přístupy tržních subjektů vůči sobě 

navzájem i vůči státu a které představují určité danosti, pokud jde o úroveň ekonomiky, 

infrastruktury a tak dále (Tomek, Vávrová, 2011, s. 67). 

Makroprostředí zahrnuje širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí 

(Kotler a kol, 2007, s. 130). 
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Do makroprostředí společnosti patří: 

• demografické prostředí, 

• ekonomické prostředí, 

• přírodní prostředí, 

• technologie, 

• politické prostředí, 

• kulturní prostředí (Kotler a kol, 2007, s. 130-138). 

Pro zhodnocení vnějšího prostředí (makroprostředí) lze využít PEST analýzu, nebo také 

rozšířenou analýzu PESTEL, která zahrnuje také ekologické vlivy (Jakubíková, 2013, s. 

100). 

1.5.2 Mikroprostředí podniku 

Kotler aj. (2007, s. 130) udávají jak definici, tak základní dělení mikroprostředí: 

„Síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům – společnost, 

distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a veřejnost, které společně vytvářejí 

systém poskytování hodnoty firmy.“  

„Mikroprostředí představují jednotlivé tržní subjekty obklopující firmu. Jejich strategie 

jsou více či méně vlastní firmou při realizaci marketingové činnosti ovlivnitelné.“ 

(Tomek, Vávrová, 2011, s. 67) 

Mikroprostředí rozdělují Kašík s Havlíčkem (2012, s. 42) v souvislosti s vnitřním a 

blízkým prostředím podniku takto: 

• vnitřní prostředí podniku (vrcholový management, vnitropodnikové útvary, 

podpůrné servisní procesy, smíšené organizace), 

• blízké prostředí podniku (dodavatelé a odběratelé, poskytovatelé služeb, 

konkurenční podniky, substituční podniky, finanční instituce, vládní organizace, 

občanské iniciativy, místní samospráva, zaměstnanci podniku, lokální média). 

K průzkumu vnitřního prostředí podniku můžeme využít analýzu SWOT, která se někdy 

nazývá kombinovaná analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku. K analýze 

blízkého prostředí lze využít takzvané Porterovy síly (Kašík, Havlíček, 2012, s. 44-46). 
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1.6 Analýza PEST 

PEST představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických 

faktorů firmy. Analýza je důležitá pro poznání externího okolí, ve kterém podnik 

působí, dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou na 

něj mít vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů 

reagovat. (Blažková, 2007, s. 53). 

„Cílem analýzy makroprostředí je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou pro 

konkrétní podnik důležité. Při analýze faktorů makroprostředí je nezbytné, aby ti, kdo 

analýzu provádějí, věnovali maximální úsilí identifikaci budoucího vývoje a jeho 

možného dopadu na podnik, organizaci, místo atd.“ Jakubíková (2013, s. 101) 

Tabulka 1: Příklady faktorů sledovaných v rámci PEST analýzy  
(Vlastní zpracování dle Blažková, 2007, s. 53-54) 

Politické/Právní Ekonomické Sociální Technologické 

Legislativa regulující 
podnikání 

HDP, ekonomický růst 
(obecný či určitého 

odvětví), výdaje 
spotřebitelů 

Rozdělení příjmů Vládní výdaje na 
výzkum 

Legislativa určující 
zdanění (podniků, 

jednotlivců) 

Monetární politika 
(úrokové sazby) 

Demografické faktory 
(např. věková struktura 
obyvatelstva, pohlaví, 

velikost rodiny, 
povolání, stárnutí 

obyvatelstva) 

Zaměření průmyslu na 
zlepšení technologií 

Vládní rozhodnutí, 
ustanovení, nařízení Vládní výdaje Pracovní mobilita 

Nové objevy, patenty, 
vývoj nových 
technologií 

Ochrana spotřebitelů 

Politika proti 
nezaměstnanosti 

(minimální mzda, 
výhody v 

nezaměstnanosti) 

Postoje k práci a 
volnému času 

Vliv změn 
informačních 
technologií 

Předpisy na ochranu 
ochranných známek, 

patentů 

Inflace (vliv na 
náklady a prodejní 

ceny) 
Vzdělání Internet, satelitní 

komunikace 
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1.7 Porterova analýza pěti sil 

Porterův model konkurenčního prostředí je odvozen z tzv. Porterovy studie o 

ekonomické struktuře různých ekonomických odvětví (Kašík, Havlíček, 2012, s. 46). 

Poznání užšího okolí podniku, mikroprostředí, je pro podnik a formulaci jeho strategií 

důležité. Důležitá není jen konkurence, ale také chování odběratelů, dodavatelů, 

substituční zboží a potenciální noví konkurenti. Tyto faktory jsou zachyceny 

v Porterově modelu pěti sil (Jakubíková, 2013, s. 193). 

Porterův model tak představuje základní faktory, které ovlivňují ziskovost odvětví a 

působí na firmy (Blažková, 2007, s. 58). 

Kašík s Havlíčkem (2012, s. 47-48) označují pět hlavních sektorů, označovaných po 

autorovi Porterovy síly: 

• sektor 1 – podnikatelské odvětví – struktura odvětví (stávající konkurence), 

• sektor 2 – potenciální noví účastníci vstupující na trh, 

• sektor 3 – dodavatelé a sektor 4 – odběratelé (zákazníci) – jejich obchodní 

pozice a vyjednávací schopnosti, 

• sektor 5 – substituční produkty – hrozba náhradních produktů. 

1.8 Analýza SWOT 

SWOT analýza je základem k vypracování marketingového plánu a k navržení 

marketingové strategie. Zkratka vznikla spojením prvních písmen slov Strenghts (silné 

stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (ohrožení). 

Ze SWOT analýzy vycházejí marketingové plány a aktivity podniku, na něž navazují 

plně kontrolovatelné marketingové nástroje podniku, mezi které patří například 

marketingový mix (Bárta, Pátík a Postler, 2009, s. 37-39). 
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Analýzu SWOT lze rozdělit na analýzu externího prostředí (příležitostí a hrozeb) a 

analýzu interního prostředí (silných a slabých stránek).  U analýzy externího prostředí 

musí podnikatelská jednotka monitorovat klíčové síly makroprostředí (demograficko-

ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní) a 

významné složky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, dodavatele, distributory, 

dealery), které mají vliv na její schopnost docílit zisku. Při analýze interního prostředí 

firma hledá a vyhodnocuje své silné a slabé stránky (Kotler, Keller, 2007, s. 90-91). 

Přesnější vyjádření rozdílů mezi analýzou externího a interního prostředí uvádí 

Westwood (1996, s. 32): 

„Přednosti a slabiny se vztahují k podniku, zatímco příležitosti a hrozby jsou obvykle 

brány jako externí faktory, nad nimiž podnik nemá kontrolu.“ 

1.8.1 Provádění SWOT analýzy 

Při vytváření SWOT analýzy se sepíší přednosti a slabiny, příležitosti a hrozby na jedné 

stránce tak, že se stránka rozdělí do čtyř čtverců a do každého se umístí jeden 

z uvedených pojmů (Westwood, 1996, s. 33). 

Tabulka 2: Příklady jednotlivých faktorů ve SWOT matici  
(Vlastní zpracování dle Blažková, 2007, s. 156) 

Silné stránky 

• Silná značka 

• Dobré povědomí mezi zákazníky 

• Cenová výhoda díky know-how 

• Exkluzivní přístup k přírodním zdrojům 

• Aktivní přístup k výzkumu a vývoji 

Slabé stránky 

• Nedostatek marketingových zkušeností 

• Špatné umístění 

• Špatná reputace mezi zákazníky 

• Nedostatečný přístup k distribučním 

cestám 

• Vysoké náklady 

Příležitosti 

• Nové technologie 

• Nenaplněné potřeby zákazníků 

• Odstranění mezinárodních bariér 

• Rozvoj nových trhů 

• Akvizice, joint ventures 

Hrozby 

• Vstup nových konkurentů na trh 

• Konkurenti s nižšími náklady, lepším 

výrobkem 

• Nová regulační opatření, daňová zatížení 

• Změny v zákazníkových preferencích 

• Zavedení obchodních bariér 
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Konkrétní postup tvorby SWOT analýzy uvádí Blažková (2007, s. 158): 

1. Vytipují se faktory v rámci jednotlivých kategorií, tj. faktory, které představují 

silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení pro náš podnik. 

2. Faktory se umístí do jednotlivých polí ve SWOT matici. 

3. Faktory jsou posouzeny z hlediska významnosti a závažnosti pro podnik. 

4. Navrhnou se příslušná strategická opatření. 

1.8.2 Ohodnocení interních a externích faktorů 

Fotr (2012, s. 41) udává pro hodnocení faktorů jako vhodné použití matice EFE 

(External Forces Evaluation) a IFE (Internal Forces Evaluation).  

Postup tvorby matice zahrnuje jak pro interní, tak externí faktory tyto kroky: 

1. Zpracování tabulky faktorů. 

2. Výběr stejného počtu faktorů. 

3. Přiřazení vah každému faktoru v rozsahu 0,00 až 1,00 podle důležitosti. Suma 

vah faktorů je rovna nule. 

4. Ohodnocení jednotlivých faktorů stupněm vlivu. Stupnice vlivu má čtyři stupně 

vždy jinak popsané pro externí faktory a interní faktory: 

4 = nejvyšší (externí faktory), nebo významná silná stránka (interní 

faktory), 

3 = nadprůměrný (externí faktory), nebo méně důležitá silná stránka 

(interní faktory), 

2 = střední (externí faktory), nebo méně důležitá slabá stránka (interní 

faktory), 

1 = nízký (externí faktory), nebo významná slabá stránka (interní 

faktory). 

U každého faktoru se pak vynásobí jeho váha a stupeň vlivu, a tak dostaneme 

vážené ohodnocení. 

5. Stanovení celkového váženého ohodnocení součtem vážených ohodnocení 

jednotlivých faktorů. (Fotr, 2012, s. 42-44) 
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Celkové vážené ohodnocení  

U externích faktorů celkové vážené ohodnocení ukazuje celkovou citlivost na externí 

prostředí. Největší citlivost představuje ohodnocení 4, nízkou citlivost představuje 1, 

střední citlivost vyjadřuje ohodnocení 2,5. (Fotr., 2012, s. 42) 

Celkové vážené ohodnocení u interních faktorů hodnotí interní pozici podniku vůči 

strategickému záměru. Silné interní pozici odpovídá ohodnocení 4, slabou interní pozici 

charakterizuje ohodnocení 1 a průměrné interní síle podniku odpovídá vážené 

ohodnocení 2,5. (Fotr, 2012, s. 44) 

1.9 Internetový marketing 

Internetový marketing lze chápat jako využívání služeb internetu pro realizaci či 

podporu marketingových aktivit (Stuchlík, Dvořáček, 2000, s. 16). 

„V rámci marketingu na internetu jde tedy o uplatňování marketingových principů na 

internetu; jedná se zejména o tvorbu www stránek, reklamu na internetu, ale i 

marketingový výzkum na internetu, obchodování na internetu a další. Marketing na 

internetu vyžaduje v některých aspektech přístup odlišný od klasického marketingu.“ 

(Blažková, 2005, s. 31) 

Jinou definici uvádí Nondek a Řenčová (2000, s. 75): 

 „Marketing na internetu je kvalitativně nová forma marketingu, která může být 

charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, 

službami nebo zbožím pomocí internetu.“ 
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Internetový marketing působí pouze na tu část populace, která využívá internet. Středem 

zájmu je zákazník, jeho zájmy a potřeby, především uspokojení těchto potřeb. Internet 

vše urychluje – ať už komunikaci se zákazníky, zjišťování jejich potřeb nebo 

uspokojování těchto potřeb (Blažková, 2005, s. 31). 

V internetovém marketingu se lze setkat například s těmito tématy: 

• SEO a vyhledávání, 

• placená reklama, 

• webová analytika, 

• sociální média, 

• e-mail marketing, 

• obsahový marketing (Online marketing, 2014). 

Tabulka 3: Porovnání internetu s ostatními médii  
(Vlastní zpracování dle Blažková, 2015, s. 14) 

Faktor Televize Rozhlas Časopisy, noviny Internet 

Působnost média Převážně regionální Převážně regionální Převážně regionální Celosvětová 

Směr komunikace Jednosměrná (one-to-
many) 

Jednosměrná (one-to-
many) 

Jednosměrná (one-
to-many) 

Obousměrná (one-to-
one, many-to-many) 

Přenos Zvuk, obraz Zvuk Text, obrázky Zvuk, video, text, 
obrázky 

Zdroj zprávy Věrohodný Věrohodný Věrohodný Někdy nevěrohodný 

Možnost 
individualizace obsahu Ne Ne Ne Ano 

Cena reklamy Vysoká Střední Střední Nízká 

Působení zprávy, 
reklamy 

Krátkodobé, v 
okamžiku vysílání 

Krátkodobé, v okamžiku 
vysílání 

Dlouhodobé, po 
dobu prohlížení 

stránky 

Dlouhodobé, po dobu 
prohlížení webové 

stránky 

Opětovné shlédnutí 
zprávy, reklamy Ne Ne Ano Ano 

Rychlost odezvy za 
reklamní sdělení Zpoždění Zpoždění Zpoždění Ano 

Možnost měřit 
účinnost reklamního 

sdělení 
Střední Nízká Nízká Velmi vysoká 
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1.9.1 Internetové vyhledávače 

Vyhledávač je klíčovým nástrojem, který poskytuje odpovědi na dotazy uživatelů. Jde o 

komplexní systém zahrnující nejen programy pro procházení stránek, ale také složité 

algoritmy pro řazení výsledků, databáze stránek a dokumentů, uživatelské rozhraní a 

také řadu informací získaných v průběhu používání vyhledávače (Janouch, 2014, s. 29). 

Celosvětově dominantní vyhledávač je Google (www.google.cz, www.google.com). 

V mnoha zemích má takovou převahu, že podíl ostatních vyhledávačů dohromady je 

zanedbatelný. V České republice má významné postavení také Seznam.cz 

(www.seznam.cz)  (Janouch, 2014, s. 50-51). 

1.9.2 SEO a SEM 

Zajištění přední pozice odkazu ve výsledcích vyhledávání na dané klíčové slovo lze 

dosáhnout prostřednictvím SEO – search engine optimalization (optimalizace pro 

vyhledávače) (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 232). 

Překlad SEO jako optimalizace pro vyhledávače může být zavádějící, protože žádná 

optimalizace se nedělá pro vyhledávače, ale pro uživatele. Zlepšení pozic ve 

vyhledávání je stále cílem SEO, ale klíčová je celková optimalizace stránek proto, aby 

byly přínosné pro návštěvníky, aby se na stránkách dobře orientovali, našli to, co 

hledali, udělali nákup, vraceli se zpět (Janouch, 2014, s. 235). 

Vedle Search Engine Optimalization (SEO) se používá také termín Search Engine 

Marketing (SEM). Přikrylová a Jahodová (2010, s. 233) však upozorňují na rozdíly 

mezi SEO a SEM: 

„Základním cílem SEM je zvýšit návštěvnost daných webových stránek, a to formou 

placených odkazů ve vyhledávačích (např. systémy PPC). Oproti SEO je SEM vždy 

zpoplatněná služba, a to ze strany provozovatelů internetových vyhledávačů.“ 

O organickém vyhledávání, kterého se SEO týká, hovoříme tehdy, když výsledky 

nejsou placené (Eger a kol., 2015, s. 45). 
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Optimalizaci pro vyhledávače lze rozdělit na dvě skupiny: 

• on-page faktory, 

• off-page faktory (Eger aj., 2015, s. 47). 

On-page faktory 

On-page faktory se týkají samotné stránky. Existují určitá pravidla, jejich dodržování se 

vyplatí nejen z pohledu vyhledávačů. Některé jsou formulované poměrně přesné (titulek 

stránky), jiná jsou v rovině obecných doporučení (Janouch, 2014, s. 243). 

Mezi základní on-page faktory, které je možné optimalizovat patří: 

• url stránky, 

• titulek stránky, 

• popis stránky, 

• nadpis h1, 

• nadpisy h2-h4, 

• text odkazu, 

• kvalitu obsahu a angažovanost, 

• vnitřní prolinkování a struktura webu, 

• validní kód (Janouch, 2014, s. 244-247). 

Off-page faktory 

Podle Janoucha (2014, s. 247-248) se jako off-page označují faktory, které se 

nenacházejí na stránkách, ale mimo ně. Patří mezi ně hlavně: 

• indexace webu, 

• mapa stránek, 

• zpětné odkazy. 

1.9.3 Budování zpětných odkazů 

Vyhledávačům nestačí, že je nějaká stránka velmi obsahově dobrá pro dané klíčové 

slovo, ale dívají se také na to, jak je populární. Popularita se v tomto případě měří 

především kvalitou a počtem odkazů. Důležité je také klíčové slovo v textu, který je 

odkazem (Janouch, 2014, s. 250-251). 



 

 
32 

Zjednodušeně lze říct, že všechny webové stránky „hlasují“, které stránky by měly být 

ve výsledcích vyhledávání přítomné viditelněji než jiné. O odkazu na určitou stránku je 

potom možné přemýšlet jako o formě udělení hlasu. Některé hlasy přitom mohou být 

důležitější než jiné, některé mohou dokonce svým hlasem uškodit (Ward a French, 

2013, s. 4). 

Při budování zpětných odkazů je důležitá kvalita webů, z níž je odkazováno. Odkazy 

z lépe hodnocených stránek zvýší v očích vyhledávačů důležitost webů, na které 

odkazují. (Kubíček, 2013, s. 190). 

Mezi základní technicky získávání zpětných odkazů patří: 

• nákup odkazů, 

• výměna odkazů, 

• přirozený způsob získání odkazu, 

• registrace do katalogů, 

• pomocí PR – tiskové zprávy, články, publikování na cizím webu, 

• účastí ve fórech a diskusích, 

• na vlastních satelitních webech, tzv. minisite, 

• publikování na blogu, 

• vytvářením atraktivního obsahu (linkbaiting), 

• publikováním v záložkovacích systémech, 

• na inzertních serverech, 

• černé praktiky – spam, komentářový spam, diskusní spam, viry atd. (Kubíček, 

2013, s. 190). 

1.9.4 Reklama ve vyhledávačích 

V roce 2000 představil Google reklamní systém Google Adwords, který umožňoval 

inzerovat ve vyhledávači. Společnost tehdy zároveň představila také nový model platby 

pay per click (ppc), neboli platbu za proklik. S tímto novým pojetím vešel na trh 

revoluční systém aukce – inzeráty vstupují do aukce, ve které se hodnotí nejen nabízená 

cena, ale i kvalita inzerátu, klíčového slova nebo cílové stránky (Online marketing, 

2014, s. 42-43). 
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Reklama se nejčastěji zobrazuje ve vyhledávači nad výsledky tzv. přirozeného 

vyhledávání, vedle nich nebo pod nimi. PPC reklamu lze vytvořit a spustit velmi rychle. 

Skutečné využití potenciálu reklam ve vyhledávačích však vyžaduje relativně hluboké 

znalosti. Běžná cena za proklik reklamy se pohybuje od zhruba 5 do 25 Kč, závisí však 

na odvětví, konkurenci a dalších faktorech (Eger aj., 2015, s. 47). 

Ačkoliv je Google Adwords nejznámějším systémem pro PPC reklamu, české prostředí 

tvoří určitou výjimku, protože zde je velmi rozšířený také systém Sklik provozovaný na 

Seznam.cz. Na rozdíl od předchozího systému však neumožňuje cílení na jiné země než 

ČR (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 231). 

Obrázek 2: Výsledky vyhledávání pro dotaz "Kávovar"   
(Vlastní zpracování dle Kávovar – Hledat Googlem, 2018) 

1.9.5 Affiliate marketing 

Affiliate marketing je specifický druh podpory prodeje uskutečňovaný prostřednictvím 

internetu. Jedná se o partnerství mezi internetovými stránkami prodejce výrobků nebo 

služeb (provozovatel affiliate programu) a stránkami, které tyto produkty doporučují a 

odkazují na ně (affiliate partner) (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 240). 
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1.9.6 Analýza klíčových slov 

Klíčová slova jsou důležitá jak pro segmentaci uživatelů, tak pro marketingovou 

komunikaci. Přes klíčová slova přicházejí návštěvníci na web, kde se z nich mohou stát 

zákazníci. Jakmile uživatel napíše relevantní slovo do vyhledávače, je pro firmu 

potenciálním zákazníkem. Nalezení správných klíčových slov je základem pro 

vytvoření kvalitního obsahu stránek. První fází k volbě klíčových slov je jejich analýza 

(Janouch, 2014, s. 68). 

„Analýza klíčových slov je dokument, ve kterém máte zaznamenaný co největší možný 

počet zajímavých klíčových slov a spojení, u kterých se chcete se svými stránkami 

umisťovat ve výsledcích vyhledávání. Analýza klíčových slov může být jednoduchá, 

jedná-li se o analýzu pro menší stránku, mikrostránku nebo pouze pro konkrétní 

podstránku či článek. Existují však i rozsáhlé analýzy obsahující tisíce klíčových slov.“ 

(Řezníček, 2016)  

Cílem analýzy klíčových slov je: 

• najít slova, která jsou relevantní pro web, 

• ohodnotit je podle schopnosti podporovat byznys cíle, 

• dát jim prioritu podle toho, jak těžké a nákladné bude uspět a co to přinese, 

• roztřídit je logicky do skupin podle toho, kdo daný dotaz asi hledá, nebo jakou 

odpověď chce najít a 

• z toho všeho vyvodit směr práce, investic a očekávání v dalších obdobích (Co 

chtít od analýzy klíčových slov, 2013). 

Analýzu klíčových slov v 5 krocích popisuje Prokop (2012): 

1. posbírejte data, 

2. data pročistěte, 

3. určete klasifikační schémata (například značka, model, velikost), 

4. klasifikujte, 

5. analyzujte. 
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1.9.7 Long tail 

Pojem longtail vznikl z anglických slov long (dlouhý) a tail (chvost). Longtail je možné 

si představit jako dlouhý ocas, který se táhne za kometou. Kometa představuje hlavní 

klíčová slova, například: 

• hotel, 

• ubytování. (Kubíček, Linhart, 2010, s. 31). 

Dlouhým ocasem jsou pak příbuzná slova, na která jsou stránky také nalezitelné: 

• hotel na pláži 

• ubytování Velký Meder (Kubíček, Linhart, 2010, s. 31). 

Teorie dlouhého chvostu říká, že v naší kultuře a ekonomice se zrychluje přesun od 

malého množství „hitů“ (hlavních produktů a trhů) k velkému množství rozdrobených 

požadavků (chvost, ocas). Pro marketing na internetu hraje teorie dlouhého chvostu 

důležitou roli. Jednak přeneseně říká, že šanci na úspěch má každý, a také je velmi 

důležitá z hlediska rozšiřování klíčových slov, což má dopad na vlastní tvorbu 

webových stránek a na marketing na internetu obecně (Janouch, 2014, s. 68-69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Znázornění dlouhého chvostu v SEO 
(Převzato z Longtail aneb členíme slova na obecná a konkrétní, 2013) 
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1.9.8 Obsahový marketing 

Vojtěch Bednář (2011, s. 12) za obsah považuje vše, co je publikováno na webu. Dělí 

jej na primární a sekundární. Do primárního obsahu řadí obsah publikovaný přímo 

majiteli webu a do sekundárního obsahu zahrnuje obsah, který publikovali sami 

uživatelé, typicky jsou to komentáře. 

„Vyhledávače stále více preferují ve svých výsledcích ty webové stránky, které jsou plné 

relevantního, oblíbeného a pravidelně aktualizovaného obsahu.“ (H1.cz, 2015) 

„Spotřebitelé na internetu se zajímají také o to, co jim produkt či služba přinese a zda je 

pro ně tím nejlepším. Proto si o zboží vyhledávají další informace ve vyhledávačích, 

srovnávají jej ve zbožových srovnávačích, čtou recenze produktů a sledují videa.“ (Eger 

aj., 2015, s. 147) 

Procházka a Řezníček (2007, s. 19) charakterizují obsahový marketing čtyřmi body: 

• strategii produkce informací, které podporují důvěru a autoritu ve značku u 

potenciálních zákazníků, 

• způsob budování vztahů a komunity tak, že recipienti mají značku rádi, 

• marketingovou strategii, která by měla pomoci stát se jedničkou v oboru, 

• nástroj podporující prodej bez tradičních „nucených“ prodejních technik. 

Obsahová strategie 

Obsahová strategie se zabývá plánováním, tvorbou a vyhodnocením účinnosti obsahu 

napříč všemi marketingovými kanály, včetně webu, aby naplňoval potřeby klienta a 

jeho zákazníků (Řezáč, 2014, s. 111). 

Jedna z digitálních agentur v České republice H1.cz (2015) popisuje obsahovou strategii 

takto: 

„Obsahová strategie navrhne pro váš web dlouhodobý plán práce s obsahem na 

stránkách i mimo ně. Doporučí, jaký typ obsahu tvořit a jakými kanály efektivně 

komunikovat tak, abyste uživatele zavedli ke správnému cíli – ať už nákupu, registraci či 

důvěře ke značce.“ 
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Řezníček a Procházka (2007, s. 90-91) uvádí obecný návrh obsahové strategie: 

• analýza stávajícího obsahu a obsahového marketingu, 

• identifikace cílového publika, zákazníků a způsoby, jak je oslovit, 

• obsahová analýza konkurence, 

• návrh vhodných témat pro nový obsah webu určený personám, 

• cíle obsahové strategie, 

• analýza klíčových slov, 

• návrh vhodného postupu propagace navrženého obsahu. 

1.9.9 Vyhledávače zboží 

Vyhledávače zboží jsou u zákazníků velmi oblíbeným kanálem, který umožňuje najít 

vhodnou nabídku zboží. Svou oblíbenost získaly hlavně kvůli těmto vlastnostem: 

• umožňují rychlé dohledání produktu u více prodejců, 

• nabízí uživatelské recenze, fungují jako nákupní rádci, 

• díky filtrům řadí výsledky dotazu podle různých kritérií, 

• nabízí širokou škálu produktů na jednom místě (Mikulášková, Sedlák, 2015, s. 

168-169). 

1.9.10 E-business a e-commerce 

E-business znamená využití elektronických platforem pro provádění podnikání 

společnosti. E-commerce představuje proces nákupu a prodeje podporovaný 

elektronickými prostředky, primárně internetem (Kotler a kol, 2007, s. 182). 

1.9.11 MOZ Keyword explorer 

MOZ Keyword explorer je nástroj, který šetří čas při analýze klíčových slov a 

zjednodušuje práci s nimi. Díky tomuto nástroji lze získat informace o počtu hledání 

klíčových slov, o tom, jak jsou konkurenční a na základě různých dat odhaduje 

například také možnou příležitost v zadaných klíčových slovech (Keyword Explorer, 

2018). 

  



 

 
38 

MOZ difficulty score 

Součástí nástroje MOZ keyword explorer je také metrika Difficulty score, která dle 

určitého algoritmu číselně označuje, jak složité by mělo být prosadit svůj web na dané 

klíčové slovo ve výsledcích vyhledávání Google (Moz Pro Keyword Explorer and 

SERP Analysis Tool, 2018). 

1.9.12 Marketing Miner 

Nástroj Marketing Miner je nástroj, který získává hodnotná data o klíčových slovech, 

URL, doménách a produktech (Marketing Miner, 2017). 

Součástí nástroje je také odhad míry konkurence dotazů „SERP competition score“, 

který je stanoven na základě dostupných dat ve výsledcích vyhledávání Google skládá 

se z těchto faktorů:  

• počet zvýrazněných částí titulků v prvních 100 výsledcích vyhledávání, 

• počet zvýrazněných části popisků v prvních 100 výsledcích vyhledávání, 

• autorita domén ve výsledcích vyhledávání, 

• počet písmen a počet slov v dotazu (Co je SERP Competition Score, 2017). 

Horní hranice metriky není dána, ale za velmi nízkou konkurečnnost lze považovat 

hodnotu 0-5, za střední 6-15, za vysokou konkurenčnost dotazu je považován výsledek 

16-30, za velmi těžkou 31-50 a za extrémně konkurenční lze považovat klíčová s 

hodnotou SERP competiton score 51 a více (Co je SERP Competition Score, 2017). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

Druhá kapitola práce se věnuje analýze současné situace společnosti, jejího interního i 

externího prostředí a také analýze klíčových slov, která je nezbytná pro návrh 

marketingového plánu internetového projektu. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost Procontent s.r.o. provozuje obsahové internetové stránky a magazíny, 

zejména v oblasti výběru a porovnání produktů. Společnost byla založena 4. dubna 

2017 a již předtím její majitel a jednatel působil v dané oblasti jako osoba podnikající 

na základě živnostenského oprávnění. Kromě toho se zakladatel více než 5 let věnuje 

online marketingu a věnoval se také správě internetových reklamních kampaní pro 

společnosti v oblasti e-commerce. Společnost je od 16. 9. 2017 registrována jako plátce 

DPH. 

Za téměř rok působení na trhu si společnost ověřila, že o službu, která nabízí porovnání 

produktů a jejich výběr za spotřebitele je na trhu zájem a lze ji provozovat 

v ekonomickém zisku.  

Základní informace o společnosti dle Justice.cz (2017): 

Datum zápisu: 4. dubna 2017 

Obchodní firma: Procontent s.r.o. 

Sídlo: Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno 

IČ: 05978637 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Základní kapitál: 20 000 Kč 

Statutární orgán: 

Jednatel: JAKUB HAVELKA, dat. nar. 14. dubna 1994, Komenského 913, 667 01 

Židlochovice 
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2.1.1 Personální struktura společnosti 

Společnost Procontent s.r.o. má v současné době 5 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci 

se věnují redaktorské činnosti a správě obsahu pro stávající weby. Vedení společnosti 

má za cíl budovat svobodnou organizační kulturu a díky malému počtu zaměstnanců 

není zatím nutný manažer. Každý zaměstnanec pracuje samostatně a sám zodpovídá za 

svoji práci, kterou kontroluje přímo jednatel společnosti. 

Vzhledem k plánovanému novému projektu společnost očekává více než dvojnásobný 

nárůst zaměstnanců, kteří se budou věnovat novému projektu. Stávající zaměstnanci se 

budou alespoň prozatím věnovat jen starším, již existujícím projektům. 

Kromě zaměstnanců společnost na denní bázi spolupracuje s externisty. Mezi externisty 

patří grafik, SEO specialistka, copywriter a účetní, která externě zpracovává veškerou 

účetní agendu společnosti. S většinou externistů chce společnost rozšířit spolupráci i pro 

nový portál. 

2.1.2 Popis plánovaného projektu 

Společnost plánuje spuštění nového webového portálu, který se bude věnovat porovnání 

produktů, zpočátku zejména z oblasti bílého zboží a elektroniky. Základem portálu 

budou stránky jednotlivých kategorií, kde bude porovnáno velké množství produktů, 

které patří do dané kategorie. Součástí tohoto porovnání bude i procentuální hodnocení 

parametrů produktů a možnost filtrovat výsledky dle ceny, parametrů ale i potřeb 

(například vyfiltrovat pračky podle toho, kolik máme členů domácnosti, nejen přímo 

podle parametru kapacity bubnu).  

Na stránce porovnání bude možnost kliknout na detail konkrétního produktu, kde budou 

popsané jeho výhody, nevýhody, specifika a další informace. Účelem srovnávače by 

mělo být srovnávaní produktů a poskytnutí důležitých informací k jejich výběru, ne 

porovnání jejich cen v internetových obchodech.  

Uživatelé po výběru budou mít možnost na produkt přejít do konkrétních e-shopů nebo 

cenových srovnávačů, od kterých by společnost získávala provizi za přivedeného 

zákazníka. 
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2.2 Analýza oborového prostředí 

Plánovaný portál společnosti bude působit v oblasti internetového podnikání,  

e-commerce a srovnávačů zboží.  

Podle dat, která zveřejnila společnost Zbozi.cz spolu se Shoptet, používá internet  

76,5 % Čechů nad 16 let a průměrně každý utratí na internetu průměrné 8794 korun 

ročně (Velikost e-commerce trhu, 2018). 

Internetové nakupování v tuzemsku každým rokem roste a Česká republika patří v 

Evropě mezi země s největším podílem online nákupů (Kolář, 2018). Podíl českých 

internetových obchodů na tržbách v maloobchodu v roce 2017 poprvé překročil 10 % a 

tržby stouply o 18 procent na 115 miliard korun (Česko patří k zemím, kde jsou nákupy 

on-line nejoblíbenější. Rok 2017 to ještě podtrhl, 2018). Hlavní sezóna e-commerce je 

v období Vánoc, které se na celkovém ročním obratu podílí zhruba třetinou. Sezóna 

startuje v polovině listopadu a vrcholí zhruba v polovině prosince (Obchodníci letos 

opět čekají rekordní Vánoce, 2017). 

 

Graf 1: Obrat českého e-commerce od roku 2001 po 2017 
(Vlastní zpracování dle Asociace pro elektronickou komerci, 2018) 
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Mezi nejčastější sortiment v e-shopech patří kategorie oblečení a doplňky, dům a 

zahrada, elektronika, potraviny a sport a turistika. Jednotlivé kategorie s největším 

počtem prodejů jsou telefony, gadgety a bazény (Velikost e-commerce trhu, 2018). 

Největší e-shopy podle tržeb jsou podle Sklenského (2017) Alza.cz, Mall.cz, Notino, 

Datart, CZC a Kasa.cz. 

Na českém trhu působí poměrně velké množství srovnávačů zboží, většina však nemá 

velký význam, protože dva největší srovnávače Heureka.cz a Zbozi.cz mají dohromady 

více než 90 % podílu na trhu. Mezi největší české srovnávače zboží dle přehledu o 

české e-commerce od Shoptet.cz a Zbozi.cz (Velikost e-commerce trhu, 2018) patří: 

• Heureka.cz, 

• Zbozi.cz,  

• Hledejceny.cz, 

• Srovname.cz.  

Tabulka 4: Počet návštěv srovnávačů v 2. polovině roku 2017  
(Vlastní zpracování dle Sdružení pro internetový rozvoj, 2018) 

Jedním z trendů v oblasti e-commerce je neustále se zvyšující množství nákupů 

z mobilních zařízení. V roce 2017 proběhlo 53 % nákupů na počítači, 41 % na mobilu a 

6 % na tabletu. Mobily a tablety již tedy napříč kategoriemi téměř dohnaly počet 

nákupů z počítačů. Jako další trendy označují odborníci zlepšování zabezpečení dat 

uživatelů, podrobnější personalizaci a nabídku na míru konkrétnímu uživateli. Někteří 

odborníci vidí také trend ve zjednodušení online plateb (Velikost e-commerce trhu, 

2018). 

  

Srovnávač 
Počet návštěv 
za sledované 

období 

Reální uživatelé 
za sledované 

období 

Průměrná měsíční 
návštěvnost 

Průměrný počet 
reálných uživatelů 

 za měsíc 

Heureka.cz 112 432 238 25 249 109 18 738 706 4 208 185 

Zbozi.cz 33 901 885 2 551 469 5 650 314 425 245 

Hledejceny.cz 1 557 556 1 319 045 259 593 219 841 
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2.3 Analýza zákazníků 

Potenciální zákazníky připravovaného projektu lze rozdělit na 2 skupiny, z nichž každá 

má jiné potřeby: 

1. uživatelé portálu, 

2. partneři, kteří přímo platí provize za přivedené návštěvníky. 

2.3.1 Uživatelé portálu 

Uživatelé portálu budou v prvním roce fungování hlavně lidé, kteří řeší problém nákupu 

nového produktu, jsou ve fázi výběru a při hledání informací se dostali na plánovaný 

portál.  

Jejich potřeba je tedy vybrat správný produkt a hledají nejlepší a nejjednodušší způsob, 

jak svoji potřebu uspokojit. Pokud produkt vyberou, jejich další potřeba je koupit ho u 

důvěryhodného prodejce za co nejnižší možnou cenu a za co nejlepších dalších 

podmínek (např. doprava, prodloužená záruka).  

Dalším potenciálním uživatelem je každý člověk, který něco kupuje na internetu i přes 

to, že aktivně nehledá informace o produktech. Takoví uživatelé pro portál ze začátku 

však nejsou tolik zajímavou skupinou, protože společnost nemá moc možností je 

hromadně oslovit. 

Z dat webových stránek, které společnost v podobném odvětví již provozuje lze 

vysledovat, že uživatelé jsou nejčastěji ve věku 25 až 44 let, kde v průměru o něco málo 

větší množství návštěvníků jsou ženy, ale poměr pohlaví se mění dle kategorií.  

V kategoriích spotřebičů jsou ženy dominantnější skupina, ale u elektroniky zase 

převažují muži. Zajímavostí je, že více než 35 % návštěvníků současných projektů je 

z Prahy, Brna a Ostravy, v populaci přitom dohromady takový podíl obyvatel tyto 3 

města nemají, lze tedy předpokládat, že ve větších městech je větší cílová skupina než 

na venkově. (Přehled publika – Analytics, 2018) 
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2.3.2 Partneři 

Další skupinou zákazníků jsou partneři, ke kterým bude portál přesměrovávat uživatele 

poté, co je zaujme nějaký z produktů, a budou hledat, kde ho koupit. Takoví partneři 

mohou být: 

• cenové srovnávače, 

• internetové obchody, 

• další prodejci daného zboží nebo služeb. 

Potřeba této skupiny zákazníků je získat co nejvyšší návštěvnost, která na jejich 

stránkách povede ke konverzním akcím. Konverzní akcí na webech partnerů může být: 

• nákup v případě internetových obchodů,  

• kliknutí do konkrétního obchodu v případě srovnávačů zboží, 

• vyplnění formuláře na webech dalších prodejců daného zboží. 

První potenciální partneři 

Mezi první potenciální partnery portálu se řadí takové společnosti, které mají veřejný 

partnerský program. Mezi největší z nich patří: 

• Heureka.cz (https://affiliate.heureka.cz) (Heureka Affiliate, 2018). 

• Alza.cz (https://affiliate.alza.cz/) (Alza Affiliate, 2018). 

• Mall.cz (https://www.mall.cz/affiliate-program) (Affiliate program MALL.cz – 

vydělávejte s námi, 2018). 

• Kasa.cz (https://www.kasa.cz/affiliate-program/) (Affiliate program, 2018). 

• Okay.cz (http://affiliate.okay.cz/) (Okay Affiliate, 2018). 

• Hledejceny.cz (http://affiliate.hledejceny.cz/) (Affiliate program Hledejceny.cz, 

2018). 

Každý z partnerů se liší výší a typem provizí. U srovnávačů cen to je nejčastěji 

kombinace provize z nákupu a provize z prokliků do obchodů jejich partnerů.  

U internetových obchodů je provize z každé objednávky, kdy se procenta liší podle 

kategorií. Nejnižší provize bývá u elektroniky a nejvyšší u módy, sportovních pomůcek 

a kategorie zahrady. Liší se také doba uchování cookie, tedy doba, po kterou se pro 

partnerský web připočte jakákoliv objednávka přivedeného návštěvníka. 
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Tabulka 5: Přehled podmínek provizního partnerství potenciálních partnerů 
(Vlastní zpracování dle Heureka Affiliate, 2018; Alza Affiliate, 2018; Affiliate program 
MALL.cz – vydělávejte s námi, 2018; Affiliate program, 2018; Okay Affiliate, 2018; Affiliate program 
Hledejceny.cz, 2018) 

Potenciální 
partner Druh provize Doba uchování 

cookie Výše provize 

Heureka.cz 
Za nákup z Heureka 

košíku a za proklik do 
e-shopu 

30 dní na nákup, 7 
dní na proklik do 
obchodu partnera 

85 % z prokliku do obchodu 
partnera a 1,5 až 5 % za 
nákup podle kategorie 

Alza.cz Za nákup na webu  12 hodin 1 až 4 % podle kategorie 

Mall.cz Za nákup na webu  7 dní 0,5 až 8 % podle kategorie 

Kasa.cz Za nákup na webu  45 dní 1 až 5 % podle kategorie, až 
7 % pro konkrétní značky 

Hledejceny.cz 
Za proklik do e-shopu, 
za nákup v obchodech 

partnerů 
neuvádí 

100 % z prokliku do 
obchodu partnera, 100 % 

provize z nákupu ve 
vybraných obchodech 

Okay.cz Za nákup na webu  30 dní 0,5 až 6 % podle kategorie 

 

Společnosti, které veřejný partnerský program nemají, jsou také potenciální partneři, ale 

až pro další fázi, kdy se společnost bude věnovat uzavírání individuálních partnerství. 

Mezi takové potenciální partnery patří takřka jakýkoliv obchodník s webovými 

stránkami věnující se kategorii, která je na portálu zpracována. 
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2.4 PEST Analýza 

Tato část analýzy se zabývá makroekonomickým prostředím a věnuje se faktorům 

sociálním, legislativním, politickým, ekonomickým a technologickým. 

2.4.1 Právní a politické faktory 

Protože společnost neplánuje přímý prodej produktů, nebo jakékoliv přijímání peněz od 

konečných spotřebitelů, vyhýbá se velkému množství specifické legislativy, která bývá 

pro e-commerce běžná. 

Kromě běžné legislativy týkající se podnikání v České republice bude potřebné zaměřit 

se na nové nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection 

Regulation) neboli GDRP (Co je GDPR, 2017). 

Nového portálu se bude GDPR týkat, protože bude zpracovávat osobní údaje ať už při 

cílení reklamních kampaní na návštěvníky webu, používání nástrojů na měření 

návštěvnosti, tak k získávání e-mailových adres pro posílání nákupního poradenství. 

GDPR vstoupí v účinnost 25. 5. 2018, což by mělo být zhruba v době spuštění 

plánovaného portálu a bude nutné veškeré marketingové a další aktivity připravit tak, 

aby nebyly v rozporu s tímto nařízením (Co je GDPR, 2017).  

2.4.2 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory mají pro plánovaný projekt velkou roli. Stav ekonomiky totiž 

ovlivňuje kupní sílu obyvatelstva, která se projevuje také v nákupech na internetu, a 

tedy v konečném důsledku ovlivní i to, kolik lidí vyhledává informace o produktech, 

nebo jejich srovnávání. Je proto důležité sledovat ukazatele jako je hrubý domácí 

produkt, růst inflace a nezaměstnanost. 

Česká republika je v ekonomické konjunktuře a díky příznivému vývoji hlavních 

obchodních partnerů panují podmínky vhodné pro její úspěšné pokračování. Velmi 

dobrá kondice české ekonomiky vede ke zvýšení odhadu růstu reálného hrubého 

domácího produktu na rok 2018 z 3,3 % na 3,4 %.  
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Průměrná inflace v roce 2017 dosáhla 2,5 % a ministerstvo financí predikuje inflaci rok 

2018 ve výši 2,6 %. Ministerstvo financí považuje za hlavní bariéru pro vyšší růst české 

ekonomiky situaci na trhu práce, který vykazuje symptomy přehřívání. Vysoký růst 

zaměstnanosti vyčerpává nevyužité zdroje na trhu práce, v listopadu 2017 totiž 

nezaměstnanost dále klesla na 2,5 % (Makroekonomická predikce leden 2018, 2018). 

2.4.3 Sociální faktory 

Sociální faktory jsou pro plánovaný projekt velmi důležité, protože ovlivňují to, jak lidé 

tráví čas a nakupují na internetu, což přímo ovlivňuje počet lidí, kteří mohou hledat a 

potřebovat srovnání produktů a nákupní rady. Zároveň bude společnost pro nový 

projekt hledat nové lidské zdroje, což sociální faktory také ovlivňují. 

Podle dat z posledního sčítání lidu, které proběhlo v roce 2011, žije v České republice 

celkem 10 436 560 osob, z nichž největší podíl mají lidé ve věku 15 až 64 let. (csu.cz, 

2017) Největší podíl obyvatel je tedy ekonomicky aktivní a spadá tak do cílové skupiny 

společnosti. 

Přístup k internetu má v roce 2017 podle ČSÚ 77 % českých domácností a zvyšuje se 

také podíl nakupujících na internetu. V roce 2017 uvedlo 4,5 miliónu Čechů nad 16 let, 

že v posledním roce alespoň jednou nakoupili na internetu. Před deseti lety šlo přitom o 

službu, kterou využívalo pouze zhruba 1,3 miliónu lidí. Ve srovnání s Evropou jsou 

však Češi stále mírně pod průměrem (Polovina Čechů nakupuje na internetu, 2017). 

Většina lidí také věnuje čas strávený na síti vyhledáváním informací o zboží a službách, 

což je obsah, který bude poskytovat nově plánovaný portál (Polovina Čechů nakupuje 

na internetu, 2017). 

Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a rostoucí ekonomice je pro společnosti čím dál 

těžší získat zaměstnance. Společnost má v tomto ale výhodu svého sídla v Brně, kde je 

14 vysokých škol na kterých studuje zhruba 80 000 lidí, což je skupina, ve které bude 

hledat nové zaměstnance pro zamýšlený portál (Vysoké školy v Brně, 2017). Největší 

problém je s náborem programátorů a IT pracovníků, které je nutné zaujmout novými 

metodami náboru, protože podání inzerátu již nestačí (Dát inzerát a čekat už nestačí. 

Nábor na sociálních sítích má být vtipný a hodně osobní, 2017). 
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2.4.4 Technologické faktory 

Podnikání na internetu a celé odvětví e-commerce je možné provozovat díky rozvoji 

internetu a technologické faktory na něj tedy mají velký vliv.  

Jedním z největších technologických trendů v e-commerce je rostoucí počet lidí, kteří 

produkt vybírají a také nakupují z mobilního zařízení. S tím souvisí také využívání 

mobilního internetu, v čemž Česká republika zaostává i přes to, že mobilní internet 

využívá polovina dospělých obyvatel (Skoro nejhorší v Evropě. Česko v používání 

mobilního internetu zaostává, 2017). Kvůli stále rostoucímu počtu uživatelů, kteří 

nakupují přes mobilní zařízení, by měl i plánovaný portál být od začátku vyvíjen tak, 

aby byla jeho použitelnost na mobilu bezproblémová, případně zvážit také vývoj 

aplikace přímo pro mobilní zařízení. 

Dalším zajímavým trendem je personalizace nabídek internetových obchodů pro 

konkrétní uživatele, zejména vlivem rozvoje strojového učení, které dokáže zpracovat 

velké množství dat a nalézt v nich vzory. Díky tomu je možné lépe odhadovat například 

jaké zboží nebo službu si daný uživatel nejpravděpodobněji koupí, nebo jaká je pro 

konkrétního uživatele optimální cena produktu (Strojové učení, 2018). 

Rozvoj a změny technologií budou mít vliv na stávající internetové podnikání, e-

commerce a jeho budoucnost. Je proto nutné, aby veškeré trendy společnost sledovala a 

adekvátně reagovala. 
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2.5 Porterova analýza 5 sil 

Tato analýza se zaměřuje na popsání a zhodnocení současné konkurence, vyjednávací 

síly odběratelů, dodavatelů, hrozbu substitutů a vstupu nové konkurence. 

2.5.1 Stávající konkurence 

Stávající konkurence na trhu je pouze nepřímá, protože na českém trhu není žádný 

velký portál, jehož hlavní činností by bylo komplexní porovnání a pomoc s výběrem 

produktů. Nicméně nepřímé konkurence je mnoho a řadí se mezi ně: 

• Cenové srovnávače zboží, 

• spotřebitelské organizace a magazíny, 

• e-shopy, 

• menší affiliate weby a magazíny. 

Cenové srovnávače zboží 

Srovnávače cen jsou největší nepřímou konkurenci zejména proto, že přestože se 

primárně nevěnují podrobnému porovnávání a hodnocení produktů, zvykli si je 

uživatelé pro tento účel používat. Některé portály také nabízí prvky nákupního rádce 

(články o výběru produktů, recenze uživatelů a obchodů). Žádný z nich se však 

nevěnuje primárně porovnávání produktů, všechny velké srovnávače se věnuji 

porovnávání cen produktů. Největší konkurenci tak v současné chvíli znamenají hlavně 

svojí velikostí, cílením na podobné publikum a substitučním produktem v podobě velké 

a aktuální databáze produktů, uživatelských recenzí a možnostmi filtrace. 

Spotřebitelské organizace a magazíny 

Spotřebitelské organizace konkurují zejména tím, že zpracovávají testy a porovnání 

produktů, a tak cílí na podobnou skupinu lidí, kteří hledají informace a rady k výběru 

produktů. Jako největšího konkurenta z tohoto hlediska lze označit spotřebitelskou 

organizaci provozující portál dTest.cz, ten se ale liší v tom, že jeho porovnání a testy 

jsou v placené sekci webu a tím se odlišuje i cílová skupina, protože plánovaný portál 

bude mít veškerý obsah zdarma.  
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E-shopy 

Internetové obchody jsou potenciálními partnery a zároveň konkurenty, protože 

zejména ve vyhledávačích a placené reklamě cílí na podobná klíčová slova, na která 

bude cílit i nový portál. Také některé internetové obchody v rámci své obsahové 

strategie pracují na obsahu, který se týká výběru produktů a tím cílí stejnou cílovou 

skupinu. Jako největšího konkurenta zde lze označit největší tuzemský e-shop Alza.cz, 

který zpracovává kvalitní rady k výběrům produktů, ale také recenze, video recenze a 

další obsah podobný obsahu zamýšlenému portálu.  

Menší recenzní weby a magazíny 

Některé menší společnosti nebo živnostníci provozují srovnávací a recenzní weby, 

věnující se jednomu nebo několika tématům a tomu, jak dané produkty vybírat. Daří se 

jim však oslovit jen velmi úzkou cílovou skupinu uživatelů, zejména díky 

vyhledávačům a cílení na méně hledané long-tail výrazy. Jako příklad takového portálu 

lze označit http://kuchynsky-robot.info/ věnovaný kuchyňským robotům. 

Největší konkurence na hlavní dotazy ve vyhledávači Google 

Pomocí nástroje Keywords Explorer na stránce Ahrefs.com a jeho analýzy prvních 10 

výsledků k určitým dotazům lze určit hlavní konkurenty pro konkrétní klíčové slova ve 

vyhledávačích. Pro tuto analýzu byly jako klíčová slova použity obecné názvy kategorií, 

na které má v plánu se společnost zaměřit. Z analýzy celkem 104 klíčových slov 

vyplývá, že na naprostou většinu dotazů (102) se na prvních místech ve vyhledávači 

zobrazuje srovnávač cen Heureka.cz. V závěsu jsou e-shopy Alza, Mall.cz, Datart, 

Euronics a další. Druhý největší srovnávač cen Zbozi.cz se ve vyhledávači Google 

zobrazuje jen na 35 dotazů a odhadovaný podíl na návštěvnosti z těchto slov je jen 2 %.  
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Obrázek 4: Největších 10 konkurentů ve vyhledávači Google na analyzovaná klíčová slova 
(Převzato z Ahrefs Keywords Explorer, 2018) 

2.5.2 Potenciální nová konkurence 

Riziko vstupu nové přímé nebo velké nepřímé konkurence je poměrně nízké, protože 

pro vytvoření velkého portálu věnující se srovnávání produktů jsou nutné vysoké 

náklady na vývoj. Na druhou stranu je zde riziko, že v případě úspěchu nového portálu 

brzy vzniknou nové podobné portály jako vlastní projekty větších internetových 

společností, nebo internetových podnikatelů.  

Riziko vzniku nových nepřímých konkurentů je vysoké. Týká se to hlavně nových nebo 

stávajících e-shopů, které se mohou začít věnovat některým kategoriím a získat určitý 

podíl z návštěvnosti z vyhledávačů. Riziko nových menších konkrétně zaměřených 

portálů věnujících se srovnávání a recenzím z konkrétní kategorie je sice také vysoké, 

ale taková konkurence by neměla nijak zásadně ohrozit plánovaný projekt, který se 

věnuje desítkám kategorií. 

Největším rizikem je, že se současné srovnávače cen přeorientují po viditelném úspěchu 

plánovaného portálu na srovnávání produktů a tím se z nich z konkurence nepřímé stane 

přímá konkurence. 
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Shrnutí poznatků o konkurenci 

Z analýzy konkurence vyplývá, že je zde velké množství nepřímé konkurence, která 

sice nemá stejnou hlavní činnost, ale více či méně využívá porovnání produktů a tvorbu 

obsahu k výběru produktů jako součást své marketingové strategie. Nejvýznamnější z 

nich jsou přitom největší srovnávače cen a e-shopy v České republice, se kterými 

nebude mít velký smysl se pouštět do přímého konkurenčního boje. O to důležitější tedy 

bude volba správných kategorií, kterými se zabývat v prvním období fungování portálu 

tak, aby společnost dokázala získat podíl na trhu a díky tomu dále růst.  

2.5.3 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

Pokud se společnost rozhodne nechat vývoj portálu na externí agentuře, bude mít tato 

agentura jakožto dodavatel celého technického řešení projektu poměrně velkou 

vyjednávací sílu. Hlavně již po zaplacení a naprogramování určité části vývoje, protože 

zrušit spolupráci by v dané chvíli znamenalo nemalé náklady a zpoždění celého záměru. 

Je tedy nutné v případě výběru agentury dobře smluvně pojistit veškeré záležitosti a 

vybrat vhodného dodavatele takového řešení. 

Mezi další dodavatele patří copywriteři, hostingová společnost, grafik, SEO specialisté 

a další menší dodavatelé produktů a služeb. Tito dodavatelé mají velmi nízkou 

vyjednávací sílu díky malé důležitosti a jednoduché možnosti náhrady.  

2.5.4 Odběratelé a jejich vyjednávací síla 

Z analýzy zákazníků vyplynulo, že jako odběratele je možné označit jak samotné 

návštěvníky webu, tak partnery, se kterými bude uzavřena affiliate spolupráce. Tato část 

analýzy se věnuje jejich vyjednávací síle. 
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Uživatelé 

Vyjednávací síla uživatelů je velká zejména z hlediska citlivosti na kvalitu a správnost 

obsahu, pochopitelnou strukturu webu a design portálu. Bez zajištění těchto záležitostí 

budou uživatelé z portálu odcházet, aniž by provedli konverzní akci, nebudou se na 

portál vracet v případě nákupu dalších produktů a nebude tedy možné získávat provize 

za jejich nákup v partnerských portálech.  

Partneři 

Vyjednávací síla provizních partnerů je vysoká zejména z hlediska toho, že je velmi 

omezené množství těch, kteří již takový program otevřeně nabízejí. Vyjednávání 

nových výhradních partnerství s těmi, kteří ho otevřeně nenabízejí by zároveň bylo 

v počátku velmi náročné. Může být tedy tlak na snižování provizí nebo snižování doby 

uchování cookie ze strany partnerů, kteří svoji vyjednávací sílu budou chtít využít. 

Z toho důvodu bude důležité zajistit větší množství partnerů tak, aby společnost nebyla 

závislá jen na jednom, nebo několika z nich. Vedlejší výhoda většího množství partnerů 

bude také lepší výběr pro uživatele a možnost alespoň základního srovnání cen u těchto 

několika partnerů a tím i částečná náhrada činnosti porovnávačů cen. 

S rostoucí důležitostí portálu jako konverzního zdroje pro partnery bude vyjednávací 

síla partnerů klesat, a naopak bude stoupat vyjednávací síla společnosti vůči těmto 

partnerům. Poté lze také očekávat, že získávání nových partnerů bude mnohem 

jednodušší a bude možnost vyjednat jinou než veřejně nabízenou formu partnerství, 

zahrnující například vyšší provize nebo jiný systém odměn. 

2.5.5 Substituční produkty 

Riziko substitučních služeb lze považovat za vysoké. Substituční službu poskytují 

aktuální srovnávače cen tím, že mají velkou databázi produktů, mezi kterými lze 

filtrovat, a také poskytují některé prvky nákupního poradenství. Je zde riziko, že pro 

uživatele tato forma výběru produktů bude dostačující a nebudou mít potřebu využívat a 

vyhledávat komplexnější služby v této oblasti.  
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Jako substituční službu je možné označit také obsah a porovnání v 

některých internetových obchodech. Pokud by se velké obchody rozhodly se této oblasti 

významněji věnovat, mohly by tímto vedlejším produktem částečně nahradit potřebu 

zjišťovat informace a porovnávat mimo tyto e-shopy a tím snížit potřebu po službách, 

které bude chystaný projekt poskytovat.  

2.6 Analýza klíčových slov 

Analýza klíčových slov je v návrhu marketingového plánu pro webový portál velmi 

důležitá, protože závěry z ní lze využít pro: 

• určení kategorií, které zpracovávat, 

• návrh obsahové strategie, 

• návrh placené propagace ve vyhledávačích, 

• určení hlavních konkurentů. 

Správně provedená analýza klíčových slov by měla zajistit, že společnost již v prvním 

roce provozu nového portálu získá dostatečný počet návštěv pro další provoz portálu a 

ověření celkového podnikatelského záměru. Postup navržený bez analýzy klíčových 

slov, nebo se špatnými závěry z ní by mohl vést k nesprávné volbě takových kategorií, 

které mají ve vyhledávačích velmi vysokou konkurenci nebo nízkou hledanost, takže by 

nově začínající projekt nedokázal v prvním roce získat na návštěvnosti téměř žádný 

podíl. Tím tedy ani žádnou návratnost investovaného kapitálu, a to by mohlo vést až 

k ukončení provozování tohoto portálu.  

Analýza klíčových slov byla provedena v těchto fázích: 

1. analýza hledanosti a konkurence pro navrhované kategorie, 

2. klasifikační analýza klíčových slov pro první navrhovanou kategorii. 

K návrhu klíčových slov do analýzy byl využit nástroj pro návrh klíčových slov Sklik a 

plánovač klíčových slov Adwords. Pro určení hledanosti a jedné metriky konkurence 

byl využit nástroj Marketing Miner a pro určení druhé metriky konkurence bylo využito 

nástroje Keyword explorer od společnosti MOZ.  
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2.6.1 Analýza hledanosti a konkurence kategorií 

Volba správných kategorií pro první rok fungování je velmi důležitá. Společnost 

potřebuje začít zpracovávat takové kategorie, které mají nejvyšší možný potenciál 

z hlediska návštěv, a přitom co možná nejnižší konkurenci ve vyhledávačích.  

Kategorie, které jsou pro portál zajímavé, jsou například vysavače, pračky, rotopedy, 

sluchátka, televize a další. Celkem se analýza týká 28 kategorií. Pro obecný název 

každé z těchto kategorií a informační long-tail výrazy týkající se každé kategorie bude 

zpracována analýza zaměřena na hledanost a konkurenci. Pro zjednodušení se analýza 

týká pouze těchto dvou typů výrazů i přes to, že dalších long-tail výrazů může být 

obrovské množství. Hledání a analýza všech frází týkajících se kategorií by bylo pro 

pouhé rozhodnutí o prioritě kategorií časově nerentabilní. Také je zde předpoklad, že 

poměr hledanosti a míry konkurence jednotlivých kategorií bude pro další 

neanalyzované fráze podobný, jako u frází analyzovaných. 

Jako informační long-tail výrazy, jejichž hledanost by měla naznačovat zájem uživatelů 

o srovnání a recenze produktů v dané kategorii, byly vybrány tyto: 

• recenze (například „recenze praček“), 

• porovnání (například „porovnání praček“), 

• srovnání (například „srovnání praček“), 

• nejlepší (například „nejlepší pračka“), 

• test (například „test praček“), 

• jakou/jaký (například „jakou pračku“), 

• jak vybrat (například „jak vybrat pračku“). 
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Tabulka 6: Výsledky analýzy obecných klíčových slov  
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Název kategorie Hledanost 
Google 

Hledanost 
Seznam 

Celková 
hledanost 

Serp 
competition 

score 

Moz 
difficulty 

Vysavače 16120 7555 23675 66,3 25,3 

Mobily, telefony, smartphony 66490 41300 107790 48 40 

Notebooky 41200 9394 50594 63 35 

Mrazáky 3600 2621 6221 67 22 

Trouby 2880 1332 4212 31 24 

Infrasauny 5400 3775 9175 32 31 

Sušičky prádla 15420 11214 26634 19 21 

Sporáky 3900 1686 5586 56 27 

Pračky 16700 6551 23251 31 29 

Běhací pásy 6520 2725 9245 30 20 

Rotopedy 5400 3688 9088 66 22 

Pračky se sušičkou 10920 5614 16534 14 23 

Myčky 8100 2620 10720 28 27 

Kávovary 14800 7852 22652 66 25 

Automatické kávovary 2160 1555 3715 16 22 

Robotické vysavače 17070 9950 27020 26 27 

Kuchyňské roboty 9300 3213 12513 26 23 

Ledničky 27600 9646 37246 49 34 

Vířivky 12540 4536 17076 32 23 

Televize 23670 10461 34131 49 29 

Sluchátka 18100 2857 20957 52 25 

Bezdrátová sluchátka 14400 3976 18376 25 25 

Smoothie makery 19750 9752 29502 30 18 

Aku vrtačky 10530 9403 19933 17 18 

Kamery do auta 17920 12198 30118 17 22 

Kočárky 33100 7610 40710 64 20 

Fotoaparáty 27000 4373 31373 54 33 

Elektrokola 14800 10070 24870 27 23 
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Tabulka 7: Výsledky analýzy informačních long-tail klíčových slov  
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Název kategorie Hledanost 
Google 

Hledanost 
Seznam 

Celková 
hledanost 

Serp 
competition 

score 
Vysavače 1370 573 1943 8,9 

Mobily, telefony, smartphony 7090 2770 9860 9 

Notebooky 1910 301 2211 10 

Mrazáky 20 13 33 4 

Trouby 100 7 107 3 

Infrasauny 310 64 374 3 

Sušičky prádla 2040 791 2831 3 

Sporáky 20 21 41 7 

Pračky 1520 580 2100 5 

Běhací pásy 40 37 77 4 

Rotopedy 50 24 74 4 

Pračky se sušičkou 1490 182 1672 2 

Myčky 380 141 521 5 

Kávovary 420 135 555 10 

Automatické kávovary 130 90 220 3 

Robotické vysavače 250 239 489 5 

Kuchyňské roboty 190 141 331 6 

Ledničky 480 156 636 4 

Vířivky 90 51 141 2 

Televize 2290 821 3111 7 

Sluchátka 660 107 767 3 

Bezdrátová sluchátka 170 40 210 4 

Smoothie makery 270 88 358 3 

Aku vrtačky 250 88 338 2 

Kamery do auta 1960 525 2485 3 

Kočárky 1020 166 1186 9 

Fotoaparáty 900 190 1090 11 

Elektrokola 670 252 922 4 
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Závěry z analýzy obecných výrazů 

Největší příležitost z hlediska počtu vyhledávání jak obecného názvu kategorie, tak 

informačních long-tail výrazů je u společné kategorie mobily, telefony, smartphony. 

Tato kategorie však má také jedny z nejvyšších hodnot obou měřených veličin 

konkurence ve vyhledávačích. Obdobně jsou na tom také notebooky, ledničky a 

televize. 

Nejlepší z hlediska vysokého počtu hledání, a přitom nízkých hodnot konkurence ve 

vyhledávačích jsou sušičky prádla, pračky, robotické vysavače a elektrokola. Z tohoto 

hlediska jsou na tom dobře také pračky se sušičkou a vířivky, avšak s nižší hledaností 

než zmíněné kategorie. 

Skvělý poměr vysoké hledanosti a nízké konkurence mají také bezdrátová sluchátka, 

smoothie makery, aku vrtačky a kamery do auta. U těchto kategorií je ale nutné brát v 

potaz nižší průměrnou cenu produktu, a tedy i nižší provize. 

Vysavače mají průměrný počet vyhledávání a průměrnou veličinu konkurence Moz 

difficulty, druhá veličina konkurence SERP competition score je však jedna z 

nejvyšších z celé analýzy. Stejně je na tom také kategorie kočárků, která má ale vyšší 

příležitost z hlediska celkového počtu vyhledávání a kategorie kávovarů. 

Závěry z analýzy informačních long-tail výrazů kategorií 

Měřená veličina konkurence SERP competition score je u všech informačních long-tail 

výrazů velmi nízká, její hodnota je u většiny dotazů do 10, což dle nástroje Marketing 

Miner značí „velmi malou konkurenci“. (Co je SERP Competition Score, 2017) 

Výrazně nejvyšší zájem o informace týkajících se recenzí, testů, porovnání a dalších je 

v kategorii mobilů, telefonů a smartphonů. Další kategorie s velkým zájmem o 

informace jsou vysavače, notebooky, sušičky prádla, pračky, pračky se sušičkou, 

televize a kamery do auta. Průměrná hledanost informačních long-tail výrazů je u 

kategorií kočárků, fotoaparátů a elektrokol. Nízká hledanost těchto klíčových slov je u 

mrazáků, sporáků, běhacích pásů a rotopedů, což může znamenat malý zájem o 

srovnávání a recenze těchto kategorií.  
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2.6.2 Klasifikační analýza tématu 

Klasifikační analýza byla provedena pro kategorii „pračky“, která má dle analýzy 

kategorií dobrý poměr nízké konkurence, a přitom vysokého počtu hledání.  

Pomocí nástrojů na návrh klíčových slov z reklamních systémů Adwords a Sklik bylo 

nejprve shromážděno přes 8000 klíčových slov týkajících se tématu praček. Klíčová 

slova byla následně očištěna o duplicity, nerelevantní výrazy a o slova s měsíční 

hledaností menší než 20. Po očištění zůstalo 848 klíčových slov, které byly rozčleněny 

do několika dimenzí, například „Značky“, „Modely“ a jiné podle toho, čeho se klíčová 

slova týkají.  

Z klasifikační analýzy kategorie praček byly zjištěny nejhledanější modely, značky, 

dotazy týkající se informací, cen a dalších, viz. příloha 1 až 12. Údaje o hledanosti 

druhů, značek a modelů lze využít pro návrh architektury webového portálu a pro návrh 

obsahové strategie tohoto tématu.  

Tabulka 8: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov  
(Vlastní zpracování dle nástrojů pro analýzu klíčových slov) 

Dimenze Klíčových slov Hledání Nejvyšší hledanost v 
dimenzi 

Značky 277 16852 AEG 

Modely 55 1480 Mini romo 

Druhy 129 9459 Automatická 

Typ plnění  79 7069 Horní 

Velikost  63 3093 Mini 

Objem bubnu 13 391 8 kg 

Barvy 9 227 Bílá 

Informace 99 4441 Jak vyčistit pračku 

Cena 37 3808 Akce 

Problémy a opravy 53 3122 Oprava 

Příslušenství 131 6454 Skříň nad pračku 

Obchody 23 882 Heureka 

Ostatní 112 10694 Pračky se sušičkou 

Celkem 823 64019 - 
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2.7 Analýza SWOT 

Tato část analýzy využívá metody SWOT k shrnutí poznatků analýzy mikroprostředí, 

makroprostředí a analýzy klíčových slov. 

Tabulka 9:Analýza SWOT  
(Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Znalost prostředí a know-how 

z podobných projektů, 

• zakladatelova znalost online 

marketingu, 

• možnost vlastního financování, 

• možnost využití stávajících 

externích spolupracovníků, 

• diverzifikace příjmů díky 

stávajícím projektům, 

• sídlo společnosti v Brně. 

• Vytváření nové značky, 

• nutnost nákladného vývoje 

nového portálu, 

• nutnost sestavení nového týmu, 

• zakladatelova nezkušenost 

s projekty této velikosti, 

• malé množství stávajících 

partnerů, 

• nízký vlastní kapitál. 

Příležitosti Hrozby 

• Dobrá makroekonomická situace, 

• rostoucí trh e-commerce, 

• absence přímé konkurence, 

• množství relevantních  

long-tail klíčových slov, 

• nízká konkurence ve 

vyhledávačích na některé obecné 

vysoce hledané dotazy, 

• velký zájem o informace o zboží a 

službách.  

 

• Nepřímá konkurence nabízející 

substituční služby, 

• přeměna nepřímé konkurence na 

přímou, 

• závislost na internetových 

vyhledávačích, 

• vyjednávací síla partnerů, 

• nařízení GDPR, 

• nízká nezaměstnanost. 
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2.7.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti lze zařadit to, že společnost má již nějakou znalost 

prostředí díky tomu, že sám zakladatel a poté i jeho společnost již více než rok 

provozuje menší webové portály zaměřené na výběr z porovnání zboží. Další silnou 

stránkou je zakladatelova znalost prostředí on-line marketingu, ve kterém se profesně 

pohybuje přes 5 let. Díky současnému podnikání je také první fáze projektu možné 

financovat i z vlastních zdrojů a společnost nebude závislá jen na externím kapitálu. 

Zároveň nebude celý osud společnosti stát jen na úspěchu nového portálu, protože 

společnost hodlá i nadále prozatím provozovat její menší obsahové portály a tím 

diverzifikovat své příjmy. Výhodou je také možnost využít současných kontaktů mezi 

externími podniky a spolupracovníky. 

Sídlo společnosti v Brně lze také označit za silnou stránku. V tomto městě jsou 

předpokládány nižší mzdové a další náklady než v hlavním městě České republiky, a 

přitom má Brno dobrou infrastrukturu, velký počet různé zaměřených vysokých škol, a 

tedy i možnost hledání nových zaměstnanců jak pro redaktorské, tak technické pozice. 

2.7.2 Slabé stránky 

Slabá stránka nového projektu je nutnost budování zcela nové značky, která si bude 

muset získat důvěru uživatelů. Mezi slabé stránky lze také zařadit nutnost nákladného 

programování nového webového portálu. Společnost nemá ani ostatní personální 

zajištění pro nový projekt a bude tedy muset nabírat nové zaměstnance. Protože se jedná 

o malou společnost, je slabou stránkou také nízký vlastní kapitál, který může společnost 

využít k rozjezdu nového portálu, pokud se nerozhodne využít externího kapitálu. I přes 

podobnost stávajících webů společnosti chybí spolupráce s takovým množstvím a 

typem partnerů, se kterými by chtěla spolupracovat u plánovaného projektu. Proto bude 

nutné tyto partnery postupně hledat před spuštěním samotného portálu.  
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2.7.3 Příležitosti 

Příležitost vychází jak z dobré makroekonomické situace, tak samotného trhu 

e-commerce, který každým rokem roste a další růst je předpokládán. Díky tomu i 

minimální podíl, například mezi nepřímou konkurencí srovnávačů zboží, znamená 

měsíční obrat v milionech korun. Další příležitost vychází z toho, že pro oblast, které se 

má nový projekt věnovat, není přímá konkurence. Z analýzy klíčových slov lze také 

rozpoznat příležitost ve vyhledávačích na některé vysoce hledané dotazy, které však 

mají ve vyhledávači nízkou konkurenci. Navíc z analýzy vyplývá, že existuje poměrně 

velké množství long-tail klíčových slov, které jsou pro portál relevantní, a přitom mají 

velmi nízkou zjištěnou míru konkurence ve vyhledávačích. Z analýzy sociálních faktorů 

také vychází, že je mezi lidmi o informace o zboží a službách velký zájem, což 

představuje další příležitost. 

2.7.4 Hrozby 

Na trhu sice není přímá konkurence, ale je zde vysoká hrozba substitučních služeb od 

velkých e-shopů a srovnávačů cen. Srovnávače cen by se také mohly přeorientovat více 

ke srovnávání produktů a tím by vznikla konkurence přímá.  

Protože se chce společnost v první fázi orientovat hlavně na návštěvnost z vyhledávačů, 

jde zde velké riziko přílišné závislosti na jednom zdroji návštěv. Změny v algoritmech 

vyhledávače Google nebo Seznam by mohly zapříčinit náhlý propad získané 

návštěvnosti.  

Další hrozba je, že nebude chtít spolupracovat dostatečné množství partnerů za 

výhodných podmínek, případně to, že sníží vyplácené provize a díky jejich velké 

vyjednávací síle se tomu společnost bude muset přizpůsobit. Jedna z hrozeb také 

pramení z nového nařízení GDPR, které by mohlo mít dopad na plánované 

marketingové aktivity a mohlo by znemožnit efektivně využívat všechny možnosti 

internetového marketingu na plno. Ekonomická konjunktura snižující nezaměstnanost 

může způsobit problém najít schopné zaměstnance pro rozvoj projektu, což je také 

hrozbou. 
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2.7.5 Vyhodnocení analýzy SWOT 

Interní a externí faktory byly vyhodnoceny maticemi EFE a IFE. Pro určení vah 

jednotlivých faktorů bylo provedeno párové srovnání jednotlivých faktorů. Srovnání 

interních faktorů bylo prováděno dle důležitosti faktoru pro konkurenceschopnost firmy 

v oboru, pro externí faktory podle důležitosti pro úspěch v oboru obecně, viz. přílohy 13 

a 14.  

Pro co nejpřesnější určení stupňů vlivu jednotlivým faktorům byly jednotlivé stupně jak 

pro interní, tak externí faktory přesněji definovány v příloze 15. 

Tabulka 10: Ohodnocení interních faktorů pomocí matice IFE  
(Vlastní zpracování) 

X Faktor Váha [V] Stupeň vlivu [SV] [V] * [SV] 

Silné stránky 

1. Znalost prostředí a know-how z podobných 
projektů 0,17 4 0,67 

2. Zakladatelova znalost online marketingu 0,13 4 0,53 

3. Možnost vlastního financování 0,07 3 0,20 

4. Možnost využití stávajících externích 
spolupracovníků 0,03 3 0,10 

5. Diverzifikace příjmů díky stávajícím 
projektům 0,07 3 0,20 

6. Sídlo společnosti v Brně 0,03 3 0,10 

Slabé stránky 

1. Vytváření nové značky 0,07 1 0,07 

2. Nutnost nákladného vývoje nového portálu 0,13 1 0,13 

3. Nutnost sestavení nového týmu 0,13 1 0,13 

4. Zakladatelova nezkušenost s projekty této 
velikosti 0,13 1 0,13 

5. Malé množství stávajících partnerů 0,03 2 0,07 

6. Nízký vlastní kapitál 0,00 2 0,00 

SUMA x 1,00 x 2,33 

Celkové vážené ohodnocení je 2,33. Znamená to středně silnou interní pozici podniku a 

při nepodcenění rizik existují předpoklady, že strategický záměr může být úspěšně 

naplněn. Ze silných stránek dominuje zejména znalost prostředí a online marketingu. Ze 

slabých stránek jsou nejvíce dominantní nutnosti nákladného vývoje nového portálu, 

nutnost sestavení nového týmu a zakladatelova nezkušenost s projekty velikosti 

plánovaného portálu. 
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Tabulka 11: Ohodnocení externích faktorů pomocí matice EFE  
(Vlastní zpracování) 

X Faktor Váha [V] Stupeň vlivu [SV] [V] * [SV] 

Příležitosti 

1. Dobra makroekonomická situace 0,07 3 0,2 

2. Rostoucí trh e-commerce 0,07 3 0,2 

3. Absence přímé konkurence 0,10 4 0,4 

4. Množství relevantních long-tail klíčových 
slov 

0,07 3 0,2 

5. Nízká konkurence ve vyhledávačích i na 
některé obecné výrazy 

0,17 3 0,5 

6. Vysoký zájem o informace o zboží a 
službách 0,03 2 0,07 

Hrozby 

1. Nepřímá konkurence nabízející substituční 
služby 0,10 3 0,30 

2. Přeměna nepřímé konkurence na přímou 0,13 4 0,53 

3. Závislost na internetových vyhledávačích 0,17 4 0,67 

4. Vyjednávací síla partnerů 0,07 1 0,07 

5. Nařízení GDPR 0,03 1 0,03 

6. Velmi nízká nezaměstnanost 0,00 2 0,00 

SUMA x 1,00 x 3,17 

Celkové vážené hodnocení externích faktorů je 3,17. To naznačuje střední až mírně 

silnou citlivost strategického záměru na externí prostředí. Z matice EFE plyne, že 

nejvýznamnějšími příležitostmi jsou nízká konkurence ve vyhledávačích i na některé 

obecné výrazy a absence přímé konkurence. Silné hrozby jsou přeměna nepřímé 

konkurence na přímou a závislost na internetových vyhledávačích. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

Třetí kapitola je zaměřena na návrh marketingového plánu pro první rok fungování 

projektu, přičemž část plánu věnovaná analýze byla zpracována v předchozí kapitole 

této práce. Celý navrhovaný marketingový plán se skládá z těchto částí: 

• stručná charakteristika projektu, 

• vize, 

• poslání, 

• analýza (věnuje se jí druhá kapitola této práce), 

• návrh marketingových cílů, 

• marketingový mix 4P, 

• personální zabezpečení, 

• finanční zhodnocení. 

3.1 Stručná charakteristika projektu 

Internetový projekt s předpokládaným názvem Produktos.cz bude nákupní poradce a 

porovnávač produktů, který se od současných srovnávačů liší zaměřením na produkty, 

ne na ceny a obchody. Primárním cílem projektu je uspokojovat potřeby lidí, kteří 

vybírají určitý produkt na internetu. S nákupem online jim pomáhá několika způsoby: 

• porovnává stovky produktů v každé kategorii, 

• každému produktu nezávisle uděluje procentuální hodnocení parametrů, 

• každý produkt má svoji unikátní podstránku s důležitými informacemi, 

• každý produkt slovně hodnotí, 

• produkty lze filtrovat nejen podle parametrů, ale také dle potřeb, 

• nejprodávanější produkty redakce osobně testuje a recenzuje, 

• poskytuje poradenství při výběru produktů, 

• jakékoliv produkty lze označit a porovnat mezi sebou, 

• uživatel může využít nákupního průvodce, který automaticky vyhodnotí, jaké 

produkty jsou pro něj vhodné podle zadaných odpovědí. 
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Provozovatelem portálu je společnost Procontent s.r.o. zastupována jednatelem 
Jakubem Havelkou. 

3.1.1 Odlišení od konkurence 

Produktos.cz má mnoho blízkého se současnými srovnávači cen a produktů. Zásadní 

rozdíl spočívá v jeho zaměření na porovnání produktů, ne na porovnávání cen. Projekt 

se mnohem více a podrobněji věnuje produktům a získávání správných informací o nich 

a předávání těchto informací uživatelům. Žádný projekt se stejným hlavním zaměřením 

na českém trhu v tuto chvíli dominantní není. 

3.1.2 Monetizace projektu 

Projekt získává finance od provizních partnerů, kterým na web posílá uživatele, kteří si 

vybrali určitý produkt a hledají, kde ho koupit. Tlačítko s odkazy na partnery je u 

každého produktu a vede na konkrétní detail produktu v e-shopu partnera. Produktos.cz 

poté získává provizi z nákupů a dalších ekonomických aktivit těchto uživatelů po 

určitou dobu, která je sjednána s každým partnerem.  

3.2 Vize 

Krátkodobou vizí je po 1 roce komplexně pomáhat lidem s výběrem minimálně 

v 20 kategoriích a vzbuzovat u uživatelů povědomí o značce Produktos.cz jako o 

důvěryhodném nákupním rádci a srovnávači produktů. 

Dlouhodobou vizí společnosti je do 5 let od spuštění změnit to, jak lidé vybírají 

produkty a služby na internetu a stát se prvním místem, kde lidé s výběrem v České 

republice a blízkých zemích začínají. Díky komplexnímu nákupnímu poradenství, 

hodnocení a vysvětlení parametrů každého produktu bude portál pomáhat spotřebitelům 

při výběru jakéhokoliv produktu, nebo služby.  
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3.3 Mise a poslání 

Misí společnosti je zajistit, aby lidé nemuseli věnovat hodiny času zjišťování informací 

o produktech a jejich vybírání, tým portálu Produktos.cz tyto informace zjistí za ně a v 

přehledné formě je poskytne na jednom místě. Součástí tohoto poslání je, aby byli lidé 

po nákupu produktu vždy spokojeni s výběrem, nemuseli věnovat čas výměně nebo 

reklamaci produktů a ušetřený čas mohli věnovat své rodině nebo tvorbě hodnot. 

3.4 Cíle projektu 

V této podkapitole jsou definovány cíle podle metody SMART. Cíle jsou samostatně 

zpracovány z hlediska návštěvnosti portálu, finančních cílů, zpracovaných kategorií, 

produktů v databázi a týmu. Splnění všech cílů je plánováno za první rok fungování 

portálu. 

Cíl z hlediska návštěvnosti portálu. 

Měsíční návštěvnost portálu by měla být po prvním roce fungování minimálně 500 tisíc 

návštěv.  

Finanční cíle 

Cílem pro první rok fungování je na konci prvního roku dosáhnout obratu průměrně 

alespoň 1 korunu na návštěvníka měsíčně. Při splnění cíle z hlediska návštěvnosti to 

tedy znamená tržby minimálně 500 tisíc korun měsíčně. Pro první rok není stanoven cíl 

generovat zisk, ale pokrýt veškeré provozní náklady tržbami a připravit společnost na 

růst a generování zisku v dalších letech. 

Cíl z hlediska značky 

Značka Produktos.cz by měla být po prvním roce fungování vnímána v okruhu 

uživatelů jako důvěryhodná. Měřitelným cílem je získat alespoň 100 tisíc reálných 

fanoušků značky na sociálních sítích. 

Zpracované kategorie 

Cílem je, aby po prvním roce fungování bylo komplexně zpracováno minimálně 20 

velkých kategorií produktů. Součástí každé kategorie by měly být doprovodné články o 

výběru produktu, videa, nákupní průvodce a fungující poradna. 
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Množství ohodnocených produktů v databázi 

Po prvním roce fungování je cílem, aby na webu bylo v každé kategorii průměrně 200 

aktuálně prodávaných produktů, přičemž součástí každého produktu by mělo být 

procentuální a slovní ohodnocení. 

Personální cíle 

Produktos.cz by po prvním roce fungování měl mít sestavený udržitelný a samostatný 

tým minimálně pěti lidí zaměstnaných na hlavní pracovní poměr, který bude schopen 

věnovat se stávajícím kategoriím a zajistit tvorbu nových. 

3.5 Produkt 

Portál Produktos.cz nabídne hned několik samostatných služeb návštěvníkům. Jednou 

z nich je samotná webová stránka, a dalšími službami jsou dílčí části obsahu webové 

stránky: 

• zpracovaná kategorie, 

• detail produktu, 

• interaktivní nákupní průvodce, 

• nákupní poradenství. 

3.5.1 Webová stránka 

Stránka projektu je vstupem k celému obsahu, který portál bude nabízet. Od začátku by 

měla být navrhována tak, aby byla použitelná na mobilních zařízeních a portál by měl 

působit důvěryhodně. Důležité je také dobře navrhnout architekturu webu, protože do 

budoucna by se měl portál zabývat stovkami kategorií. Samostatnou částí je 

technologické řešení portálu, které je ale nad rámec zaměření této práce.  

  



 

 
69 

3.5.2 Zpracovaná kategorie 

Stránky kategorií budou pravděpodobně nejčastějším vstupním bodem pro většinu 

příchozích uživatelů. Její adresa URL by měla být www.produktos.cz/nazev-kategorie. 

Hlavní prvky stránky kategorie jsou: 

• seznam produktů se základními informacemi, 

• filtrování podle potřeb a parametrů, 

• obsah spojený s kategorií (rady k výběru, např. názory odborníků nebo článek 

jak vybrat daný produkt.). 

Na základě analýzy klíčových slov provedené v analytické části této práce navrhuji 

zpracovávat jako první tyto kategorie s nejnižší mírou konkurence ve vyhledávačích, a 

přitom vysokou hledaností: 

• sušičky prádla, 

• pračky, 

• pračky se sušičkou, 

• robotické vysavače. 

Další zajímavé kategorie na zvážení jsou dle analýzy klíčových slov bezdrátová 

sluchátka, smoothie mixéry, aku vrtačky a kamery do auta. Tyto kategorie však 

nenavrhuji zpracovávat jako první, protože cena produktů v těchto kategoriích je nízká, 

a proto bude v těchto kategoriích také nižší provize. 
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3.5.3 Detail produktu 

Detail produktu bude pro některé uživatelé první navštívenou stránkou, protože část 

předpokládaných návštěv je z vyhledávačů při hledání dotazů spojených s konkrétním 

produktem. Mělo by z ní být tedy jasné, jaký účel stránka plní a na první pohled by měl 

vidět nejdůležitější informace. Na stránce s detailem produktu by neměly chybět tyto 

prvky: 

• obrázek produktu, 

• hodnocení produktu, 

• klady a zápory produktu, 

• slovní hodnocení produktu, 

• tabulka s parametry produktu, 

• slovní hodnocení a vysvětlení všech parametrů, 

• uživatelské recenze, 

• graf vývoje ceny produktu, 

• podobné a alternativní produkty, 

• diskusní poradna k danému produktu. 

Informací o produktu tedy bude hodně a je důležité vhodně navrhnout jejich rozmístění 

na stránce detailu produktu. 

3.5.4 Interaktivní nákupní průvodce 

Jedním z dalších prvků nákupního poradenství, které portál Produktos.cz bude mít, je 

nákupní průvodce, ve kterém uživatelé odpoví na dotazy důležité k doporučení 

produktů a poté jim průvodce nabídne produkty, které odpovídají jejich potřebám i 

s vysvětlením, proč jsou vhodné právě pro ně. Průvodce bude buď součástí vývoje 

webového portálu, nebo je možné využít nabídku některých firem, které nabízí externí 

tvorbu a jednoduchou implementaci na web. 
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Obrázek 5: Ukázka nákupního průvodce implementovaného skrze službu druhé strany  
(Převzato z Bike finder, 2017) 

3.5.5 Nákupní poradenství 

Na Produktos.cz bude kromě interaktivního průvodce také možnost hovořit s poradcem 

na živém chatu, napsat e-mailový dotaz, nebo využít poradnu a diskusi u každého 

produktu či kategorie. Na dotazy by měly odpovídat pracovníci vyškolení v dané 

kategorií nebo externí odborníci, se kterými bude navázána spolupráce. 

3.6  Cena a distribuce 

Pro uživatele chce společnost nechat veškerý obsah zdarma a bez reklam. 

Druhá část zákazníků, tedy partneři, budou v prvních letech platit jimi nastavené 

provize, protože bude využito zejména veřejných affiliate programů těchto partnerů. 

Konkrétní provize některých možných partnerů jsou součástí analýzy zákazníků ve třetí 

kapitole této práce a pohybuje se mezi 1–8 % z ceny produktu, nebo až 100 % 

z prokliku do e-shopu v případě srovnávačů zboží. 

Hlavním distribučním místem produktu (obsahu) bude samotný web, některý obsah 

bude v rámci propagace také zveřejňován v médiích nebo na sociálních sítích, čemuž se 

podrobněji věnuje část věnovaná propagaci.  
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3.7 Propagace 

Propagace bude v prvním roce fungování zaměřena na: 

• organickou návštěvnost z vyhledávání, 

• placenou návštěvnost z vyhledávání, 

• budování značky. 

3.7.1 Organická návštěvnost z vyhledávačů 

V prvním roce se předpokládá až 80% podíl organické návštěvnosti. Společnost se chce 

na prezenci v přirozených výsledcích vyhledávání zaměřit. Znamená to především: 

• správné nastavení on-page faktorů, 

• nutnost navrhnout obsahovou strategii, 

• potřebu navrhnout strategii získávání odkazů. 

On-page faktory 

Většina on-page faktorů se týká vývoje samotného webu. Je nutné, aby web fungoval 

rychle, měl veškeré možnosti nastavení meta tagů, správně nastavené filtrování a 

indexaci vyhledávačů. Z tohoto důvodu navrhuji k vývoji portálu přizvat externího 

odborníka na SEO, který bude na vývoj dohlížet z tohoto hlediska.  

Titulek a popis stránky, které organické vyhledávání také ovlivňují, by měly být 

zpracovány podle klasifikační analýzy klíčových slov. V této práci byla zpracována 

klasifikační analýza pro kategorii praček a vyplývá z ní, že součástí titulku by mělo být 

zejména slovo „nejlepší“ a „recenze“, které jsou v souvislosti s pračkami velmi 

vyhledávané. Například lze použít titulek „Srovnání nejlepších praček a jejich recenze“.  
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Obsahová strategie 

Klasifikační analýza klíčových slov by neměla být využita jen pro nastavení on-page 

faktorů, ale také při návrhu obsahové strategie. Z vypracované analýzy vyplývá, že 

samostatné stránky, které by měly vzniknout filtrováním produktů, by měly být 

zaměřeny na: 

• typ pračky, 

• značku, 

• typ plnění, 

• velikost pračky, 

• objem bubnu, 

• barvu, 

• nejprodávanější pračky, 

• nejoblíbenější pračky, 

• cenu. 

Tyto poznatky je tedy nutné zapracovat do nastavení filtrace a obsahové strategie, aby 

každý prvek v dimenzi (například AEG v dimenzi značek) mělo svůj unikátní a 

uživatelům prospěšný obsah. 

Kromě stránek vzniklých z filtrování navrhuji pro pračky zpracovat obsah, týkající se 

těchto témat, u kterých z klasifikační analýzy vyplývá vysoká hledanost: 

• čištění pračky, 

• praní jednotlivých druhů oděvů, 

• jak vybrat pračku, 

• příslušenství k pračkám (skříně, náhradní díly, podstavce, mezikusy), 

• návody na připojení pračky, 

• testy, recenze, 

• řešení nejčastějších problémů (například zápach bubnu), 

• rady ohledně servisu pračky. 
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Dále navrhuji, aby součástí stránky kategorie byl obsah shrnující nejdůležitější rady 

k výběru, na kterém by se měli podílet konkrétní odborníci v oboru. Další obsah u 

kategorie by měly být konkrétní rady těchto odborníků a opravářů praček. Spolupráce 

s odborníky by měla zahrnovat také tvorbu rozhovoru s nimi a jejich pravidelně 

aktualizovaný výběr podle nich nejlepších praček v různých cenových kategoriích. 

Strategie získávání odkazů 

Pro téma praček byly zanalyzovány možnosti a navržena strategie získávání odkazů: 

• poměr komerčních a nekomerčních odkazů 1:2, 

• budování kvalitního obsahu pro získání přirozených odkazů, 

• odkazy vyměňovat třístrannou formou, 

• využít stávajících webů a kontaktů, 

• využít odkazů v kvalitních katalozích, 

• zařídit významné PR články pro příbuzná témata, 

• při domluvě jakéhokoliv partnerství dbát také na získání odkazů,  

• spolupracovat s link buildery na volné noze. 

Jako základní strategii navrhuji získávání odkazů z placených a přirozených zdrojů 1:2, 

tedy na každý placený odkaz by se společnost měla snažit získat alespoň 2 odkazy 

nekomerční (například formou výměny), nebo zcela přirozené. Tato metoda je vhodná 

hlavně proto, aby společnost neměla pouze placené odkazy, což by mohly 

algoritmy vyhledávačů vyhodnotit jako nekalou praktiku získávání odkazů a web 

penalizovat.  

Pro získávání přirozených zpětných odkazů bude důležité budovat kvalitní obsah o 

tématech, o která se uživatelé zajímají a pravidelně odpovídat na dotazy v poradně na 

Produktos.cz, což zajistí další návštěvnost i možnost zpětných odkazů. Společnost by 

také při uzavírání jakéhokoliv partnerství, například s různými obsahovými weby nebo 

odborníky měla také vždy myslet i na to, že by byla vhodná výměna odkazů a zahrnout 

nějakou formu odkazu do partnerství. 
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Při jakékoliv výměně odkazu navrhuji využívat třístrannou výměnu odkazů. Při 

třístranné výměně web A (partner) odkazuje na web B (produktos.cz) a na partnerův 

web A je odkazováno z jiného projektu (webu C) společnosti. Taková výměna odkazů 

by měla být účinnější. 

Nejjednodušší forma získání odkazů je využít stávajících webů a partnerů k získání 

prvních kvalitních odkazů na novou stránku produktos.cz. Další jednoduchá možnost 

získání odkazů jsou kvalitní katalogy jako například odkazy.seznam.cz.  

Pro každou společnou skupinu témat, například pro pračky, pračky se sušičkou a 

sušičky by společnost měla zajistit buď placený, nebo jinak získaný PR článek s odkazy 

v některém z větších portálů jako je idnes.cz, novinky.cz. Dále by společnost měla 

zajišťovat soustavnou výměnu odkazů s podobnými, ale přitom nekonkurujícími weby.  

Dále navrhuji věnovat se diskusím a poradnám mimo web produktos.cz, kde se lidé také 

ptají na otázky spojené s nákupem produktu. Vyškolení pracovníci by na otázky měli 

odpovídat a přirozenou formou vkládat odkazy tam, kam se hodí.  

Společnost by také měla spolupracovat s odborníky na link building jak pro školení 

interních pracovníků, kteří se tomuto oboru budou věnovat, tak pro využití jejich 

portfolia a kontaktů a tím i získání dalších zajímavých odkazových příležitostí. 
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3.7.2 Reklama ve vyhledávačích 

Placená návštěvnost z vyhledávačů bude důležitá hlavně v první fázi ověřování a 

testování vzhledu webu, protože organickou návštěvnost bude nutné budovat postupně a 

první významnou přirozenou návštěvnost z vyhledávačů lze očekávat nejdříve 3 měsíce 

od spuštění portálu. Pro analyzované téma praček jsem navrhl hlavní témata klíčových 

slov, na která by společnost měla inzerovat: 

- obecný název kategorie (například „pračky“), 

- značky (například „pračky AEG“), 

- nejhledanější modely (například „AEG lavamat l69682vflc“), 

- typ plnění pračky (například „pračky s horním plněním“), 

- informační klíčová slova (například „recenze praček“). 

Konkrétní nejhledanější klíčové slova, na která cílit v daných klasifikačních skupinách 

jsou součástí analýzy klíčových slov ve druhé kapitole a také v přílohách 1 až 12.  

3.7.3 PR a budování značky 

Důležité pro první rok fungování bude postupné budování jména portálu Produktos.cz, 

protože důvěra v navrhované produkty a jejich ohodnocení bude velmi důležitá. To by 

postupně mělo také vést ke zvyšování poměru přímých návštěv a k nižší závislosti na 

vyhledávačích. Klíčová proto bude kontrola kvality zjišťovaných informací a co 

největší zamezení nepravdivých, nebo zavádějících informací o produktech. 

Protože společnost interně nemá s PR zkušenosti, navrhuji spolupráci s externí 

agenturou, nebo PR specialistou na volné noze. Ten by měl zajišťovat: 

- ohlášení spuštění nového projektu, 

- pravidelnou publikaci zajímavých závěrů z testů v médiích, 

- možnosti placené i neplacené spolupráce s tiskem, 

- proškolení interních zaměstnanců marketingu. 

Pro společnost také navrhuji, aby aktivně budovala fanouškovskou základnu na sociální 

síti Facebook. Zveřejňovat by měla informace ze zákulisí testování a budování projektu, 

novinky na portále a výsledky testů nebo srovnání.  
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Na sociální síti by také měla aktivně odpovídat na dotazy uživatelů k výběrům a 

možnost této poradenské činnosti tam aktivně propagovat. Konkrétní zaměření 

příspěvků na sociálních sítích by také mělo být předmětem konzultací s externím PR 

specialistou. 

3.8 Plán realizace marketingového plánu 

Realizace marketingového plánu by měla začít již 2 měsíce před samotným plánovaným 

spuštěním portálu zpracováním prvních kategorií, aby při spuštění portálu byly zcela 

zpracované nejméně 2 kategorie. Od spuštění portálu se poté musí realizovat téměř 

veškeré činnosti, kromě tvorby dalších kategorií, což je plánováno průběžně. 

Tabulka 12: Plán realizace marketingového plánu 
(Vlastní zpracování) 

Činnost 
Měsíc (M = měsíc spuštění portálu) 

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

Oficiální spuštění 
portálu 

                            

Tvorba a správa 
prvních 5 kategorií 

                            

Tvorba a správa 
dalších 5 kategoríí 

                            

Tvorba a správa 
dalších 5 kategorií 

                            

Tvorba a správa 
dalších 5 kategorií 

                            

Interaktivní nákupní 
průvodce  

                            

Nákupní poradenství                             

Link building                             

PPC reklamy                             

Správa sociálních 
sítí 
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3.9 Personální zabezpečení marketingového plánu 

Tato podkapitola je věnována návrhu množství a typu pracovních pozic, které bude 

nutné zajistit pro uskutečnění marketingového plánu. Návrh se týká pouze skutečností 

navrhnutých v této práci a zcela vynechává nutnost náboru vývojářů pro tvorbu portálu, 

protože to již společnost v době psaní této práce sama zajišťuje. Taktéž se nevěnuje 

účetnímu a právnímu zastoupení, protože to již má společnost aktuálně zařízené. 

V návrhu popisuji nutný personál jako interní zaměstnance i externí spolupracovníky.  

Interní pozice 

Interní zaměstnance bude potřeba obsadit na tyto pozice: 

• redaktoři, kteří se dlouhodobě zabývají každý až 5 kategoriemi, 

• interní zaměstnanec marketingu, 

• zákaznická podpora a správce sociálních sítích. 

Kategoriemi a veškerým obsahem k nim by se měli zabývat pracovníci zaměstnáni na 

hlavní pracovní poměr, přičemž každý z nich by měl spravovat až 5 kategorií současně 

a v prvních měsících se věnovat také poradenství u dané kategorie. Poradenství bude ve 

chvíli, kdy by redaktoři kvůli rostoucímu počtu dotazů nestíhali, zajištěno novým 

zaměstnancem, který se bude komplexně věnovat poradenství napříč kategoriemi, 

přičemž bude s redaktory konzultovat složitější dotazy.  

Další zaměstnanec by se měl věnovat marketingu, a to hlavně tvorbě odkazů, PR a SEO 

ve spolupráci s externími odborníky. 

Tabulka 13: Popis plánovaného personálu  
(Vlastní zpracování) 

Pozice Jednatel Marketing Redaktor Zákaznická 
podpora Celkem 

Počet 1 1 4 1 7 

Typ úvazku HPP HPP HPP HPP 7x HPP 

Hrubá mzda (Kč / měs.) 25 000 25 000 25 000 20 000 95 000 

Odvod SP a ZP (Kč / měs.) 8 500 8 500 8 500 6 800 32 300 

Celkové osobní náklady na 
1 zaměstnance (Kč/měs.) 33 500 33 500 33 500 26 800 127 300 

Celkové osobní náklady 
všech zaměstnanců 
(Kč/měs.) 

33 500 33 500 134 000 26 800 227 800 
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Externí spolupracovníci 

Kromě interních zaměstnanců bude společnost pro splnění marketingového plánu s 

různou intenzitou spolupracovat s těmito odborníky: 

• grafik, 

• SEO specialista,  

• specialista link buildingu, 

• PR specialista, 

• odborní konzultanti na jednotlivé kategorie, 

• odborníci na účetní a právní služby. 

Jednatel společnosti bude mít na starost chod celého projektu a správu PPC kampaní 

v prvním roce, takže pro první rok společnost neplánuje externí spolupráci s PPC 

specialistou. 

Tabulka 14: Přehled externích spolupracovníků   
(Vlastní zpracování) 

Pozice Grafik SEO 
specialista 

Link 
builder 

PR 
Specialista 

Odborní 
konzultanti 

kategorií 

Účetní 
a 

právní 
služby 

Celkem 

Průměrné 
plánované 
náklady 

(Kč / měs.) 

5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 5 000 45 000 
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Ne všichni navrhovaní interní i externí spolupracovníci budou nutní od začátku 

fungování projektu, jejich potřeba vychází z plánu realizace. 

Tabulka 15: Časový plán potřeby jednotlivých interních a externích pozic 
(Vlastní zpracování) 

Personál 
Měsíc (M = měsíc spuštění portálu) 

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

Jednatel                             
Marketér                             
Redaktor 1                             
Redaktor 2                             
Redaktor 3                             
Redaktor 4                             
Zákaznická podpora                             
Externí SEO specialista                             
Externí PR specialista                             
Externí grafik                             
Účetní a právní služby                             
Odborní konzultanti 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

3.10 Finanční zhodnocení marketingového plánu 

V této části práce je marketingový plán vyhodnocen z hlediska nákladů, výnosů a 

hospodářského výsledku.  

3.10.1 Plánované náklady 

Plánované náklady pro první rok fungování projektu vychází z plánu realizace dle 

marketingového plánu a představují celkem 5 616 700 Kč. Největší zastoupení v 

nákladech mají mzdy a odvody za zaměstnance. Druhé největší jsou ostatní náklady. Ty 

se z velké části skládají z nákladů na vývoj portálu v prvním roce, které by v dalších 

letech neměly být tak vysoké. Další velkou položkou je marketingový rozpočet a 

nejmenší roční náklad tvoří náklady na externí spolupracovníky ve výši 535 000 Kč. 

Celkové znázornění nákladů pro první rok fungování je po jednotlivých měsících 

znázorněno v příloze 16.  
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Tabulka 16: Plánované náklady pro první rok fungování projektu 
(Vlastní zpracování) 

Položka nákladů Celkové náklady pro 1. rok (Kč) 
Jednatel 469 000 

Marketing 402 000 

Redaktor 1 469 000 

Redaktor 2 301 500 

Redaktor 3 234 500 

Redaktor 4 167 500 

Zákaznická podpora 241 200 

Mzdy a odvody celkem 2 284 700 
Grafik 60 000 

SEO specialista 55 000 

Link builder 120 000 

Účetní a právní služby 60 000 

PR Specialista 120 000 

Odborní konzultanti kategorií 120 000 

Externí spolupracovníci celkem 535 000 

Rozpočet na SEO 240 000 

Rozpočet na PPC reklamy 950 000 

Rozpočet na marketingové kanály celkem 1 190 000 

Nájemné a služby v kanceláři 280 000 

Nábytek, vybavení a hardware 165 000 

Mobilní tarify a další služby 42 000 

Náklady za vývoj portálu 1 050 000 

Neočekávané náklady 70 000 

Ostatní náklady celkem 1 607 000 
Celkem 5 616 700 

	

  



 

 
82 

3.10.2 Plánované výnosy 

Celkové výnosy jsou znázorněny ve třech variantách a skládají se z předpokládaných 

výnosů z organického vyhledávání, výnosů z placené reklamy, kde je při reálné variantě 

předpokládaná nulová návratnost, při optimistické variantě návratnost 20 % a v 

pesimistické variantě ztráta 20 %. Další položkou je přínos z postupně budované značky 

a z toho vycházejících přímých návštěv a návštěvy ovlivněné prací PR specialisty. Pro 

první rok je předpoklad největších výnosů z organického vyhledávání a placené 

reklamy, v reálné variantě by celkové výnosy byly téměř 3 miliony Kč. Předpokládané 

výnosy za jednotlivé první měsíce fungování projektu jsou v příloze 17. 

Tabulka 17: Plánované výnosy pro první rok fungování projektu  
(Vlastní zpracování) 

Položka výnosů Celkem pro 1. rok 

Optimistická varianta 

Předpokládaný výnos z organických výsledků vyhledávání 2 422 000 

Předpokládaný výnos z placené reklamy 1 431 000 

Předpokládaný výnos z přímých návštěv a PR 84 000 

Celkem optimistická varianta 3 937 000 

Reálná varianta 

Předpokládaný výnos z organických výsledků vyhledávání 1 730 000 

Předpokládaný výnos z placené reklamy 1 190 000 

Předpokládaný výnos z přímých návštěv a PR 60 000 

Celkem reálná varianta 2 980 000 

Pesimistická varianta 

Předpokládaný výnos z organických výsledků vyhledávání 1 038 000 

Předpokládaný výnos z placené reklamy 833 000 

Předpokládaný výnos z přímých návštěv a PR 36 000 

Celkem pesimistická varianta 1 907 000 
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3.10.3 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek je ve všech variantách plánovaných tržeb pro první rok 

plánovaný jako záporný. Je to proto, že společnost se chce v prvním roce místo na 

tvorbu zisku soustředit na investici do zvyšování návštěvnosti a rychlého budování 

obsahu.  

Ve výhledech na další roky se počítá s jednou a půl násobným růstem nákladů na 

zaměstnance a marketingové kanály ročně. Růst nákladů na externí spolupracovníky je 

pro druhý a třetí rok předpokládány ve výši 20 % oproti předchozímu roku.  Předpoklad 

vývoje ostatních nákladů je pokles o 20 % každý rok, zejména kvůli snižujícím se 

nákladům na vývoj portálu v dalších letech. 

Díky tomu, že spousta nabízených služeb by mělo produkovat dlouhodobé tržby i při 

jednorázové investici, plán pro druhý rok počítá s dvou a půl násobným růstem tržeb v 

reálné variantě, tří a půl násobným v optimistické a jeden a půl násobným růstem tržeb 

ve variantě pesimistické. Pro druhý rok by to znamenalo tvorbu nepatrného zisku pro 

reálnou variantu, zisk více než 6 milionů korun při optimistické variantě a ztrátu přes 4 

miliony korun ve variantě pesimistické.  

Ve třetím roce je předpoklad tvorby významného zisku při reálné i optimistické 

variantě, při pesimistické variantě by šlo stále o milionovou ztrátu.  

Tabulka 18: Plánovaný hospodářský výsledek pro první rok fungování projektu s výhledem na 
další 2 roky 
(Vlastní zpracování) 

Položka 
Předpoklad 

1. rok 2. rok 3. rok 

Mzdy a odvody za zaměstnance 2 284 700 3 427 050 5 140 575 

Externí spolupracovníci 535 000 642 000 770 400 

Rozpočet na marketingové kanály 1 190 000 1 785 000 2 677 500 

Ostatní náklady 1 607 000 1 285 600 1 028 480 

Roční náklady celkem 5 616 700 7 139 650 9 616 955 

Celkové tržby optimistická varianta 4 063 000 14 220 500 42 661 500 

Celkové tržby reálná varianta 3 070 000 7 675 000 19 187 500 

Celkové tržby pesimistická varianta 1 961 000 2 941 500 4 412 250 

Hospodářský výsledek optimistická varianta -1 553 700 7 080 850 33 044 545 

Hospodářský výsledek reálná varianta -2 546 700 535 350 9 570 545 

Hospodářský výsledek pesimistická varianta -3 655 700 -4 198 150 -5 204 705 
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Při plánovaných výnosech v reálné variantě se nový projekt dostane poprvé do 

provozního zisku v jedenáctém měsíci od spuštění portálu.  

 
Graf 2: Vývoj plánovaných tržeb a nákladů v prvních měsících fungování projektu  

(Vlastní zpracování) 

3.10.4 Závěr z finančního zhodnocení 

Z finančního zhodnocení vyplývá, že při vývoji dle reálné nebo optimistické varianty by 

byl splněn hlavní finanční cíl, tedy pokrytí provozních nákladů po prvním roce 

fungování projektu. Při pesimistické variantě by společnost již po prvním roce 

provozování portálu byla v příliš vysoké ztrátě a bez externího financování by 

pravděpodobně musela provoz portálu v druhém roce fungování předčasně ukončit, 

protože by nebyl splněn hlavní finanční cíl. Proto je nutné průběžně sledovat měsíční 

vývoj tržeb a nákladů oproti plánu a při vývoji tržeb pod úrovní predikce v reálné 

variantě je nutné případně změnit strukturu nákladů a celkovou další strategii projektu. 
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3.11 Přínosy navrhovaných řešení 

Hlavním přínosem řešení je komplexní plán kroků důležitých pro úspěšné spuštění 

portálu a jeho fungování v prvním roce s výhledem do dalších let. Pro společnost 

Procontent s.r.o. není přínos jen zpracování samotného marketingového plánu, přínosem 

jsou také analýzy provedené k jeho sestavení, včetně analýzy klíčových slov. 

Marketingový plán byl navržen s ohledem na to, aby mohl být využit v reálné praxi a 

společnost z něj hodlá při spuštění projektu vycházet. Dílčí součásti marketingového 

plánu společnost využila už během psaní této práce k současným aktivitám a k prvním 

krokům týkajících se založení projektu. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout marketingový plán nového internetového projektu 

v prostředí srovnávání zboží pro první rok fungování s výhledem do dalších let. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitolou jsou teoretické východiska práce, kde 

je pozornost věnována pojmu marketing, marketingový plán a marketingový mix. 

Objasňuje také důležité pojmy, které se týkají internetového marketingu, který 

k internetovému podnikání neodmyslitelně patří. 

Druhá kapitola práce je zaměřena na analýzu a popis plánovaného projektu, analýzu 

okolního prostředí a zhodnocení těchto analýz formou SWOT. Dále se věnuje analýze 

klíčových slov s použitím nástrojů pro zjištění hledanosti a dalších informací o 

klíčových slovech, které jsou důležité zejména pro tvorbu marketingového mixu 

internetového projektu. 

Ve třetí kapitole je návrh marketingového plánu pro první rok fungování projektu.  

V jeho úvodní části je charakteristika projektu s vymezením jeho vize a mise. Dále jsou 

navrženy cíle metodou SMART z 6 různých hledisek, například cíl z hlediska 

návštěvnosti portálu, nebo z finančního hlediska. S ohledem na cíle je následně sestaven 

marketingový mix. Součástí návrhu marketingového mixu je podrobný návrh propagace 

projektu, která je zaměřena zejména na internetový marketing a tvorbu značky. Návrh 

počítá hlavně s propagací ve vyhledávačích, a tak stanovuje strategii jak pro organickou 

prezenci ve vyhledávání, tak pro placené reklamy. Součástí poslední kapitoly je také 

obsahový plán vycházející z analýzy klíčových slov a časový návrh realizace 

jednotlivých prvků plánu. Veškeré návrhy jsou v závěru marketingového plánu 

zhodnoceny jak personálně, tak finančně. 
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I 

Příloha 1: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii značek praček  
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

AEG 2157 7,5 
LG 2081 9,3 

Whirlpool 2079 7,8 
Beko 1899 7,9 
Bosch 1831 7,3 

Electrolux 1374 6,0 
Candy 945 7,1 
Indesit 908 8,7 
Miele 628 8,5 

Samsung 575 10,1 
Romo 412 8,4 

Zanussi 390 8,6 
Gorenje 261 7,5 
Siemens 243 14,1 
Philco 207 11,8 
Brandt 163 4,7 
Ariston 148 9,1 
Ardo 128 20,2 
Fagor 74 11,6 

Hotpoint 69 7,7 
Hoover 33 18,4 
ECG 31 10,6 
Sharp 30 25,1 

Hisense 29 12,8 
Lanza 27 6,1 
Amica 26 17,9 

Goddess 23 23,7 
Eurotech 21 10,9 
Tatramat 20 14,5 

Haier 20 15,9 
Lord 20 10,2 

Celkový součet 16852 8,4 

 

  



 

 
II 

Příloha 2: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii modelů praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční hledanost Průměrné SERP competition 
score 

mini romo 77 4,7 
samsung eco bubble 57 4,8 

aeg lavamat l69682vflc 56 8,6 
lg f74a8qds 47 9,6 
lg f6296nd 47 8,0 

lg direct drive 47 1,9 
hotpoint ariston 45 3,3 

bosch wat24360by 43 16,2 
philco pl 162 m 40 9,8 

romo se ždímačkou 38 4,0 
whirlpool aws 63013 38 15,3 

bosch maxx 5 37 9,0 
electrolux ews 1254 sdu 34 2,6 

whirlpool tdlr 60110 31 14,5 
ecg ewf 1051 ma+ 31 10,6 
bosch wat 24360by 29 2,8 
aeg lavamat 85470sl 29 7,7 

electrolux ewt 1266 esw 29 1,9 
aeg prosteam l7fbe48sc 29 6,3 

lg f60j5wn4w 29 15,9 
whirlpool awe 50510 28 17,2 

lg wd10396nd 27 10,2 
philco 27 2,9 

zanussi lindo 100 26 6,5 
whirlpool awe 66710 26 11,8 

samsung add wash 26 2,4 
romo kombi 25 8,0 

mini romo kombi 25 4,8 
awo/c 6304 24 3,4 

aeg lavamat l74486wflc 24 2,3 
whirlpool awo/c 6304 23 16,1 

beko wmy 61243 cs ptlb1 22 10,1 
lg f72a8hds2 22 16,6 

whirlpool tdlr 60210 22 12,4 
eko wmy71283csptlmb1 22 3,2 

candy grand 22 3,3 
aeg lavamat 22 2,1 

electrolux ews1066seu 22 0,8 
bosch avantixx wlt24440by 22 2,0 

aeg l88560tl 21 2,6 
candy aquamatic 21 14,6 

electrolux ewt 1266 elw 21 2,6 
eko wtv 6602 cs b0 20 11,0 

whirlpool awe 55611 20 7,8 
lg f62j6wy1w 20 11,5 
bosch maxx 7 20 7,0 
bosch maxx 3 20 5,2 
bosch maxx 4 20 2,3 

Celkový součet 1480 7,2 



 

 
III 

Příloha 3: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii druhů praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

Automatická 7178 5,2 
Parní 457 7,8 

Dětská 457 16,4 
Vestavěná 405 12,8 

Ruční 337 9,8 
Na řetěz 148 16,0 

Pračka vzduchu 130 7,6 
Vířivá 95 20,6 

Průmyslová 69 19,2 
Se ždímačkou 60 3,7 
Profesionální 35 10,2 

Cestovní 23 5,0 
Nerezová 23 5,0 

Ultrazvuková 22 11,6 
S invertorovým 

motorem 20 2,6 

Celkový součet 9459 7,4 
 
Příloha 4: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii druhů praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

Horní 4255 4,2 
Přední 2737 4,3 
Boční 77 2,4 

Celkový součet 7069 4,1 

 

  



 

 
IV 

 

Příloha 5: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii velikostí praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

Mini 914 8,3 
Malá 640 3,7 
Úzká 526 7,4 
Slim 414 6,4 

33 cm hloubka 173 2,8 
40 cm hloubka 121 2,6 

Mini/mala 115 3,2 
Hloubka 45 cm 54 2,4 

Nejmenší 47 4,5 
Šířka 50 cm 41 2,8 

Hloubka 33 cm 27 4,8 
45 cm 21 2,6 

Celkový součet 3093 5,8 
 
Příloha 6: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii objemu praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

8 kg 97 3,2 
3,5 kg 91 3,0 

Na malé množství 
prádla 68 2,0 

6 kg 26 2,0 
10 kg 25 3,6 
7 kg 21 1,8 
4 kg 21 2,1 
9 kg  20 3,3 

Celkový součet 369 2,6 

 

  



 

 
V 

 

Příloha 7: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii barvy praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

bílá 172 3,0 
černá 35 3,6 

stříbrná 20 3,8 
Celkový součet 227 3,1 

 

Příloha 8: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii informačních klíčových slov 
týkajících se praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

Jak vyčistit pračku 1842 5,8 
jak prát 436 3,6 

test 426 5,8 
recenze 398 2,5 
nejlepší 317 4,5 
návod 302 2,0 
dtest 212 2,3 

jak vybrat 130 9,2 
Připojení pračky 123 5,0 

a+++ 63 4,5 
jakou 52 4,2 

jak zapojit  48 3,2 
hodnocení 42 1,9 

výběr 28 1,9 
nejprodávanější 22 2,5 
Celkový součet 4441 4,2 

 

 

  



 

 
VI 

 

Příloha 9: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii klíčových slov týkajících se 
cen praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

akce 2389 2,8 
levná 755 5,5 

nejlevnější 363 3,1 
výprodej 171 3,1 
do 5000 38 1,8 

akce, sleva, výprodej 36 1,9 
porovnání cen 35 1,0 

sleva 21 2,6 
Celkový součet 3808 3,8 

 

Příloha 10: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii klíčových slov týkajících se 
problémů a oprav praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

Oprava 2156 5,3 
Zápach 505 4,0 
Servis 306 3,1 

Nenapouští vodu 34 5,8 
Neždíme 28 1,9 

Nevypouští vodu 23 11,9 
Netočí se buben 22 3,5 
Celkový součet 3074 4,7 

 

  



 

 
VII 

Příloha 11: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii klíčových slov týkajících se 
příslušenství praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

skříň nad pračku 1557 10,9 
náhradní díly 1082 2,3 
čistič praček 707 9,4 

podložka pod pračku 517 8,6 
sifon 444 15,7 
ventil 363 10,7 
hadice 277 6,7 

mezikus 210 5,3 
čistič pračky 165 15,3 

police 96 9,8 
kohout 75 10,8 

antivibrační podložka 71 7,6 
přívodní hadice 64 4,7 
barva na textil 63 2,2 

přebalovací podložka na 
pračku 57 2,3 

čištění pračky 53 6,4 
kuličky 50 3,0 

odpadní hadice 42 3,5 
guma pod pračku 41 2,7 

calgon čistič pračky 39 3,4 
napouštěcí hadice 39 2,9 

kohoutek 35 3,0 
krycí potah 33 5,2 

uhlíky 32 6,9 
potah 30 14,7 

Topné těleso 26 9,6 
calgon tablety do pračky 26 2,6 

vonné perličky 25 14,1 
regál nad pračku 24 7,0 

motor 23 5,4 
nástavec 23 4,3 

napouštěcí ventil 23 2,2 
těsnící guma 21 2,0 

vůně do pračky 21 5,1 
kryt 20 5,8 

programátor 20 2,1 
míčky 20 8,0 

ubrousky 20 13,9 
odtoková hadice 20 1,9 

Celkový součet 6454 7,4 



 

 
VIII 

Příloha 12: Výsledky klasifikační analýzy klíčových slov pro kategorii klíčových slov týkajících se 
konkrétních prodejců praček 
(Vlastní zpracování dle nástrojů na analýzu klíčových slov) 

Klíčové slovo Průměrná měsíční 
hledanost 

Průměrné SERP 
competition score 

Heureka 438 2,2 
Alza 172 2,3 

Planeo elektro 165 1,9 
Datart 84 7,9 

Euronics 23 1,9 
Celkový součet 882 2,6 

 

  



 

 
IX 

Příloha 13: Párové srovnání pro účely zjištění váhy externích faktorů SWOT analýzy  
(Vlastní zpracování) 

PŘÍLEŽITOSTI 

X 

Dobra 

makroekonomická 

situace 

Rostoucí trh e-

commerce 

Absence přímé 

konkurence 

Množství 

relevantních long-

tail klíčových slov 

Nízká konkurence ve 

vyhledávačích i na 

některé obecné 

výrazy 

Vysoký zájem o 

informace o zboží a 

službách 

Celkem 
Výsledná 

váha 

Dobrá makroekonomická 

situace 
X 1 0 0 0 1 2 0,07 

Rostoucí trh e-commerce 0 X 1 0 0 1 2 0,07 

Absence přímé 

konkurence 
1 0 X 1 0 1 3 0,10 

Množství relevantních 

long-tail klíčových slov 
1 1 0 X 0 0 2 0,07 

Nízká konkurence ve 

vyhledávačích i na některé 

obecné výrazy 

1 1 1 1 X 1 5 0,17 

Vysoký zájem o informace 

o zboží a službách 
0 0 0 1 0 X 1 0,03 

HROZBY 

X 

Nepřímá konkurence 

nabízející substituční 

služby 

Přeměna nepřímé 

konkurence na 

přímou 

Závislost na 

internetových 

vyhledávačích 

Vyjednávací síla 

partnerů 
Nařízení GDPR 

Velmi nízká 

nezaměstnanost 
X X 

Nepřímá konkurence 

nabízející substituční 

služby 

X 0 0 1 1 1 3 0,10 

Přeměna nepřímé 

konkurence na přímou 
1 X 0 1 1 1 4 0,13 

Závislost na internetových 

vyhledávačích 
1 1 X 1 1 1 5 0,17 

Vyjednávací síla partnerů 0 0 0 X 1 1 2 0,07 

Nařízení GDPR 0 0 0 0 X 1 1 0,03 

Velmi nízká 

nezaměstnanost 
0 0 0 0 0 X 0 0,00 

SUMA x x X X X X 30 1 
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Příloha 14: Párové srovnání pro účely zjištění váhy interních faktorů SWOT analýzy  
(Vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY 

X 

Znalost 

prostředí a 

know-how z 

podobných 

projektů 

Zakladatelova 

znalost online 

marketingu 

Možnost 

vlastního 

financování 

Možnost využití 

stávajících 

externích 

spolupracovníků 

Diverzifikace příjmů 

díky stávajícím 

projektům 

Sídlo společnosti 

v Brně 
Celkem Výsledná váha 

Znalost prostředí a 

know-how z 

podobných projektů 

X 1 1 1 1 1 5 0,17 

Zakladatelova 

znalost online 

marketingu 

0 X 1 1 1 1 4 0,13 

Možnost vlastního 

financování 
0 0 X 1 0 1 2 0,07 

Možnost využití 

stávajících 

externích 

spolupracovníků 

0 0 0 X 1 0 1 0,03 

Diverzifikace 

příjmů díky 

stávajícím 

projektům 

0 0 1 0 X 1 2 0,07 

Sídlo společnosti v 

Brně 
0 0 0 1 0 X 1 0,03 

SLABÉ STRÁNKY 

X 
Vytváření 

nové značky 

Nutnost 

nákladného 

vývoje nového 

portálu 

Nutnost 

sestavení 

nového týmu 

Zakladatelova 

nezkušenost s 

projekty této 

velikosti 

Malé množství 

stávajících partnerů 

Nízký vlastní 

kapitál 
X X 

Vytváření nové 

značky 
X 0 0 0 1 1 2 0,07 

Nutnost nákladného 

vývoje nového 

portálu 

1 X 1 0 1 1 4 0,13 

Nutnost sestavení 

nového týmu 
1 0 X 1 1 1 4 0,13 

Zakladatelova 

nezkušenost s 

projekty této 

velikosti 

1 1 0 X 1 1 4 0,13 

Malé množství 

stávajících partnerů 
0 0 0 0 X 1 1 0,03 

Nízký vlastní 

kapitál 
0 0 0 0 0 X 0 0,00 

SUMA x x X X X X 30 1 
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Příloha 15: Určující definice vlivu interních a externích faktorů 
(Vlastní zpracování) 

Interní	faktory	

Vliv Význam v matici Určující definice 

4 Významná silná stránka Je velmi těžké tuto silnou stránku získat 

3 Méně důležitá silná stránka Je poměrně jednoduché tuto silnou stránku získat 

2 Méně důležitá slabá stránka Je možné se této slabé stránky zbavit 

1 Významná slabá stránka Není možné se této slabé stránky zbavit 

Externí faktory 

Vliv Význam v matici Určující definice 

4 Nejvyšší vliv Faktor může ovlivnit samotný úspěch celého projektu 

3 Nadprůměrný vliv Faktor ovlivňuje významné části projektu 

2 Střední vliv Faktor ovlivňuje jen méně významné části projektu 

1 Nízký vliv Faktor ovlivňuje jen nevýznamné části projektu 
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Příloha 16: Plánované náklady po jednotlivých měsících 
(Vlastní zpracování) 

Položka 
Měsíc (M = měsíc spuštění portálu) 

M-2 M-1 M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 Celkem 

Jednatel 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 469 000 
Marketing 0 0 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 402 000 
Redaktor 1 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 469 000 
Redaktor 2 0 0 0 0 0 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 301 500 
Redaktor 3 0 0 0 0 0 0 0 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 234 500 
Redaktor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 167 500 
Zákaznická podpora 0 0 0 0 0 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800 241 200 

Interní zaměstnanci celkem 67 000 67 000 100 500 100 500 100 500 160 800 160 800 194 300 194 300 227 800 227 800 227 800 227 800 227 800 2 284 700 

Grafik 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 
SEO specialista 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 55 000 
Link builder 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 
Účetní a právní služby 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 
PR Specialista 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 
Odborní konzultanti kategorií 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 
Externí spolupracovníci 
celkem 0 0 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 535 000 

Rozpočet na SEO 0 0 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 240 000 

Rozpočet na PPC reklamy 0 0 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 120 000 140 000 150 000 950 000 

Rozpočet na marketingové 
kanály celkem 0 0 30 000 40 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 140 000 170 000 180 000 1 190 000 

Nájemné a služby v kanceláři 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 280 000 

Nábytek, vybavení a hardware 100 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 165 000 

Mobilní tarify a další služby 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 42 000 

Náklady za vývoj portálu 0 0 500 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1 050 000 

Neočekávané náklady 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 70 000 

Ostatní náklady celkem 128 000 33 000 533 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 1 607 000 

Celkem 195 000 100 000 703 500 268 500 288 500 358 800 368 800 412 300 422 300 465 800 475 800 495 800 525 800 535 800 5 616 700 
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Příloha 17: Plánované výnosy po jednotlivých měsících  
(Vlastní zpracování) 

Položka	

Měsíc	(M	=	měsíc	spuštění	portálu)	

M-2 M-1 M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 Celkem	

Optimistická	varianta	
Předpokládaný	výnos	z	organických	
výsledků	vyhledávání	 0	 0	 14	000	 28	000	 42	000	 70	000	 98	000	 140	000	 182	000	 224	000	 280	000	 420	000	 490	000	 560	000	 2	548	000	

Předpokládaný	výnos	z	placené	reklamy	 0	 0	 39	000	 48	000	 72	000	 84	000	 96	000	 108	000	 120	000	 132	000	 144	000	 168	000	 204	000	 216	000	 1	431	000	
Předpokládaný	výnos	z	přímých	návštěv	a	
PR	 0	 0	 2	800	 2	800	 2	800	 4	200	 5	600	 7	000	 7	000	 8	400	 9	100	 9	800	 11	900	 12	600	 84	000	

Celkem	optimistická	varianta	 0	 0	 55	800	 78	800	 116	800	 158	200	 199	600	 255	000	 309	000	 364	400	 433	100	 597	800	 705	900	 788	600	 4	063	000	
Reálná	varianta	

Předpokládaný	výnos	z	organických	
výsledků	vyhledávání	 0	 0	 10	000	 20	000	 30	000	 50	000	 70	000	 100	000	 130	000	 160	000	 200	000	 300	000	 350	000	 400	000	 1	820	000	

Předpokládaný	výnos	z	placené	reklamy	
0	 0	 30	000	 40	000	 60	000	 70	000	 80	000	 90	000	 100	000	 110	000	 120	000	 140	000	 170	000	 180	000	 1	190	000	

Předpokládaný	výnos	z	přímých	návštěv	a	
PR	 0	 0	 2	000	 2	000	 2	000	 3	000	 4	000	 5	000	 5	000	 6	000	 6	500	 7	000	 8	500	 9	000	 60	000	

Celkem	reálná	varianta	 0	 0	 42	000	 62	000	 92	000	 123	000	 154	000	 195	000	 235	000	 276	000	 326	500	 447	000	 528	500	 589	000	 3	070	000	

Pesimistická	varianta	

Předpokládaný	výnos	z	organických	
výsledků	vyhledávání	 0	 0	 6	000	 12	000	 18	000	 30	000	 42	000	 60	000	 78	000	 96	000	 120	000	 180	000	 210	000	 240	000	 1	092	000	

Předpokládaný	výnos	z	placené	reklamy	 0	 0	 21	000	 28	000	 42	000	 49	000	 56	000	 63	000	 70	000	 77	000	 84	000	 98	000	 119	000	 126	000	 833	000	
Předpokládaný	výnos	z	přímých	návštěv	a	
PR	 0	 0	 1	200	 1	200	 1	200	 1	800	 2	400	 3	000	 3	000	 3	600	 3	900	 4	200	 5	100	 5	400	 36	000	

Celkem	pesimistická	varianta	 0	 0	 28	200	 41	200	 61	200	 80	800	 100	400	 126	000	 151	000	 176	600	 207	900	 282	200	 334	100	 371	400	 1	961	000	

 


