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1 Úvod 

Nyní na začátku nového milénia stojíme před situací, která nabízí nevídané 

možnosti a příležitosti k všeobecnému obchodnímu rozvoji. Rozvoj 

internacionalizovaného obchodu je velmi výrazný a svou významnou roli hraje též 

globalizace. Díky novým technologiím a obrovskému rozvoji komunikací není dnes 

žádným problémem dorozumět se s osobou na druhém konci zeměkoule. S tím úzce 

souvisí rostoucí konkurence a její informovanost o produkci, kvalitě výrobků                 

a nákladech ostatních podniků. Z toho vyplývá, že dnešní společnosti se zmítají 

v konkurenčním boji a jakákoliv, byť sebenepatrnější výhoda může rozhodnout, kdo 

přežije a kdo ne. Proto je důležité věnovat pozornost i zdánlivě drobným a nedůležitým 

problémům, které však, pokud se pro ně nenajde řešení, mohou způsobit trhliny 

v křehkém systému, jakým je fungování mnoha současných podniků.   

Ke správné identifikaci problémů a řešení konkurenčních bojů nám může pomoci 

několik různých metod a postupů, ale ne všechny vedou ke zdárnému a vytouženému 

cíli. Proto je třeba dávat dobrý pozor, aby nedošlo ke zbytečným chybám a vše podřídit 

snaze o co nejdokonalejší výsledek. Produkt musíme dostat k zákazníkovi a to se dá 

udělat různými způsoby. Tím prvním - a v předešlých letech nejvíce využívaným -  je 

otevírání nových poboček v centrech zájmu společnosti. To s sebou ovšem nese 

břemeno vysokých nákladů a vyžaduje nezbytné logistické a organizační schopnosti. 

Druhým způsobem je zřízení virtuálního elektronického obchodu a doručování zboží 

zákazníkům pomocí dopravních a kurýrních služeb. 

Elektronický obchod v porovnání s otevřením nové pobočky vychází nesrovnatelně 

lépe. Avšak obě varianty mají své výhody a nevýhody. V zájmu objektivity je třeba 

posoudit obě možnosti. Nespornou předností elektronického obchodu je finanční úspora 

při jeho zavádění oproti stavbě nové pobočky. Dalším kladem je počet zákazníků, který 

není ničím omezen. Mají sem přístup spotřebitelé z celého světa, neomezuje je 

geografická poloha, počasí, čas nebo jiné faktory. Oproti tomu, otevření kamenného 

obchodu je pro firmu velká zátěž a pokud se vyskytnou potíže, může to znamenat           

i konec činnosti. Kamenné pobočky mají jednu nepopiratelnou výhodu a tou je fakt, že 

si v nich zboží můžete takzvaně „osahat“, důkladně prohlédnout, posoudit detaily. Další 
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předností je skutečnost, že určitá skupina zákazníků je doposud vůči internetu a všemu, 

co s ním souvisí, nedůvěřivá, už jen z toho důvodu, že jim zacházení s tímto novým 

médiem připadá komplikované. S tím také souvisí i další problém, který chci nastínit 

v následujícím odstavci a tím je přístup k internetu. 

Přibližně 30 % domácností je připojeno k internetu, kolik z nich je mladých a s 

dětmi, nevím, možná to ale nebude tak málo, vždyť děti dnes počítač za „standard“, jak 

říkáte, považují. Navíc průzkumy prokazují, že tím hlavním důvodem, proč lidé nemají 

počítač a nevyužívají internet není pořizovací cena ani telekomunikační poplatky, ale 

neznalost práce s počítačem případně, u starší generace, strach z nových technologií." 1 

 Internetová gramotnost zákazníků je základním stavebním kamenem pro úspěch při 

zavádění virtuálního internetového elektronického obchodu. Bohužel je nutno si přiznat, 

že vysokorychlostní internet a přístup k němu, není v naší zemi zdaleka rozšířen tak, jak 

by bylo žádoucí. Přitom je ve vlastním zájmu nás občanů a potažmo naší vlády 

zasazovat se o co největší a nejširší expanzi tohoto fenoménu. Nicméně i vládní 

podpora doposud působila poněkud rozpačitým dojmem. Zásadní však  je, že tento stav 

již pominul a situace se průběžně zlepšuje. Vláda ČR prosazuje program, který je pro 

využití a chod elektronického obchodu nadmíru důležitý. Jeho důsledkem totiž bude 

strmý růst počtu potenciálních zákazníků elektronických obchodů, tedy počítačově 

gramotných lidí a uživatelů internetu. 

 

 

 

 

                                                 
1  RUSEK, M. Proč je přístup k internetu v ČR tak obtížný? [online]. 9.9.2004 [cit. 2007-10-16], URL 

http://www.blisty.cz/art/19698.html 



12 

2 Vymezení problému, cíle práce a informační zdroje 

2.1 Systémové vymezení práce 

V této diplomové práci se věnuji modelu elektronického obchodu nikoliv ze strany 

programového jádra, ale ze strany marketingu. Hlavní myšlenkou  předkládané práce je 

zlepšení modelu B2C2 elektronického obchodu pro zákazníky. Na začátku se budu 

zabývat jednotlivými modely elektronického obchodu, nicméně v samotné práci bych se 

chtěl věnovat pouze modelu B2C a prodeji zboží pomocí virtuálního obchodu. Chtěl 

bych navrhnout několik optimalizací stávajícího modelu konkrétního e-shopu, které by 

umožnily spotřebitelům pohodlnější nákup eventuelně přilákaly k tomuto způsobu 

nákupu další konzumenty a v neposlední řadě také vzbudily zájem dodavatelů. V mnoha 

případech můžeme na internetu pozorovat elektronické obchody, které svou 

nepřehledností a neuspořádaností potencionálního zákazníka spíše od koupě odradí. 

Tento stav může nastat v případě, že firma bere svůj e-shop jen jako dílčí doplněk         

a nevěnuje mu odbornou péči, která je pro jeho úspěšný chod bezpodmínečně nutná. 

 

2.2 Přístup k řešení  

Tématem této diplomové práce je rozbor poměrně složité problematiky a přístupy 

k jejímu zpracování mohou být různé. Chtěl bych problém analyzovat přístupnou 

formou, která by byla srozumitelná jak laikovi, který nikdy žádný e-shop neviděl, tak     

i čtenáři, který je odborníkem v marketingu, ale ne ve výpočetní technice. Proto bych se 

chtěl vyvarovat charakteristiky programového jádra a obšírného popisu jednotlivých 

programových funkcí e-shopů. Jeden z hlavních přínosů mých úvah by měl spočívat 

v návrhu určitých optimalizací za pomoci marketingových ukazatelů a průzkumů 

veřejného mínění publikovaných na internetu.  

Aplikace zlepšení, které si žádají sami zákazníci, je podle mého názoru, tou 

nejjistější cestou k úspěšnému B2C modelu elektronického obchodu, kde bude radost 

nakupovat a který bude přinášet uspokojení jak jeho provozovatelům, tak i kupujícím.  

V prostředí českého internetu je několik internetových obchodů, které získaly velmi 

                                                 
2  Business to Customer 
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pozitivní hodnocení ze strany uživatelů. Na tyto bych chtěl poukázat a vycházet z nich 

při mém návrhu optimalizace i při zdokonalování a hledání „ideálního modelu“. Není to 

snadný cíl, ale doufám, že se mi podaří alespoň částečně přispět k pochopení  a poznání 

důležitosti rozvoje a rozmachu internetového obchodování. 

Dále chci v práci popsat jednotlivé potíže a těžkosti při zavádění e-shopu a dokázat, 

že při vhodně zvoleném modelu je šance na neúspěch značně snížena. Zásadní je 

podotknout, že při účasti odborníků na celém procesu, by nemělo dojít k chybě, která by 

vedla k neúspěchu.  

 

2.3 Pracovní hypotézy 

I. volba správného modelu je klíčová  

II. elektronický obchod přinese úspěch v podobě rozšíření zákaznické základny 

III. díky vylepšením budou zákazníci více ochotni využívat možností e-shopu 

IV. vylepšení modelu přispěje ke zlepšení příjmové stránky provozu e-shopu 

V. rozšíření sortimentu je jednou z nejsnadnějších optimalizací 

VI. vylepšení modelu přispěje ke zrychlení práce a vyšší pracovní efektivitě 

 

2.4 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je podrobně popsat vybrané modely elektronických 

obchodů a navrhnout optimální model elektronického obchodu. Dalším cílem mé práce 

je dokázat, že volba správného modelu elektronického obchodu firmy a jeho možných 

vylepšení nesmí být podceňována a chci také optimalizovat (nebo nahradit) verzi 

jednoho ze stávajících elektronických obchodů, jelikož je to vhodná cesta k získání 

„dokonalejšího“ modelu elektronického obchodu firmy. Při výběru se zaměřím na 

vyhlédnutí slabých míst, návrh řešení nalezených problémů, volbu ekonomicky 

nejvhodnější varianty a následně její aplikaci v praxi. 
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Práce si klade za cíl výběr optimální varianty, která je souhrnem mnoha vlastností, 

charakteristik a tudíž je důležité skloubení těchto aspektů do kompletního celku. Ten 

musí zahrnovat nízké náklady při maximálních ziscích, ale zároveň musí poskytovat 

odpovídající servis. 

 

2.5 Informační zdroje  

 
2.5.1 Internet  

Vycházíme ze skutečnosti, že elektronický obchod je neodmyslitelně spojen 

s internetem, bez kterého by byl více či méně zbytečný. Tudíž většina mnou čerpaných 

a shromažďovaných informací pocházela z tohoto zdroje. Tímto nechci říci, že klasické 

zdroje informací mi neposkytly žádné údaje. Použil jsem několik publikací, bez kterých 

by tato diplomová práce nemohla vzniknout. Zmíním se o nich v dalších kapitolách. 

Bohužel některým z nich chyběla jedna důležitá vlastnost a to aktuálnost. Je to snadno 

pochopitelné, jelikož fenomén internetu a e-shopu zde v současné podobě není příliš 

dlouho a hlavně prochází neustálým a nepřetržitým vývojem. Vzhledem k požadavkům 

na co největší aktuálnost mi pak velmi pomohly informační zdroje v podobě odborných 

článků různých publikací v elektronické podobě. Jeden z nejdůležitějších serverů pro 

mě byl e-komerce.cz, speciálně pak články pana Davida Kozáka, které mi poskytly 

mnohé cenné informace k zadané problematice. Co se týče informací o četných 

statistických výzkumech, využíval jsem nejvíce informace dostupné na Lupě českého 

internetu a dále informace z reklamních oddělení největších vyhledávacích serverů. 

Úplný výpis těchto zdrojů je uveden v kapitole 8 a 9. 

 

2.5.2 Virtuální knihovny  

Pro objektivní i vyváženou práci bylo důležité také použití virtuálních knihoven. 

Využíval jsem je především pro nalezení jiných prací, ať již bakalářských nebo 

diplomových, které řešily obdobný problém. Jejich nalezení je velmi snadné, za pomoci 

zadání klíčových slov. Za nevýhodu považuji fakt, že ne do všech dokumentů lze 

nahlédnout přes internet, ale je nutné dostavit se osobně přímo do knihovny, kde je 
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dokument k dispozici. Tyto knihovny už dávno nejsou doménou pouze vysokých škol, 

ale třeba i Moravská zemská knihovna již tento systém využívá.  

 

2.5.3 Klasické zdroje informací 

Velké pomoci se mi samozřejmě dostalo také prostřednictvím klasických zdrojů 

informací, mezi něž řadím skripta různých vysokých škol, pojednání odborníků              

i obsáhlejší díla o této problematice. Inspiraci mi rovněž nabídly diplomové a 

bakalářské práce studentů z jiných vysokých škol, i když vzhledem k vysoké 

specifičnosti tématu jsem nemohl parafrázovat, či citovat téměř žádné myšlenky či fakta 

z těchto pojednání. K získání dalších odborných nebo podrobnějších informací jsem 

také použil různé přednášky z předmětů na téma elektronický obchod, marketing a 

management a to nejen z VUT FP, ale také z ostatních ekonomicky zaměřených škol. 

Ne všechny vysoké školy věnují problematice elektronického obchodu stejnou 

důležitost a někde se této problematice věnují jenom poměrně okrajově. Na doplnění 

jsem dále využil informací od studentů Mendelovy univerzity, kteří mi poskytli pohled 

na tuto oblast z jiného úhlu. 

Jako velice podnětnou jsem shledal diplomovou práci pana Vykoukala. Spojil jsem 

se s ním prostřednictvím emailu a on mi poskytl další cenné dodatečné rady a poučení, 

za což mu jsem vděčný a tímto mu také děkuji. Další práce jsou uvedeny v kapitole 9.1. 

 

2.5.4 Přednášky, konference a semináře  

V neposlední řadě jsem také čerpal ze svých poznámek, které jsem pořídil za dobu 

svého studia na Fakultě podnikatelské VUT Brno. Byly to hlavně přednášky                  

o elektronickém obchodě pana profesora Dvořáka. Neméně podstatný pro tuto práci je 

marketing a tak mi přišly vhod i přednášky například ze strategického marketingu od 

doc. Bartese, ale i mnoho dalších. 

Bohužel jsem neměl možnost navštívit žádnou konferenci, které se během roku 

konaly v celé republice. Naštěstí nejedna tato konference nebo seminář je zmiňována 

právě v odborném tisku nebo na specializovaných internetových stránkách, takže jsem 
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se snažil využít i tyto informace. K prostudování tematicky zaměřených příspěvků nebo 

prezentací mi opět posloužil internet a to především již zmíněný server e-komerce.cz.  

 

2.5.5 Další zdroje informací 

Toto téma s sebou přináší i nutnost nastudování právní úpravy vztahující se             

k oblasti elektronického obchodu. Musel jsem  nahlédnout do několika zákonů, 

především vztahujících se k ochraně spotřebitele, osobnosti a osobních údajů. Právní 

problematika týkající se tohoto tématu není jednoduchá a proto jsem si ji musel nechat 

objasnit  a vyložit od odborníka. Soupis internetových stránek, které mohou poskytnout 

důležité informace pro řešení problémů této práce je uveden v kapitole 9.4. 
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3 Současný stav řešené problematiky, teoretická východiska práce 

Současný stav řešení zadané problematiky není snadné popsat, ani odhadnout. 

Řešení jednotlivých společností jsou různorodá a mnohdy se liší. Je to způsobeno 

rozličným výběrem různých modelů, což závisí na povaze podnikání. Nelze tedy velmi 

dobře srovnávat například model B2E3 s modelem B2B4. To s sebou nese velké 

množství rozdílů a variabilitu přístupu k jednotlivým problémům. Z toho vyplývá, že co 

může být problémem pro jednu firmu, nemusí druhou vůbec znepokojovat. Proto je 

výběr správného modelu elektronického obchodu tak důležitý. Jak jsem již uvedl 

v systémovém vymezení práce, chtěl bych se zabývat převážně modelem B2C. 

 

3.1 Různé modely elektronických obchodů 

Mluvíme-li o elektronickém obchodě, je třeba si uvědomit, že toto slovní spojení 

má relativně široký význam. Existuje mnoho různých rozdělení, klasifikací a řazení do 

rozličných systémů, ale faktem je, že spousta částí zůstává společných.  

V podstatě rozeznáváme dva základní druhy elektronického obchodu. 

Ø B2B - Business to Business 

Tento druh elektronického obchodování se používá v distribučních a prodejních 

sítích, ve kterých mohou mezi sebou komunikovat výrobci, pobočky, distributoři, 

velkoobchody, dealeři nebo obchodní zástupci. Základní rozdíl mezi tímto druhem 

elektronického obchodu a internetovým obchodem typu B2C (business-to-consumer) je 

v tom, že prodávající (výrobce, distributor, velkoobchod, apod.) zná předem 

nakupujícího. Většinou se jedná o partnera, který má předem stanoveny obchodní 

podmínky, za kterých může nakupovat. Klasickým příklade elektronického obchodu B2B 

jsou elektronická tržiště, na která mají přístup pouze registrovaní účastníci. Někteří 

                                                 
3 Bussines to Employee 
4 Business to Business 
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velcí odběratelé organizují taková tržiště formou dražby, kdy se za minimálních nákladů  

během relativně krátkého času shromáždí velké množství nabídek.5 

Ø B2C - Business to Consumer 

Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým 

zákazníkům - spotřebitelům. Je to vlastně obdoba klasického "kamenného" obchodu na 

internetu. Ovšem tato podoba je pouze přibližná, protože internetový obchod má oproti 

klasickému obchodu nespočet výhod vyplývajících z jeho povahy. Především známe 

jméno každého nakupujícího včetně jeho adresy - to je pro běžný obchod obrovský 

průlom s důsledky v přizpůsobení nabídky a marketingu k individuálnímu přístupu ke 

každému zákazníkovi.5 

 
Ø B2E – Business to Employee 

 
 Produktivní a motivovaný zaměstnanec je jedním z pilířů úspěšného podniku. Je 

zřejmé, že ke své práci potřebuje aktuální, kvalitní a relevantní informace. Dosažení 

tohoto cíle představuje soustavný a dlouhodobý proces, který je možné dosáhnout pouze 

správným využitím informačních technologií. Jako nejvhodnější se jeví využívání 

intranetů a služeb B2E.5 

 

Na začátek je potřeba definovat základní pojmy:  

 

Intranet – vnitropodniková informační síť založená na internetových 

standardech a protokolech umožňující efektivnější komunikaci a organizaci ve firmě za 

účelem zvýšení produktivity práce.  

 

B2E (business-to-employee) – souhrn služeb založených na internetových 

standardech a protokolech zaměřených na zaměstnance podniku zvyšujících jeho 

informovanost, dále také zvětšuje nejenom motivaci, ale i znalosti a produktivitu práce. 

 

                                                 
5  ŠVÁB, J.  Elektronický obchod [online]. 10.4.2004 [cit. 2007-11-12], URL 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/elektronicky-obchod/elektronicky-obchod/1000819/7013/ 
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Z uvedených definic je patrné, že jak intranety, tak B2E služby směřují ke zvýšení 

produktivity práce, což spolu se snižováním nákladů představuje ústřední motiv jejich 

nasazení ve firmě. Rozdíly vznikají v zaměření: intranety se soustředí na organizaci jako 

celek a její jednotlivé funkční struktury. Naopak B2E služby zaměřují pozornost na 

zaměstnance – jednotlivce.6 

Existuje několik běžných typů elektronických obchodů, z nichž můžeme uvést: 

 

a) Elektronický obchod - e-shop - jedná se o prezentaci firemního zboží                     

s možností nákupu a eventuelně i placení 

b) Elektronické zásobování - e-procurement - jedná se o online nabídky a 

zprostředkování zboží a služeb 

c) Elektronický obchodní dům - e-mall - jedná se o soustavu elektronických obchodů 

pod společnou značkou 

d) Elektronické aukce - e-auctions 

e) Poskytování služeb hodnotového řetězce - e-marketing 

 f) Trh třetí strany - 3rd party marketplace 

g) Virtuální společenství - virtual communities 

h) Poskytovatel služeb hodnotového řetězce - value chain service provider 

i) Integrátor hodnotového řetězce - value chain integrator 

j) Kooperativní prostředí  - collaboration platform 

 

                                                 
6  FERAN, T. Od intranetů k B2E [online]. 14.11.2005 [cit. 2007-11-21], URL http://www.e-

komerce.cz/ec/ec.nsf/0/702BEE140E67D43AC1256B030024C0F1 
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3.2 Současné využití elektronického obchodu v modelu B2C 

Není pochyb, že vývoj v elektronického obchodu se rozběhl obrovskou rychlostí 

kupředu. Není na tom nic divného, když uvážíme, jak je to perspektivní odvětví. 

Donedávna byl elektronický virtuální obchod jen jakýmsi doplňkem k celkové činnosti 

firmy a některé společnosti jej neprovozovaly vůbec. Nyní je však situace zcela jiná.  

Snad již všechny rozumné podniky pochopily, že e-shop není jen „navíc“, ale že se 

může výraznou měrou podílet na tvorbě celkového zisku. Proto dnes můžeme narazit na 

více či méně dobrý elektronický obchod na spoustě webových stránek různých 

společností.  To také znamenalo obrovskou příležitost pro firmy, které se zabývají 

vývojem programového jádra elektronického obchodu. Tyto firmy, pokud prokázaly 

dostatečné schopnosti, vydělaly a dosud vydělávají na prodeji, vývoji a instalaci tohoto 

programového jádra. Většina z nich nabízí tzv. řešení na klíč, což znamená individuální 

přizpůsobení funkcí e-shopu té, či oné firmě. Tyto služby považuji za ideální investici, 

kterou může firma udělat. Za náklady, které ani zdaleka nejsou porovnatelné s výší 

nákladů při otevření kamenného obchodu, dostane podnik jíž hotové fungující řešení. 

Vývojářské firmy samozřejmě nabízejí profesionální servis. Práce s takovým 

elektronickým obchodem není náročná a po patřičném školení ji zvládnou zaměstnanci 

firmy bez problému.  

 

3.2.1 Výběr modelu elektronického obchodu do firmy 

Bezchybné zavedení modelu elektronického obchodu do firmy je komplikovaný      

a specializovaný proces, který - pokud chceme dosáhnout perfektního výsledku - by měl  

řídit odborník. První důležitou volbou je vybrání vhodného modelu, tedy jádra. Na trhu 

existuje několik společností, které nabízejí své služby. Například systém ShopCentrik, 

která používá mnoho obchodů s výpočetní technikou (ale i jiných), Jedním z 

nejúspěšnějších současných e-shopů, který dokáže uspokojit tak vysoké nároky, je e-

shop patřící společnosti Czech Computer s.r.o., vyhodnocený v anketách jako „Nejlepší 

HW e-shop v ČR“ (společná čtenářská anketa internetových magazínů www.cdr.cz, 

www.svethardware.cz a www.zive.cz, pořádaná v roce 2004). Značné zásluhy na jeho 

úspěšnosti patří řešení oXySHOP®, které je srdcem a mozkem celého systému. V roce 

2006 pak obdržel e-shop Czech Computer (a zároveň také oXySHOP®) ocenění 

http://www.czc.cz/
http://www.cdr.cz/
http://www.svethardware.cz/
http://www.zive.cz/
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Křišťálová Lupa 2006 v kategorii e-shop a společně tak potvrdili své výsadní 

postavení na českém trhu. 

Ovšem některé společnosti s vidinou nízkých nákladů nesvěří zavedení e-shopu 

specializované firmě, ale pustí se do něj samy a ne vždy vše dopadne podle 

předpokladů. Takový e-shop nemusí plnit své funkce podle jejich předpokladů. Může 

docházet k různým haváriím, ke ztrátě objednávek či nekorektnímu zobrazování údajů    

o zboží. Dochází k různým omylům ohledně cen zboží, specifikace zboží a dalším 

nesrovnalostem. 

 

3.2.2 Nejčastější  omyly při tvorbě elektronického obchodu 

Výběr modelu již máme za sebou a teď se zaměřím na neméně podstatnou 

problematiku a tou jsou nejčastější omyly při tvorbě elektronického obchodu. 

Po důkladném studiu odborné literatury a internetu bych rád nastínil několik 

nejpalčivějších problémů.  

 

Vzhled obchodu  

Zpracování grafického rozhraní obchodu musí zákazníka upoutat na první pohled. 

Musí být příjemné a ne příliš agresivní. Pokud na kupujícího stále vyskakují nová okna, 

neodbytně je mu nabízen např. nový produkt, do očí mu neustále blikají barevná tlačítka 

měnící vzhled každou sekundu, brzy ho to odradí. Na druhé straně, strohý a nenápaditý 

design, bez jakékoliv výzdoby bude působit stejně negativně. Je to podobné jako 

v kamenném obchodě. Pokud člověk vstoupí do místnosti, která bude připomínat spíše 

sklad, rychle se otočí a odejde. Pokud na něho budou z každé strany padat kýčovité 

postavičky, neobratně přidrátované k regálům a pokud se prosté otočení neobejde bez 

zamotání do zlatého papírového řetězu, bude to stejné.  

S tím souvisí i přehnaná přetechnizovanost. Ne každý kupující bravurně ovládá PC 

a když se například registrace bude sestávat z přílišného množství komplikovaných        

a redundantních kroků, vyžadujících několikeré přepisování hesel, e-mailových adres     
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a ověřovacích kódů, zákazník stránky opustí a odejde ke konkurenci. Na to je třeba 

dávat bedlivý pozor a snažit se přizpůsobit všem. 

 

Bezpečnost  

V dnešní době krádeží identity a kladení důrazu na ochranu osobních dat je 

zákazník obzvlášť citlivý na důkladné zabezpečení poskytnutých údajů. Proto by mělo 

být zabezpečení každého e-shopu prioritou firmy, která ho provozuje. Tady více než 

kdy předtím platí, svěřme to do rukou odborníkům. Mezi hackery7 a crackery8  se 

nepochybně vyskytují velmi schopní lidé, pro které je hračkou prolomit běžnou 

ochranu. Zjednání nápravy při výpadku serveru a nečinnosti obchodu je nejenom 

značně nákladné, ale může i nenávratně poškodit dobrou pověst a jméno firmy.  

Vnitřním útočníkům, hospodářským zvědům a hackerům se stále znovu daří využívat 

slabých míst v zabezpečení a proniknout do počítačových systémů. Prorážejí firewally, 

“přebírají“ cizí síťová spojení a kompromitují přístupovou kontrolu. Pro kompenzaci 

těchto rizik se používají nástroje, které v informačních systémech rozeznávají akce, jež 

jsou z bezpečnostního hlediska kritické (průniky), a odpovídajícím způsobem na ně 

reagují.9 

 

Nevyhovující komunikace  

Mezi další a velmi podstatné chyby patří nevyhovující komunikace. Zákazník nemá 

rád, když jediný kontakt, který je s ním navázán představuje automatická přednastavená 

odpověď počítačového systému. Mnoho kupujících požaduje alespoň nějaký kontakt 

                                                 
7 Hacker je člověk, který se vyžívá v bádání po detailech programových systémů a překračování jejich 

schopností, což je odlišné od jednání většiny uživatelů, kteří se raději naučí jen nutné minimum. V 

dokumentu RFC 1392 (Internet Users' Glossary) hackera popisují jako člověka, který má potěšení z 

detailních znalostí vnitřních pochodů systému, počítačů a počítačových sítí. 
8 Škodlivý slídil, který se šťouráním snaží odhalit citlivé informace. 
9 ZONE INTERACTIVE s.r.o.  Zabezpečení serverů a sítí [online]. 10.11.2005 [cit. 2007-11-19], URL 

http://www.zoneinteractive.cz/it-outsourcing/zabezpeceni-serveru-siti/ 
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s prodávajícím. Fungující hotline10 může hodně pomoci. Ne každý zákazník má 

neustálý přístup k internetu a tak služba upozornění pomocí SMS například na odeslání, 

či naskladnění zboží je také žádoucí.  

Každá firma, která chce být při obchodování pomocí elektronického obchodu 

úspěšná, si musí uvědomit, že v džungli internetu zákazníka velice rychle ztratí, ale 

hlavně jej velmi těžce získá. (9) 

 

3.3 Současné možnosti vylepšení modelu elektronického obchodu 

Abychom lépe pochopili různé metody vylepšení modelu elektronického obchodu, 

musíme si nejdříve přiblížit, jaký je zákazník nakupující na internetu a osvětlit si 

metody, jak k němu proniknout. Andrew Bartels z Giga Information Group říká: 

„Všichni obchodníci hledají nějaký klíč k charakteristice zákazníků. Samozřejmě klíč, 

který jim otevře dveře k zákazníkově ochotě nakupovat a klíč, jak ho přesvědčit, aby se 

do obchodu vrátil. Také klíč k takovým zákazníkům, kteří jsou přístupní                          

k marketingovým snahám. 

Jak tedy přilákat a - co je neméně důležité - udržet si zákazníka. Není to 

jednoduché, spotřebitelé jsou nároční a v mnoha případech i vrtkaví. Podstatné je, aby 

se zákazník cítil spokojen a aby měl dobrý pocit z jím utracených peněz. Potom existuje 

veliká šance, že se zase vrátí a nakoupí další zboží.  K úspěchu také přispěje, když 

spokojený nakupující sdělí své pocity přátelům, kolegům nebo rodině. Takový zákazník 

je pro majitele elektronického obchodu hotovým pokladem. Neustále se vrací, nakupuje 

další zboží, jeho objednávky jsou čím dál větší. Takového zákazníka se vyplatí si udržet 

za jakoukoliv cenu. 

Toho se také týká obchodníkův vztah k reklamacím. Když bude prodejce striktně 

trvat na záporném, či zamítavém stanovisku reklamace (i pokud bude v právu), 

zákazníka tím rozzlobí a znechutí. Pokud předtím konzument nereferoval o dobrých 

                                                 
10 horká linka – telefonická služba, při níž je k dispozici zákazníkům operátor, který jim v případě 

nutnosti poskytne radu. 
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kvalitách obchodu přátelům, můžeme si být jisti, že o špatných kvalitách referovat bude. 

Dobrého (!!!) zákazníka je třeba si udržet i za cenu momentálního prodělku.  

Z předchozích odstavců tedy vyplývá, že se zákazníkem musí prodávající jednat 

opatrně, jelikož konkurence je silná a početná. Ztráta každého nakupujícího sice není 

existenci ohrožující událost, ale z principiálního hlediska je to chyba.  

 

3.3.1 Konkrétní ukazatele ovlivňující nákupní chování 

 
Rozhodování on-line zákazníka, kde koupí zboží, ovlivňuje řada faktorů. 

Posuzování základních údajů jako je cena zboží, dodací lhůta a podobně, však čím dál 

častěji předchází zvažování dalších prvků, které se samotným zbožím nemusejí přímo 

souviset. (1) 

           graf 1 - PREFERENCE VLASTNOSTÍ EO V ZÁVISLOSTI NA GENETICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI (MUŽ/ŽENA).  

 

 
 

Zdroj: http://www.e-komerce.cz/ec/ec.nsf/0/26cf75670aab0de6cdlemFormat=gif 

Z grafu zřetelně vidíme, že vizuální grafické prvky jsou stejně důležité jako obsah 

stránky. Tou nejlepší cestou je tedy poskytovat informace v odpovídající formě. Časté 

námitky některých prodejců, že jejich stránky se zaměřují hlavně na obsah, již 

neobstojí.  

V neposlední řadě zákazníka zajímají další poplatky, které bude muset dále doplatit 

ke kupní ceně zboží. Mezi tyto se řadí například poštovné a balné. Dobrým 

marketingovým tahem je tedy „odpustit“ kupujícím tyto poplatky, pokud ve vašem 

obchodě utratí dostatečnou sumu. Mnoho zákazníků tato úspora pobídne k tomu, aby 

vložili do košíku další zboží, i když v konečném důsledku nic neušetří.  
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Následující graf ilustruje hlediska nakupujícího, která zohledňují a motivují jeho 

přístup k on-line nákupu. 

graf 2 - VÝHODY ON-LINE NAKUPOVÁNÍ.  

Zdroj: http://www.e-komerce.cz/ec/ec.nsf/0/C3E607FF53074142C125687E0025752E 

 

Název domény 

Každá firma a společnost by měla dbát na to, aby název domény byl shodný 

s názvem společnosti. V žádném případě nelze připustit, aby byl internetový obchod 

společnosti provozován na doméně s jiným názvem, nebo na doméně třetího řádu. 

Nejhorší možnost je umístění internetového obchodu na nějaké stránky poskytující 

www prostor zdarma. Nemalé procento zákazníků si tohoto všimne a do myslí se jim 

vloudí pochybnosti o profesionalitě a důvěryhodnosti celé firmy. Musíme mít vždy na 

paměti, že jméno firmy je nejdůležitější devizou, kterou společnost má. Nesmíme tedy 

připustit, aby se po zadaní do libovolného vyhledávače uživateli objevily 

neprofesionálně zpracované stránky obsahující špatnou firemní prezentaci a na doméně 

třetího řádu napůl nefunkční, neaktualizovaný internetový virtuální obchod. Takový 

zážitek by nejenže odradil zákazníka od nákupu přes internet, ale vzal by mu jakoukoliv 

chuť ke komunikaci s takovou firmou obecně. Jakmile dojde ke ztrátě důvěry ve 
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věrohodnost internetového obchodu, většina zákazníků si koupi rozmyslí ve strachu, že 

se stanou obětí podvodu a místo objednaného zboží objeví v balíku věc podobného 

tvaru a váhy.  

Jaký název tedy zvolit? Spousta uživatelů se snaží jméno domény uhodnout a proto 

je v našem nejlepším zájmu zaregistrovat 

domén co nejvíce a přesměrovat je na doménu 

hlavní. V praxi to funguje tak, že například 

firma Petracomp má zaregistrovány domény 

petra-comp, petracomp, petra.comp a všechny 

vedou na hlavní doménu http://www.petra.cz. 

Pokud je firma známa skrze nějaký klíčový 

produkt nebo výrobek, je dobré zaregistrovat 

jeho název také jako doménu. 

        obr. 1 - DOMÉNA NA PRODEJ. 

        Zdroj: http://www.smstrick.cz/ 

 

Doména musí být krátká, snadno zapamatovatelná, lehce vyslovitelná, měla by 

vystihovat popis a obsahovat klíčová slova. Krátké domény se snadněji zapamatují, 

krátké slovo se zapamatuje snadněji než fráze. Proto do domén nedávejte více jak tři 

slova, dvě jsou optimální, jedno nejlepší. Jednoduché domény se lépe používají              

v konverzaci, lépe vypadají a lidem se lépe zapisují. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petra.cz/
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graf 3 - VÝVOJ POČTU DOMÉN V ČR OD ROKU 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 3. Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/nizsi-cena-ceske-domeny-zvedla-pocty-registraci/ 

 

Přípona  

Výběr správné přípony je neméně důležitý. Pokud se firma hodlá zaměřit i na 

zahraniční trhy, doporučujeme, aby tato přípona byla .com.  Nebylo by vhodné, aby 

zákazníci ze zahraničí byli nuceni navštěvovat internetový obchod umístěný na národní 

doméně. Problém s příponou .com je bohužel ten, že spousta názvů s touto příponou je 

již obsazených. Nabízí se také použití přípon .net nebo .eu.  

V dnešní době není pořízení vlastní domény 2.řádu nijak nákladné (viz graf 4). (I 

když česká doména .cz je dražší než světová .com nebo .net.) Spousta společností sice 

nabízí doménu 3.řádu zdarma, ale její nevýhody již byly zmíněny. Nemá cenu 

propagovat doménu firma.neco.cz. Takováto doména se špatně pamatuje  a poskytující 

subjekt Vám jí může kdykoli zrušit. Na stránkách se k tomu ještě většinou objevuje 

reklama od poskytovatele. (7) 
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 graf 4 - ROČNÍ POPLATEK ZA DOMÉNU .CZ V ROCE 2004 -  2007.  

 

 

 

 

 

 

 

graf 4. Zdroj: http://www.ovsem.net/bleskovky/cz-domena-za-190-kc/ 

 

Důvěryhodnost 

Velmi podstatným ukazatelem ovlivňujícím nákupní chování zákazníků je také 

způsob prezentace firmy a uvádění co největšího množství kontaktních údajů. Na tuto 

problematiku bych se chtěl zaměřit v následující kapitole a upozornit na její důležitost. 

 

Patří sem údaje o prodejci, kontaktní údaje, reklamační řád, nákupní řád a odstavec 

o ochraně osobních údajů. 

 

V první řadě musí být učiněno zadost zákonům ČR a stránka by měla obsahovat 

základní údaje. Jméno prodávajícího - toto jméno bude uvedeno na smlouvě se 

zákazníkem, jméno firmy a adresu, kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail, IČO/DIČ. 

 

Reklamační řád musí být jasně označen a umístěn na viditelném místě, aby ho 

zákazník mohl v případě nejasností bez obav konzultovat. Důležité je, aby řád nebyl 

v rozporu se zákony ČR, což se mnohdy stává a mnozí zákazníci si toho okamžitě 

povšimnou.  
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Neméně důležitý je nákupní řád, který obsahuje nezpochybnitelně definovaná 

pravidla  o nákupu - je zde uvedena například výše poštovného, výše balného (toto 

doporučuji vypustit, balné si účtují většinou obchody typu teleshopping atp.), možnost 

storna ze strany obchodníka v případě, že zboží nedokáže zajistit a další. 

Naprosto nezbytné je uvést, že s osobními daty zákazníka, poskytnutými při 

registraci, se bude zacházet s maximální obezřetností a nepřipadá v úvahu, aby padly do 

nepovolaných rukou. Zde uvádím příklad, jak by měl takový oddíl vypadat: 

 

Zabezpečení osobních údajů 

Czech Computer s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. 

Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom 

ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. 

Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být 

jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší 

společností. 

Czech Computer s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje 

nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat 

jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.11 

Na závěr této kapitoly bych si dovolil citovat odborníka na internetový marketing 

Marka Prokopa, který celou problematiku prezentace internetového obchodu výstižně 

shrnul do jednoho odstavce. 

"Kvalita webu je jako mozaika. Jsou-li všechny díly mozaiky perfektní a vzájemně 

ladí dohromady, je perfektní i celá mozaika. Pokud je ale některý díl špatný nebo zcela 

chybí, ty zbývající výsledek nezachrání." Vystihl tak přesně situaci, která obvykle 

                                                 
11 CZECHCOPUTER s.r.o. Zabezpečení osobních údajů [online]. 10.1.2007 [cit. 2007-11-19], URL 

http://www.czechcomputer.cz/info.jsp?name=osobni_udaje 
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nastává v okamžiku, kdy se zadavatel podvolí argumentům tvůrce webu a vzdá se svých 

představ. Přitom on jediný zná ty, kterým je web určen - své zákazníky.“12 

 

3.3.2 Konkrétní  příklady založené na anketě  

Při hledání vhodných podkladů na internetu jsem náhodou narazil na průzkum 

internetového magazínu www.pctuning.cz, který zpracoval menší test jednotlivých 

obchodů s výpočetní technikou, ve kterém je konkrétně vyhodnoceno mnoho ukazatelů, 

o nichž jsem hovořil v dřívějších kapitolách. V žádném případě si nechci přisvojit úsilí 

pánů z  pctuningu, mým cílem je pouze na konkrétních, skutečně existujících 

obchodech, ukázat faktické preference zákazníků elektronických obchodů. 

  

RESPONDENTI 

Bohužel je tento dotazník a hlavně jeho výsledky zkreslen tím, že se jedná výlučně 

o elektronické obchody zabývající se výhradně výpočetní technikou a elektronikou. 

Návštěvníky těchto obchodů jsou velkou většinou zákazníci zabývající se informačními 

technologiemi. Jejich schopnosti ovládání počítače jsou nad úrovní většiny průměrných 

uživatelů a ne vždy tedy mají stejné, či podobné preference. 

 

PRŮBĚH ANKETY 

V anketě byli osloveni uživatelé a zákazníci, kteří měli za úkol přidělit body předem 

určeným kritériím. Dále redaktoři vybrali deset položek zboží, které byly nabízeny 

v každém z obchodů, který se ankety účastnil. Nejde vždy o naprosto stejné produkty, 

jsou zde určitá specifika, nicméně nikterak výrazná. V případě, že se v konkrétním 

internetovém obchodě nedal sehnat přímo výrobek, který byl vybrán pro test, pokusili 

se redaktoři vybrat co nejbližší ekvivalent, pokud možno od stejného výrobce. (6) 

 

                                                 
12 KOZÁK, D. Kvalitní a nekvalitní weby [online]. 25.3.2006 [cit. 2008-01-20], URL http://www.e-

komerce.cz/ec/ec.nsf/0/5459A0F783DA80FBC1256E61006E46EB 

http://www.pctuning.cz/
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VÝSLEDKY 

Výsledky se podařilo shrnout do přehledných a dobře provedených grafů. Zákazníci 

každou z kategorií mohli ohodnotit známkou od jedné do deseti. Deset bodů vypovídá 

téměř o dokonalosti každého kritéria. 

 

KRITÉRIA, PODLE KTERÝCH HODNOCENÍ PROBÍHALO 

Ø Rychlost stránek 

V dnešní době výkonných počítačů a vysokorychlostního připojení k internetu 

již mezi obchody nejsou velké rozdíly. Záleží hodně na použitém modelu 

konkrétního internetového obchodu - tzn. na použití konkrétního programového 

jádra, umístění serveru, kvalitě hostingu13 a různých dalších technických 

parametrech. Rozdíly jsou tedy minimální (viz graf 5), ale i na drobnostech 

záleží, protože, přiznejme si upřímně, kdo z nás rád na něco čeká? 

graf 5 - RYCHLOST NAČÍTÁNÍ STRÁNEK JEDNOTLIVÝCH OBCHODŮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 5. Zdroj: http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=89&limit=1&limitstart=1 

 

                                                 
13 Hosting - souhrn veškerých služeb a zázemí pro váš web. 
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Ø PŘEHLEDNOST STRÁNEK 

Tento faktor už jsem zmínil v kapitole o nejčastějších omylech při tvorbě 

elektronického obchodu. Dovolil jsem si tuto problematiku shrnout do pravidla 

5P. To říká: přílišná přeplácanost a přetechnizovanost přehlednost pohřbí. 

Trochu expresivně vyjádřeno, nicméně je to fakt. Žádný zákazník nemá zájem 

se dlouze probíjet spoustou oken, nabídek, subnabídek a dalších zbytečností. 

S tím úzce souvisí i vzhled internetového obchodu, jeho barevnost a zpracování. 

graf  6 - PŘEHLEDNOST STRÁNEK JEDNOTLIVÝCH OBCHODŮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 6. Zdroj: http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=89&limit=1&limitstart=1 

 

Ø ROZŘAZENÍ PRODUKTŮ VE STROMOVÉ NABÍDCE 

Tento velmi nenápadný a anketami podceňovaný ukazatel je podle mého názoru 

jedním z nejpodstatnějších faktorů úspěšného grafického designu/zpracování. 

Jako u předchozích dvou vám také tento atribut internetového obchodu může      

i nemusí ušetřit spoustu času. Zákazník chce najít své zboží co možná 

nejjednodušeji a nejrychleji.  Ne všechny internetové obchody však na tuto 

podstatnou věc dbají a tak se mnohdy můžeme setkat s nepříjemnými chybami, 
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případně nelogičnostmi v jednotlivých nabídkách. Pokud mohu pro ilustraci 

použít ukázku z článku na pctuningu, tak koho by například napadlo hledat 

běžné GPS navigace v kategorii PDA, jako je tomu na webu 

CzechComputeru?14 

graf 7 - ROZŘAZENÍ PRODUKTŮ VE STROMOVÉ NABÍDCE U JEDNOTLIVÝCH OBCHODŮ. 

  

 

novy fenomén 

 

 

 

 

 

graf 7. Zdroj: http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=89&limit=1&limitstart=1 

 

VYHODNOCENÍ 

Jednou z nejpodstatnějších vlastností internetového obchodu je pro zákazníka 

přístup a jednání zaměstnanců. Ve spoustě případů se jednání internetových obchodníků 

liší podle druhu zákazníka. S velký odběratelem je zacházeno diametrálně odlišně a má 

všechny možné výhody. Proti tomu nemohu nic namítat, ale nemělo by se tak dít na 

úkor jiných, menších zákazníků. Na tomto místě musím pochválit všechny testované 

obchody, protože, jak vyplývá z článku redaktorů z pctuningu, tak jednání bylo velmi 

                                                 
14 GAUDYN, R. Bleskovka: malý test internetových obchodů [online]. 4.12.2007 [cit. 2008-01-25], URL 

http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=89&limit=1&limitstart=1 
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korektní. Obchodníci byli vstřícní, dalo se s nimi domluvit. Na základě vlastních 

zkušeností mohu říci, že při koupi většinou problém není. Ten se často objeví až při 

případné reklamaci.  

Za kvalitní a léty prověřený elektronický obchod můžeme považovat např. 

Czechcomputer, který se testů také zúčastnil a vedl si velmi dobře - s tím souvisí další 

odstavec, který bych chtěl věnovat jedné zajímavosti, kterou tento web obsahuje. 

Web společnosti Czechcomputer a celý jejich elektronický obchod, získal nejvyšší 

možný počet bodů za přehlednost. Je to způsobeno především redakčním systémem 

tohoto webu, jenž obsahuje nejen nabídku jednotlivého zboží, ale i zákaznické recenze   

a velký prostor k diskuzi pod každým z produktů, kde uživatelé popisují své zkušenosti 

se zakoupenými výrobky, vyjadřují spokojenost či nespokojenost, doporučení ke koupi 

a jiné relevantní názory. Toto může být při rozhodování kupujícího pomyslným 

jazýčkem na vahách, který rozhodne ve prospěch objednávky výrobku. 

obr. 2 - HLAVNÍ STRÁNKA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY CZECHCOMPUTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2. Zdroj: 

http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=89&limit=1&limitstart=2 
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Na závěr kapitoly o anketě jsem si dovolil uvést citát přímo ze stránek 

Czechcomputeru, který vkusně a bez přílišné sebechvály popisuje, jak by se měl každý 

internetový obchod prezentovat a jaké zásady dodržovat. 

 

Jsme dynamicky se rozvíjející firma, orientující se především na prodej výpočetní 

techniky zákazníkům nejen z řad domácích uživatelů, malých a středních firem, ale         

i velkých společností a zákazníkům z oblasti školství. Zaměřujeme se na zákazníky - 

nadšence, pro které je počítač koníček. Velmi významnou skupinou zákazníků jsou hráči 

PC her. Dokážeme však přesně vyhovět i požadavkům zákazníků, kteří se v počítačích 

příliš neorientují.15 

 

3.3.3 Reklama na internetu 

Předtím, než se pustím do další kapitoly v podobě vlastní analýzy problému, bych 

se chtěl zmínit o tomto fenoménu, který se postupně rozvíjel a v současné době již 

zabírá značný prostor na trhu s reklamou. Ovšem ceny za reklamní prostor online stále 

představují pouze zlomek toho, co jsou zadavatelé ochotni investovat do reklam 

v jiných médiích. (10) 

Reklama na internetu i přes její masivní rozvoj je zatím ještě v plenkách, ale 

můžeme říci, že se v dnešní době stává běžnou součástí při plánování reklamních 

výdajů.  

Všeobecným názorem marketingových ředitelů firem dnes je, že internetová 

reklama se bude dále prosazovat díky svým zajímavým výsledkům a díky její velmi 

zajímavé ceně, která je v porovnání s ostatními způsoby reklamy nízká.16 

 

                                                 
15 CZECHCOPUTER s.r.o. O nás [online]. 10.1.2007 [cit. 2007-11-28], URL 

http://www.czechcomputer.cz/info.jsp?name=o_nas 
16 STUCHLÍK, P. - DVOŘÁČEK, M.: Reklama na Internetu. Praha, Grada Publishing 2004, str. 226, 

ISBN 80-247-0201-0 
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Reklamu na internetu bych rozdělil do těchto částí:    

Ø Internetové kampaně  

Ø Textová reklama 

Ø Využití vyhledávačů, klíčová slova  

Ø Tvorba reklamních prvků, bannery  

Ø Netradiční formy reklamy (články)  

 

Co tedy poradit majitelům internetových obchodů? Z mého pohledu je to 

jednoznačně nutnost investovat do reklamy na internetu (viz obr. 3), protože i podle 

nejnovějších průzkumů je dokázáno, že taková reklama může být velice úspěšná. 

Uživatelé si k ní stále ještě nevypěstovali určitý druh imunity, či snad dokonce odpor a 

pokud je vkusně zvolená a podaná, přinese jistě své ovoce. (19) 

obr. 3 - ONLINE REKLAMA ZLEPŠUJE VÝSLEDKY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3. Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/ 
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Internetová reklama má na rozdíl od svých předchůdkyň jednu výhodu a tou je fakt, 

že umožňuje uživateli přímou akci – kliknutí a nákup během několika minut 

(samozřejmě v případě, že odkazovaný web přítomnost nového zákazníka zúročí). Čeští 

uživatelé s tím už podle průzkumu více méně počítají: 46 procent uživatelů nákup 

produktů přímo po kliknutí na online reklamu a přesměrování na e-shop vítá.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 AMBROŽ, J. Online reklama versus uživatelé [online]. 23.8.2006 [cit. 2008-01-27], URL 

http://www.lupa.cz/clanky/online-reklama-versus-uzivatele/ 
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4 Analýza problému 

4.1 Charakteristika konkrétní firmy, pro kterou bude model vytvořen 

 

Firma Petra computers s.r.o. (dále Petracomp) působí na trhu již šestým rokem. 

Během těchto let se vypracovala z neznámé a opomíjené firmy v dobře zavedenou          

a kupujícími hojně využívanou společnost. Nepatří sice k největším a nejvýznamnějším 

firmám s výpočetní technikou na našem trhu, ale rozhodně existuje v povědomí lidí        

a v komunitě těch, kteří se zabývají informačními technologiemi. Jako všechny obchody 

s výpočetní technikou  i tento disponuje elektronickým obchodem, na který se chci dále 

zaměřit a použít ho ve své diplomové práci jako příklad. Podrobím ho rozboru               

a navrhnu patřičná vylepšení  a doporučení, která by měla firmě Petracomp pomoci ke 

zvýšení zisků z prodeje a v  neposlední řadě se zaměřím na návrh zpříjemnění a zlepšení 

nákupu zákazníků používajících internetový obchod zmíněné společnosti.  

 

Je to společnost se sídlem v Brně, kde také sídlí jejich jediná pobočka v ČR. 

Specializuje se na prodej značkové IT techniky, zejména počítačů a notebooků. 

Významnou součástí je však i prodej samostatných komponent, periferií a veškerého 

příslušenství k výpočetní technice. Firma si velice rychle vydobyla významnou pozici 

na trhu IT nejen v Brně a okolí, ale je již řazena do seznamu největších prodejců IT 

techniky v České republice. 18 

                             obr. 4 - LOGO FIRMY PETRA COMPUTERS S.R.O. 

 

 

 

 

 

 

                                            obr. 4. Zdroj: http://www.petra.cz/ 

                                                 
18 PETRA COMPUTERS s.r.o. Informace o firmě [online]. 10.1.2007 [cit. 2007-11-28], URL 

http://www.petra.cz/menu/informace-o-firme/ 
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Nejdůležitějším krédem společnosti je: spokojený zákazník, vysoká kvalita 

produktů a služeb s ohledem na přijatelnou cenu, podstatný je také kvalitní servis,  

vstřícnost, ochota komunikovat a bez prodlení řešit problémy zákazníků k jejich plné 

spokojenosti. 

 

Od roku 2005 se firma díky svým vysokým prodejům a kvalitě servisního oddělení 

stala značkovou prodejnou firmy ASUS (jednoho z největších výrobců IT komponent, 

počítačů a notebooků na světě). V kamenném obchodě firmy Petracomp můžou 

zákazníci shlédnout a najít nejširší výběr vystavených notebooků ASUS na jižní 

Moravě. Aby společnost zajistila naprostou spokojenost kupujících, notebook si můžete 

na prodejně vyzkoušet, zjistit, zda jste s ním spokojeni a až teprve poté eventuelně 

přistoupit k jeho koupi. Takové služby rozhodně nejsou v tomto odvětví samozřejmostí. 

Spousta prodejců slibuje na svých stránkách rozsáhlé výhody, ale skutečnost je potom 

zcela odlišná. U Petracompu tomu tak není. 

 

4.1.1 Podrobnější informace o firmě 

Cílová skupina zákazníků 

Firma Petracomp má široké pole působnosti. Jejími zákazníky jsou jak lidé 

pohybující se v branži informačních technologií, tak koncoví uživatelé, kteří nejsou 

v problematice příliš zběhlí. Tito především ocení velmi profesionální přístup 

pracovníků firmy, kteří jsou dopodrobna obeznámeni s novými trendy a dokáží odborně 

poradit, ať už se jedná o nový notebook nebo soustavu reproduktorů. Myslím, že právě 

tento fakt zákazníci ocení nejvíc a díky tomu si firma Petracomp drží svou pozici na 

trhu. 

 

Sortiment 

 

Sortiment je velmi pestrý a zahrnuje také digitální fotoaparáty a kamery včetně 

příslušenství. Zařazení takového zboží do nabídky firmy bylo dle mého názoru chytrým 

tahem a v době největšího rozmachu a poptávky po uvedených výrobcích i jedním 
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z hlavních příjmů firmy. O správnosti tohoto kroku dále 

svědčí skutečnost, že firma je oficiálním distributorem 

takových značek jako je Olympus či Panasonic. V nabídce 

zboží se také objevují speciální druhy artiklu, jako jsou 

soupravy vodního chlazení, extrémně výkonné vzduchové 

chladiče nebo komponenty, které se používají při tzv. 

„přetaktování“. Tyto poměrně drahé a unikátní věci přilákaly 

do firmy Petracomp i zákazníky z řad počítačových 

nadšenců, kteří disponují velkou kupní silou. 

Značnou chybou a nedostatkem je podle mého názoru 

absence zboží z oblasti mobilních komunikací. Vývoj trhu 

v této oblasti zaznamenal obrovský rozvoj a tuto příležitost 

měla firma využít. Zaměření  se mělo vyvíjet v souladu         

s vývojem trhu mobilních komunikací. Velmi výnosné bylo 

prodávat dotované mobilní přístroje s příslušenstvím             

a souvisejícími službami. Další příležitost spočívala 

v distribuci předplacených sad. Obrovský boom mobilních 

telefonů v České republice nutně ovlivnil transformaci trhu 

mobilních komunikací, kterému se společnost přizpůsobuje. 

V současné době firma mobilní telefony již nabízí, ale 

k zařazení tohoto druhu zboží se odhodlala až v roce 2007.  

Důležitou částí sortimentu jsou mobilní počítače, neboli 

notebooky. Firma Petracomp je značkovou prodejnou 

notebooků Asus a disponuje nejširším výběrem těchto 

notebooků na jižní Moravě. Samozřejmě, že k dispozici jsou 

i přístroje jiných značek. Dále je zde možné zakoupit již 

hotové sestavy stolních počítačů a uživatelům internetového 

obchodu je rovněž k dispozici propracovaný konfigurátor 

sestav.  

                      obr. 5 - SORTIMENT FIRMY PETRA COMPUTERS S.R.O.                   

Zdroj: http://www.petra.cz/ 
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Velmi perspektivní je také prodej herních konzolí, které jsou v současné době 

hodně oblíbené a čeká je jistě světlá budoucnost. K dispozici je dále veškeré 

příslušenství a doplňky k tomuto typu zboží.  

Nejsou opomenuty ani potřeby hráčů počítačových her, jelikož spolu s různým 

dalším softwarem je možno zde sehnat i ty nejnovější tituly, které momentálně okupují 

přední místa hráčských žebříčků popularity. 

Jak je vidět na výše uvedeném obrázku, v nabídce zboží firmy Petracomp již 

v současné době neschází téměř nic a já se domnívám, že každý ze zákazníků si najde    

a prostřednictvím internetového obchodu nakoupí vše, co potřebuje. 

Služby a servis 

Každá firma podnikající v současných podmínkách si musí uvědomit, že nestačí 

pouze zprostředkovávat nákup a prodej zboží, ale k udržení zákazníka je také zapotřebí 

něco navíc a tím něčím jsou služby a servis, které zákazníkovi firma poskytuje. Na 

internetu je nespočet internetových obchodů, které nakoupí z velkoskladu levnější zboží 

za tzv. dealerské ceny a po tom, co si cenu navýší o svoji marži, zboží prodají dále a tím 

jejich vztah k zákazníkovi považují za ukončený. Firma Petracomp ale ví, že jen to, 

nestačí. Proto doplnila škálu poskytovaných služeb o několik, zákazníky nejčastěji 

vyžadovaných, služeb. Mezi ně patří hlavně servisní zásahy technika, který řeší 

nejběžnější a nejjednodušší problémy, se kterými se potýkají běžní a méně zdatní 

uživatelé počítačů. Velmi výhodné jsou ceny těchto služeb. Z prostého porovnání nám 

vychází ceny o třetinu nižší, než u konkurence. Toto považuji za dobrý tah, jelikož 

zákazník vnímá, zda pro obchodníka představuje pouze zdroj zisku, ze kterého je třeba 

vyždímat maximum nebo obchodního partnera u kterého záleží na tom, jestli bude 

spokojený, či nikoliv.  

4.1.2 Organizační struktura 

Petracomp není příliš velká firma a schéma organizační struktury je tedy poměrně 

jednoduché. Hlavním účelem takovéto kompozice je zajištění co nejlepšího                     

a nejflexibilnějšího chodu celé organizace.   
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               obr. 6 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY PETRA COMPUTERS S.R.O. 

obr. 6. Zdroj: Petracomp Brno, spol. s r.o. 

 

Jednatel společnosti 

Petracomp s.r.o. 

 

 

Účetní                                      

oddělení 

 

 

Správci 

informačních 

systémů  

 

 

Vedoucí prodejny  

 

 

Sklad a 

logistické 

oddělení 

 

 

Prodejci a technici 

 

Marketingové 

a reklamační 

oddělení 

 



43 

Jednatel společností 

Úloha jednatele společnosti je jednou z nejdůležitějších a nejklíčovějších rolí v celé 

firmě. I přesto se jí nebudu příliš dlouho věnovat, poněvadž je dle mého názoru zcela 

zřejmá. Jednatel má za úkol komunikovat pro společnost nejvýhodnější podmínky, 

domlouvá větší zakázky, za které bere zodpovědnost. Je zodpovědný nejvyššímu vedení 

a majiteli firmy v jedné osobě. Je to závažná a náročná činnost a bez této pracovní 

pozice by nemohla firma existovat a vést si tak úspěšně, jako si vede. Jednateli firmy se 

zodpovídají marketingové a reklamační oddělení, oddělení správců informačních 

systémů, účetní oddělení a v neposlední řadě i vedoucí celé prodejny.  

Správci informačních systémů 

Tito pracovníci mají na starosti informační technologie a informační systémy. Jsou 

to odborníci a mají zodpovědnost také za funkci a kvalitu internetového obchodu po 

technické stránce. Tyto aktivity vyžadují interakci s marketingovým oddělením, aby 

docházelo k dokonalému sloučení potřeb firmy. Zodpovídají se jednateli společnosti. 

Účetní oddělení 

Zde, myslím, není potřeba podrobné vysvětlování funkce. Účetní oddělení má za 

úkol zajišťovat fungování podniku z hlediska financí. Jsou to lidé s ekonomickým 

vzděláním a praxí potřebnou k tomu, aby se orientovali v komplikované legislativě         

a zajišťovali, aby nikde nedošlo k sebemenší chybě. Plní svůj úkol na výbornou, jelikož 

žádný finanční audit neshledal jediný problém. Zodpovídají se jednateli společnosti. 

Vedoucí prodejny 

Vedoucí prodejny dohlíží na hladký a bezproblémový chod celé prodejny Je to 

člověk s velikou zodpovědností a s ocelovými nervy. Spadají pod něj prodejci a technici 

přítomní v prodejně, také sklad a nevyhnutelná je i komunikace s účetním oddělením. 

On je ten, na jehož hlavu se snese kritika, pokud někdo z podřízených udělá chybu. 

Zodpovídá se jednateli společnosti. 
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Sklad a logistické oddělení  

Pracovníci ve skladu mají za úkol přejímat zboží, uskladnit je a poté vyčkat na 

objednávku. Jakmile toto nastane, zboží opět vyhledají, zabalí a odevzdají k přepravě. 

Zde nastupuje logistické oddělení, které má zaručit, že se zboží dostane na prodejnu bez 

úhony a v dostatečně krátkém čase. Obě části firmy musí jako ozubená kolečka přesně 

zapadnout do soukolí firmy a zaručit tak její nerušený chod. Zodpovídají se vedoucímu 

prodejny a nevyhnutelně musí komunikovat i s prodejci v prodejně. 

Prodejci a technici 

Prodejci a technici jsou v každodenním kontaktu se zákazníkem. Přijímají a vyřizují 

objednávky. Manipulují také z penězi, které přijímají od zákazníků za zboží. K jejich 

práci také patří nezbytná znalost výpočetní techniky a samozřejmě základů prodeje. 

Jejich další povinností je pokusit se kupujícímu poradit a pokud váhá, či je v nějaké 

oblasti nerozhodný, seznámit ho a explicitně mu vysvětlit výhody koupě. To 

pochopitelně vyžaduje podrobnou znalost všech prodávaných produktů. Zodpovídají se 

vedoucímu prodejny. 

Marketingové a reklamační oddělení, reklama na internetu 

 Marketingové oddělení schválně zmiňuji až na konci výčtu všech oddělení, protože 

jsem se o něm chtěl rozepsat poněkud více. Z názvu je jasné, že marketingové oddělení 

se stará o reklamu a marketing všech produktů firmy Petracomp. Jeho úkolem je 

informovat zákazníky o nových výrobcích nebo nových službách, které firma nabízí.  

Další činností, kterou má toto oddělení na starosti, je zajišťování  propagace samotné 

firmy Petracomp. Na základě zkušeností marketingových specialistů lze konstatovat, že 

investice vložená do reklamy není zbytečností. V tomto odvětví, které je nabité 

konkurencí, je pro každou firmu zásadní, dostat se do povědomí zákazníků a úspěšně 

tam setrvat. Marketingové oddělení k tomuto účelu používá různé metody a postupy. 

Prvním je inzerce v různých novinách a denících. Další mocnou zbraní marketingu jsou 

reklamní letáky, které každý z nás nachází ve své poštovní schránce.  

 Hlavním inzertním prostorem se však stává internet. V současné době existuje 

služba, kdy firma za určitý finanční poplatek může obsadit přední a výhodná místa ve 
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vyhledávacích portálech. Dále bych se chtěl zmínit o typech internetové reklamy a její 

výhodnosti, či nevýhodnosti, resp. oblíbenosti či neoblíbenosti u zákazníků. Tímto se 

obšírně zabýval článek o reklamě na serveru www.lupa.cz a já bych si zde dovolil uvést 

pár citací, které mě zaujaly a uvedenou problematiku zásadním způsobem 

charakterizují. 

 

Internetová reklama je samozřejmě velmi široký a nafukující pojem. To, co nám 

chybělo v minulém průzkumu, tedy rozdělení reklamních formátů, tato studie napravuje. 

Nejprve se respondentů zeptala, jaké formáty znají. Spolu s jejich názvy jim byly 

nabídnuty i obrázky, které použití jednotlivých formátů zobrazovaly. Nejznámějším se 

ukázal billboard (70 procent), tedy formát tvaru obdélníku rozpínající se v celé šíři 

stránky, nejčastěji v její horní části. Za billboardem se v tabulce známosti formátů 

umístila reklama v e-mailu (62,4 procenta), dále pop-up okno (53,3 procent procenta), 

banner (52,6 procenta) a sponzorovaný odkaz (48,7 procenta).19 

 Jasným vítězem mezi uživateli je tedy tzv. banner - čili proužek s reklamním 

obsahem. Tento formát je uživatelům nejznámější. Následuje reklama v e-mailu, která 

se umístila na druhé pozici. Oba formáty firma Petracomp používá. Při registraci do 

internetového rozhraní virtuálního obchodu zadává každý zákazník e-mailovou adresu   

a na tuto adresu mu marketingové oddělení posílá informace o promoakcích                    

a novinkách. Samozřejmě není problém tuto službu kdykoliv zrušit, pokud si tak 

zákazník přeje. 

 O dalším formátu internetové reklamy se zmiňuje následující odstavec: 

 Realizátoři výzkumu se nezapomněli uživatelů zeptat, jaké reklamní formáty jsou jim 

nejsympatičtější. Začněme od konce: nejméně oblíbené jsou podle očekávání formáty, 

které uživatelům brání v plnohodnotném zobrazení, „násilně“ získávají pozornost          

a uživatel musí provést akci, chce-li se reklamy zbavit a číst obsah.20 

                                                 
19 AMBROŽ, J. Online reklama versus uživatelé [online]. 23.8.2006 [cit. 2008-02-17], URL 

http://www.lupa.cz/clanky/online-reklama-versus-uzivatele/ 
20 AMBROŽ, J. Zvyky uživatelů: co hledají? Klikají na reklamy? Nakupují? [online]. 27.7.2006 [cit. 

2008-02-17], URL http://www.lupa.cz/clanky/zvyky-uzivatelu-co-hledaji-klikaji-na-reklamy-nakupuji/ 
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Tomuto formátu internetové reklamy se firma Petracomp důkladně vyhýbá a  já ho 

rovněž nedoporučuji. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou mi tyto druhy reklamy velmi 

nepříjemné, okamžitě zaujímám k zadavateli takové reklamy nepřátelský postoj a už 

z principu bych na jejím základě nic nekoupil. 

Na závěr této podkapitoly bych chtěl uvést zajímavý graf, který dokumentuje, jak 

často uživatele reklama zaujme natolik, že na ni „kliknou“. 

graf 8 - FREKVENCE KLIKÁNÍ NA INTERNETOVÉ REKLAMY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 8. Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/zvyky-uzivatelu-co-hledaji-klikaji-na-reklamy-nakupuji/ 

 

Součástí marketingového oddělení je také oddělení reklamační, které má svoji 

nezastupitelnou úlohu. Ta spočívá nejen ve vyřizování reklamací, ale i v budování 

pověsti celé firmy. Příkladem nám opět může být společnost Czech Computer s.r.o., 

která si ve svých začátcích vybudovala pověst firmy, která je velmi vstřícná v této 

oblasti a vyreklamuje téměř každou závadu. Z této pověsti firma těží dodnes a i přesto, 

že ceny zboží jsou poněkud vyšší, tak na ni spoustu kupujících nedá dopustit a firma si 

udržuje tímto způsobem mnoho věrných zákazníků. V popsaném trendu jí radím 
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pokračovat   a doporučil bych podobný postup i firmě Petracomp. Dle mého názoru se 

takové jednání opravdu vyplatí.  

4.1.3 SWOT analýza firmy Petracomp 

Pro lepší seznámení s firmou jsem se rozhodl použít metodu SWOT analýzy. 

TABULKA 1: SWOT ANALÝZA FIRMY 

Interní analýza 

1 - Silné stránky 2 - Slabé stránky 

 
- dobré jméno společnosti 
- široký sortiment 
- největší distributor některých 

značek 
- příznivé ceny 
- snadná dostupnost 
- zaběhnutá firma 
- zkušené vedení 

 
- běžný sortiment  
- téměř žádné přidružené služby 
- orientace jen na jedno odvětví 

 

3 - Příležitosti 4 - Hrozby 

E 
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- vstup do EU 
- pád velkého konkurenta 

v blízkém okolí 
 

 
- pokles cen na světových trzích 
- veliká konkurence 
- možnost nasycení trhu 

 

Zdroj: vlastní 

  

1 - Silné stránky, 2 - Slabé stránky 

 Hlavním problémem společnosti je naprostý nedostatek přidružených služeb. 

Jakkoliv je společnost úspěšná na poli prodeje, nesmí v žádném případě zanedbat další 

aspekty svého podnikání, jako je servis. Firma má velkou výhodu ve svém příhodném 

umístění (přímo v nákupním středisku Interspar na Vídeňské ulici v Brně), ale je nutné 
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bedlivě sledovat konkurenci a nepodcenit žádnou potenciální hrozbu. Silnou stránkou 

firmy je její dobré jméno a příznivé ceny. 

 

4 - Hrozby 

Díky značnému poklesu cen na světových trzích dochází ke zvýšené poptávce po zboží 

distribuovaném firmou Petracomp, nicméně hrozí zde i možnost nasycení trhu. Proto by 

firma měla do budoucna uvažovat i o rozšíření sortimentu, aby této hrozbě mohla 

úspěšně čelit. 

 

4.2 Současný model elektronického obchodu firmy 

Elektronický obchod společnosti je možné najít na adrese www.petra.cz. Je to její 

jediný a tím pádem nejvíce využívaný e-shop. Zaměřuje se výhradně na výpočetní 

techniku. V době nárůstu prodejů přes internet došlo i ke vzniku společnosti samé, takže 

e-shop byl přítomen téměř od samého začátku činnosti firmy. Značné množství zboží se 

prodává, či objednává právě přes tento e-shop, tudíž se tato forma vztahu se zákazníkem 

významně podílí na celkových ziscích firmy. Elektronickému obchodu je třeba věnovat 

maximální pozornost a úsilí a snažit se o jakákoliv vylepšení těchto zásadních 

bilaterálních vztahů. Možnostem se meze nekladou a firma má v této oblasti ještě 

značný nevyužitý potenciál.  

 

Porovnání  - firma Petracomp a firma Czech Computer 

 
Abychom si mohli udělat jasnou představu, o čem zde hovořím, dovolil jsem si 

zařadit ukázku ze současného obchodu firmy Petracomp. Při porovnání s internetovým 

obchodem mnou již několikrát zmiňované firmy Czech Computer, jsou zde jasně vidět 

obrovské rozdíly mezi dvěma zmíněnými subjekty. Cílem mé diplomové práce je 

navrhnout taková zlepšení, aby se elektronický obchod firmy Petracomp vyrovnal (nebo 

dokonce  předčil) elektronickému obchodu firmy Czech Computer (dále jen CC). Je to 

ambiciózní závazek, jelikož už při prvním pohledu je jasné, který z těchto dvou je na 

špičkové úrovni.  
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Firma CC (obrázek str. 32) získává body za dokonalou přehlednost celého obchodu. 

Oceňuji také propracovaný grafický design, vyváženou práci barev, snadné 

vyhledávaní, včetně pro uživatele přátelského rozložení jednotlivých odkazů na 

obrazovce. Je vidět, že o tento e-shop se stará tým opravdových a zkušených  

profesionálů. Funkce pro zákazníky jsou dovedeny k dokonalosti a nakupovat zde je 

velice příjemné. Zákazníci si mohou před nákupem prostudovat nezávislé recenze, pod 

každým zbožím je otevřená diskuze, kde se lze dozvědět mnoho užitečných informací 

jak od samotných uživatelů, tak z reakcí pracovníků CC. Toto je neocenitelná funkce, 

kterou doporučuji zařadit každému prodejci do systému. Existuje sice riziko, že se tu 

objeví i reakce negativní (ne každý je se zbožím spokojený), ale většinou jsou uváděny 

reakce kladné. Uživatelé jsem napíší kladnou reakci bezprostředně po koupi nového 

zboží, když ještě neopadlo nadšení z nové věci. To je tou nejlepší reklamou. Později, 

možná radost opadne, ale to už se v reakcích neobjeví. Tento psychologický úkaz je pro 

obchodníka velmi výhodný.                                                                    

obr. 7 - HLAVNÍ STRÁNKA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY PETRA COMPUTERS S.R.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 7. Zdroj: Petracomp Brno, spol. s r.o. 
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Na první pohled by se mohlo zdát, že internetový obchod firmy Petracomp je typově 

téměř totožný nebo alespoň velmi podobný internetovému obchodu firmy CC. Bohužel 

tomu tak zdaleka není. Ze statického obrázku to není patrné, ale použitý model 

internetového obchodu nepracuje tak jak by měl a nákup zde není vůbec příjemný. Tuto 

skutečnost bych chtěl změnit a doufám, že pomocí několika vylepšení by se mohla 

současná situace o něco zlepšit.  

 

4.2.1 SWOT analýza současného modelu elektronického obchodu firmy 

Petracomp 

TABULKA 2: SWOT ANALÝZA EO FIRMY 

Interní analýza 

1 - Silné stránky  2 - Slabé stránky  

 
- stálí zákazníci internetového 

obchodu 
- domény s možnými jmény 

jsou zaregistrovány 
- dobré jméno firmy 
- široký sortiment 
- dobré ceny  
- je zdrojem informací pro 

zákazníky  
- systém je snadno 

modifikovatelný 
- rychlá optimalizace systému 
 

 
- kompatibilita s internetovými 

prohlížeči 
- málo funkcí 
- časté výpadky 
- pomalá aktualizace 
- komplikované řešení reklamací 
- nedostatek informací 
- nepružná reakce na podněty 
- nedostatečná odbornost 

pracovníků pečujících o EO 
- grafická nedokonalost 

 

3 - Příležitosti 4 - Hrozby 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

 

a 

n 

a 

l 

ý 

z 

a 

 
 

- dostupnost internetu 
- stále více zákazníků 

nakupujících přes internet 
- pád velkého konkurenta 

v blízkém okolí 
- k dispozici i jiné typy modelů 

elektronických obchodů 
 

 
 

- možné útoky hackerů 
- hrozba úniku osobních 

informací zákazníků 
- výpadek internetového 

připojení 
- technické závady výpočetní 

techniky - ztráta dat  
 

 

Zdroj: vlastní 
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1 - Silné stránky 

Silné stránky jsou nezbytnou podmínkou pro provedení jakéhokoliv vylepšení. Je 

nutná dobrá a co nejrychlejší modifikovatelnost celého e-shopu, protože pokud 

nahlédneme do slabých stránek, je zde několik bodů, které se musí řešit co nejdříve. 

 

2 - Slabé stránky 

Za obzvlášť závažnou chybu považuji nedokonalou kompatibilitu se všemi 

internetovými prohlížeči. Existuje velké procento lidí, kteří používají jiný než výchozí 

prohlížeč systému Windows (včetně mě) a stránky s některými z nich nepracují 

korektně. Zde je proto třeba doporučit okamžitou nápravu. 

 

Dalším neodpustitelným problémem je poměrně častá nefunkčnost těchto stránek. 

Jen při psaní této diplomové práce jsem se několikrát setkal s tím, že stránky buď 

nebylo možné načíst vůbec, nebo trvalo načítání neúměrně dlouho. Nevím, zda je to 

problém poskytovatele internetového připojení firmy Petracomp, či závada na jejich 

serveru, ale bylo to velmi nepříjemné. Pokud by se mi toto stalo v pozici zákazníka, 

určitě bych nečekal na zprovoznění stránek, ale nakoupil bych v jiném obchodě. 

 

Pomalá aktualizace cen a sortimentu je další bolestí, která tento internetový obchod 

trápí. Ceny výpočetní techniky značně kolísají a již se mi několikrát stalo, že jsem 

v tomto e-shopu zahlédl cenu „starou“ a neaktuální. Po telefonickém dotazu mi 

samozřejmě byla sdělena cena nová. Je nutno také říct, že tímto neduhem netrpí jen 

firma Petracomp, ale častokrát jsem podobné jednání pozoroval i u jiných firem. Nyní 

se již situace zlepšila, ale byly doby, kdy byl e-shop firmy až na posledním místě            

a podle toho také vypadala jeho aktualizace. Nicméně pořád je co dohánět. 

 

Posuzovat grafické zpracování e-shopu je záležitost dost subjektivní, přesto si 

dovolím napsat, že v tomto případě není úplně povedené. To se týká jak volby barev, 

tak celkového rozložení. 

 

Se všemi těmito ukazateli souvisí i zjevně nedostatečná odbornost pracovníků 

pečujících o internetový obchod. Mám neblahé tušení, že tuto povinnost má na svých 
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bedrech některý z běžných techniků a k ní samozřejmě vykonává  i další úkoly, které 

z jeho pozice plynou. Je zcela nezbytné uvedený problém také okamžitě změnit. Je mi 

jasné, že firma nemá peníze nazbyt, ale zaplacení odborníka, který by zodpovídal čistě 

jenom za internetový obchod se podle mého názoru vždy vyplatí. 

 
Komplikované řešení reklamací je problémem téměř u všech firem. Pouze mnou 

zmiňovaná firma CzechComputer si vybudovala pověst společnosti, která toto řeší na 

počkání. 

 

3 - Příležitosti 

Jako dobrou příležitost bych viděl skutečnost, že nedaleko kamenné prodejny firmy 

Petracomp skončila činnost firma se stejným zaměřením. Je nutné se této příležitosti 

chopit a zákazníky zaniklé společnosti přilákat například pomocí reklam v regionálním 

tisku. Mnoho lidí stále preferuje možnost se na zboží před koupí fyzicky podívat a také 

se za tímto účelem dostaví do prodejny. Po pádu konkurenta už nemají jinou možnost 

než zboží koupit u firmy Petracomp, pokud nechtějí  navštívit vzdálenější prodejce.  

 

Jasně patrný je i nárůst zákazníků používajících internetový obchod. Tyto počty 

stále rostou a dá se předpokládat, že vzniklý trend bude pokračovat. Dokonce se hovoří 

i o zániku kamenných obchodů. Jak je jasně vidět na následujícím grafu, lidé si stále 

častěji nechávají zboží posílat a  ušetří si tak cestu za prodejcem. 

graf. 9 - POMĚR DOPRAVY A OSOBNÍHO ODBĚRU V KASA.CZ ZA ROK 2007. 

 

 
 

 

 

 

 
graf 9. Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/preziji-kamenne-obchody/ 
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      "Bez nadsázky lze již dnes říci, že kamenné prodejny parazitují na Internetu. Do 

budoucna tento poměr ještě poroste. Je pak pouze otázkou na internetové obchody, aby 

nabídkou a službami tyto lidi oslovily. Na druhé straně, tak jako nástupem 

internetových médií nezmizely klasické noviny, ani internetové obchody nezruší klasické 

kamenné prodejny. Myslím, že oba typy prodeje mohou žít v symbióze. Není však reálné, 

aby oba modely nabízely shodné služby a shodné ceny," vysvětluje naopak svůj pohled 

na věc Martin Kasa.21 

 

4.3 Interpretace a zobecnění získaných poznatků 

Z předchozí analýzy plyne, že společnost Petracomp je na dobré cestě. Má stálou 

základnu zákazníků, několik spolehlivých dodavatelů, dlouhodobé větší odběratele, 

dobrou prognózu do budoucna. Disponuje prostě vším, co by měl perspektivní obchod 

s výpočetní technikou mít. 

Potýká se s několika problémy. Mě v této práci zajímá nedoladěný elektronický 

obchod a jeho nedostatečné funkce, jak pro firmu, tak pro zákazníky. Tento nedostatek 

se samozřejmě odráží i na celkových tržbách společnosti. Tudíž si myslím, že potřebná 

optimalizace modelu přinese do budoucna jejich zvýšení. SWOT analýza společnosti      

i elektronického obchodu společnosti nám jasně ukazuje, kde se blíží případné hrozby          

a zároveň představuje jednotlivé příležitosti. 

Dále jsme se dozvěděli, že firma má možnost volby ze dvou různých možností. 

Existuje zde možnost zakoupení jiného, zcela nového modelu elektronického obchodu  

a naproti ní možnost vylepšování stávajícího modelu. Obě možnosti mají své výhody    

a nevýhody, ale tomuto se budu více věnovat až v kapitole pojednávající o samotném 

vylepšování modelu elektronického obchodu firmy. 

Pro provoz elektronických obchodů obecně platí, že jsou spojeny s velice nízkými 

náklady, ale jejich optimalizace k plné spokojenosti jak zákazníka, tak provozovatele 

není jednoduchá. Jsou postaveny pro co nejširší použití a právě tento fakt brání jejich 

                                                 
21 WOLF, K. Přežijí kamenné obchody? [online]. 26.2.2007 [cit. 2008-02-28], URL 

http://www.lupa.cz/clanky/preziji-kamenne-obchody/ 



54 

přizpůsobení pro specifické účely jednotlivých prodejců. Často jsou v tomto směru 

kladeny překážky samotným výrobcem softwaru, pro kterého by přílišná univerzálnost  

a přizpůsobitelnost nebyla ekonomicky výhodná. 

Elektronické obchody jsou základním předpokladem obchodování na internetu         

a elektronické nakupování či prodej by bez nich nebyl možný. Téměř veškeré 

elektronické obchody dnes běží na tzv. dynamických aplikacích, které jsou vystavěny 

nad databázemi zboží a zákazníků. Kvalita nabízených obchodů se velmi liší a jsou 

nabízeny systémy od jednoduchých krabicových až po elektronické obchody 

přizpůsobené na míru zákazníkovi a dodávané na klíč. Obecně převažuje trend 

propojení elektronického obchodu na účetní a skladový systém. 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 NETDIRECT s.r.o. Slovník [online]. 10.5.2006 [cit. 2008-03-20], URL 

http://www.shopcentrik.cz/cz/slovnik/art_175/elektronicky-obchod.aspx 
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5 Vlastní návrhy řešení 

5.1 Podstata řešení 

Firma Petracomp urazila za dobu své existence dlouhou cestu a podařilo se jí 

v tomto odvětví dosáhnout slušných úspěchů. Prošla také celou řadou změn a vylepšení. 

Nelze popřít, že se společnost rychle rozvíjí a snaží se nezaostávat za konkurencí. 

V dnešní době je samozřejmostí, že obchod s výpočetní technikou má ke kamenné 

provozovně  i spolehlivě fungující e-shop a u firmy Petracomp tato podmínka není 

splněna na 100%. 

Větší společnosti, které mají více poboček v různých městech si také nemohou 

dovolit zanedbat svůj elektronický obchod, ale u firmy s jednou pobočkou, která 

rozhodně neleží v centru města, toto tvrzení platí dvojnásob. K tomuto obchodu mají 

přístup zákazníci z celé republiky (ve skutečnosti z celého světa) a dovolím si tvrdit, že 

jeho vzhled a funkčnost je stejně důležitá, ne-li důležitější, než podmínky v kamenné 

provozovně. 

Společnost Petracomp, vzhledem k nedostatku kapitálu, nemá v plánu v současné 

době otevření další filiálky, ale  možnosti  elektronického obchodu skýtají takový 

potenciál,  že se vedení společnosti rozhodlo je využít právě k dalšímu rozvoji 

společnosti. Nutnost držet krok s konkurencí donutila firmu jít do neprozkoumaných 

oblastí obchodování a je nezbytné projevit ochotu investovat do nových technologií, 

nemluvě o chuti učit se nové věci eventuelně i riskovat v oblasti agresivní marketingové 

strategie. 

Stav, v jakém se elektronický obchod nachází dnes, jsem již popsal v předchozí 

kapitole. Nelze říci, že je e-shop v katastrofálním, či dokonce havarijním stavu, jak 

můžeme občas vidět u jiných firem. Ovšem nenachází se ani v optimální kondici. 

Faktem zůstává, že je nutný zásah do současného stavu. Provedu tedy hrubý nástin 

možností, které firma má a mezi kterými musí volit. K podrobnějšímu rozboru těchto 

možností se dostanu v další části této diplomové práce.  

Varianty jsou dvě. Jednou je zachování současného modelu elektronického obchodu 

a jeho vylepšení nebo vylepšení modelu elektronického obchodu spočívající v jeho 
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výměně. Osobně bych doporučil variantu číslo dvě, i když se jedná o nepoměrně větší 

investici oproti první variantě. Podle mého nazoru představuje druhá alternativa   lepší 

využití potenciálu, který skýtá elektronické obchodování. Řekl bych, že firma touto 

strategií zasáhne větší skupinu zákazníků a upevní si svoji pozici na trhu.  

 

5.2 Hlavní nedostatky, které je třeba řešit 

V této podkapitole předkládám důvody, které firmu vedou k úvahám o zlepšení 

funkcí elektronického obchodu, eventuelně k jeho celé výměně.  

Z pohledu firmy: 

- současný model elektronického obchodu nemá dostatečnou podporu a servis od 

jeho tvůrců 

- na příkladu firmy CzechComputer je jasně patrné, že přínos e-shopu by mohl být 

vyšší, zjevně není jeho potenciálu využito naplno 

- nový a pokročilejší model elektronického obchodu by nevyžadoval tolik 

odborných znalostí k jeho obsluze, stávající model je přetechnizován a jeho 

údržba není jednoduchou záležitostí 

- nedostatek funkcí současného obchodu je záporem, více funkcí elektronického 

obchodu u nového modelu by přineslo usnadnění činnosti jak pro zákazníka, tak 

pro firmu 

- technické problémy se současným modelem elektronického obchodu je třeba 

vyřešit jednou provždy 

Z pohledu zákazníka: 

- současný model nepracuje korektně se všemi internetovými prohlížeči 

- dodatečné funkce nového modelu zpříjemní a zefektivní nákup 

- grafická stránka stávajícího modelu není optimální, nový model přinese možnost 

volby z několika grafických témat, které se budou hodit více 
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- zlepšení informovanosti zákazníka o stavu reklamace a o jejím případném 

vyřízení 

- nestabilita starého systému nedělá firmě dobré jméno, nový odladěný model by 

tímto neduhem trpět neměl 

- rychlejší vyřízení objednávek, okamžitá reakce obchodníků 

 

5.3 Vylepšení modelu elektronického obchodu firmy - vlastní návrh 

Elektronický obchod firmy Petracomp je dle mého názoru dostatečně popsán 

v analytické části této práce. Jedná se o virtuální obchod na stránkách www.petra.cz. 

Jeho značné nedostatky jsem již také prezentoval, Přejdu proto k různým variantám 

řešení, které bych chtěl navrhnout. 

 

VARIANTA 1 - vylepšení STÁVAJÍCÍHO modelu elektronického 

obchodu jeho doladěním a optimalizací 

Tato varianta by byla realizovatelná za určitých podmínek, které je třeba zmínit. 

Hlavní změna by spočívala v zaplacení odborníka na celkovou úpravu tohoto modelu    

e- shopu, který by podle přání zadavatele přidal požadované funkce, pokusil se o úpravu 

grafického vzhledu e-shopu a doladil některé, ne zcela fungující funkce.  

Současný model tohoto obchodu je nabízen společností NetDirect s.r.o. a já zde 

nehodlám řešit, zda je modelem dobrým či špatným. Ani k tomu nemám potřebné 

odborné znalosti. 

Stručná charakteristika 

ShopCentrik je aplikace určená pro obchodování na internetu. Výrobcem tohoto 

profesionálního systému je společnost NetDirect, patřící k lídrům v oblasti e-commerce 

na českém trhu. 
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ShopCentrik není krabicové řešení a je zákazníkům vždy dodáván na klíč počínaje  

analýzou, grafikou až po nasazení do ostrého provozu. Každé dodané řešení je unikátní      

s ohledem na cílové skupiny a prodávané komodity. Díky tomu, že neprodáváme 

krabicový systém a se svými zákazníky neustále komunikujeme, získáváme zpětnou 

vazbu, která je hybnou silou, jež kvalitu produktu neustále posouvá vpřed. Zázemí 

stabilního dodavatele pak našim zákazníkům poskytuje jistotu rozvoje produktu             

a realizaci jakýchkoliv budoucích požadavků.  

Výhody 

ShopCentrik je moderní, neustále se rozvíjející modulární systém určený jak pro 

prodej koncovým spotřebitelům (B2C), tak pro prodej dealerům (B2B). Dbáme na to, 

aby byl ve všech oblastech vždy vpředu oproti konkurenčním produktům. K nesporným 

výhodám patří nízké provozní režie a vyloučení chyb způsobených lidským faktorem, 

čehož je dosaženo díky možnosti plně automatizovaného propojení s libovolným 

ekonomickým systémem. 

Samozřejmostí jsou vestavěné marketingové nástroje, včetně optimalizace pro 

vyhledávače (SEO) a marketingová podpora poskytovaná našim klientům                       

i v následujících letech po zprovoznění aplikace. Rovněž vestavěný publikační systém je 

nespornou výhodou, která umožňuje pohodlné publikování informací a sloučení e-shopu 

i firemní webové prezentace. Vysoký výkon aplikace zvládající velké množství současně 

nakupujících klientů a nabízených položek zboží, jakož i podpora moderních platebních 

metod včetně elektronických plateb jsou v tomto systému samozřejmostí. Samozřejmostí 

je i velmi propracovaná administrace, která uspokojí provozovatele a princip 

jednoduchého nakupování, jež vyhovuje samotným nakupujícím. Multijazyčnost             

a multiměnovost jsou v době expanze českých firem na zahraniční trhy také nezbytností. 

Typičtí klienti 

Střední a větší společnosti 

Mezi naše klienty patří zejména střední a větší společnosti, které z prostředí 

internetu chtějí reálně těžit a využívat jej pro své obchodní a marketingové cíle. Mezi 
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zákazníky patří několik set českých firem, ale výjimkou nejsou ani zahraniční 

společnosti. 

Menší klienti 

Naše společnost si váží každého klienta, a proto se vždy snažíme najít optimální 

řešení pro každého zákazníka. Máme tedy připraveny velmi kvalitní alternativy i pro 

menší zákazníky. Zároveň s těmito alternativami je připravena i možnost prodeje na 

splátky a pronájem systému s možností pozdějšího odkoupení. 23 

Toto jsou věty přímo ze stránky výrobce a programátora současného modelu. Zní 

velice pěkně, ale jak můžeme vidět na stránkách Petracompu, skutečnost je poněkud 

jiná. Proto je třeba udělat několik zásadních změn. 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY 

- změna grafického pojetí e-shopu - firemní barva je červená, e-shop by mohl být 

realizován v podobném duchu - odstranění dnešního růžového stylu 

- doplnění tzv. pluginů24, které zlepší a zvýší funkčnosti především pro zákazníky  

- změna rozhraní pro snadnou editaci produktů a produktového stromu s přímou 

úpravou produktové databáze elektronického obchodu 

- plugin pro možnost otevření diskuzí pod každým produktem - tento se velmi 

osvědčil ve firmě CzechComputer 

- plugin umožňující přidávat zákaznické recenze jednotlivých produktů 

(samozřejmě až po schválení administrátorem) 

- tyto změny nesmí jakkoliv ovlivnit činnost a aktuální provoz obchodu 

 
                                                 

23 NETDIRECT s.r.o. Co je Shopcentrik [online]. 10.5.2006 [cit. 2008-03-25], URL 

http://www.shopcentrik.cz/cz/co-je-shopcentrik/art_98/co-je-shopcentrik.aspx 
24 Plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak 

její funkčnost. 
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- prodejní oddělení a pracovníci ve skladu můžou i nadále pracovat se skladovou 

částí modelu, ale díky novému řešení již nebudou moci způsobit třeba i nechtěné 

chybné zobrazení produktů na e-shopu, jak se stávalo doposud 

- za funkci a bezchybný chod elektronického obchodu bude odpovědný odborník, 

jehož hlavní činností bude právě tento úkol 

- absolutně neodkladné je okamžité řešení technických problémů, obzvlášť 

nekompatibilita s nejznámějšími druhy internetových prohlížečů 

- je třeba zjistit, co způsobuje problém  častých výpadků připojení a buď změnit 

poskytovatele internetového připojení nebo na něj důrazně apelovat, ať zjedná 

okamžitou nápravu  

- důsledkem předchozích změn bude jasné stanovení kompetencí, pravomocí          

a samozřejmě také odpovědnosti za informace zobrazené na webu  

 

Ideální systém elektronického obchodu vidíme na obrázku níže. Je to systém 

společnosti oXySHOP®, který jsem zvolil pro variantu číslo 2 a popíši jej podrobně 

v následující kapitole. Velmi důležité je, že produktová databáze je vytvořena mimo 

informační systém společnosti. Jak oblast obchodu, tak i marketing potom nemusí 

pracovat přímo s IS firmy, ale jen s uvedenou databází, případně si berou potřebná data 

z datového konektoru. 

obr. 8 - IDEÁLNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU. 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

obr. 8. Zdroj: ProMON spol. s r.o. www.oxyshop.cz 

http://www.oxyshop.cz/


61 

 Celý systém se skládá ze tří vrstev. Nejvýše je www prezentace - je velmi důležité, 

jak bude zpravována, je to první věc, kterou kupující shlédne. Precizní grafické 

provedení vašeho obchodu předkládá seznamy a katalogy zboží a další potřebné 

informace. Obchod zajišťuje evidenci zákazníků a objednávek a dodává údaje               

o nabízeném zboží z produktové databáze do www prezentace. Zároveň s pomocí 

datového konektoru komunikuje s vaším informačním systémem. A nakonec 

marketingová část oXySHOP®u zabezpečuje dialog se zákazníky a napomáhá řešit 

akce, kampaně, hodnocení a statistiky.25 

Nynější model elektronického obchodu má bohužel produktovou databázi 

vytvořenu v informačním systému společnosti. To způsobuje potíže se zálohováním       

a celý systém tak není příliš bezpečný. Stačí jeden neopatrný zásah neodborného 

pracovníka a dojde ke škodám, které se musí pracně napravovat. Z tohoto důvodu jsem 

také navrhl poslední dvě změny (výše), které obsahují podmínku, že o obchod se bude 

starat pouze jeden za něj zodpovědný člověk, který podobné nesrovnalosti nesmí 

dopustit. Měl by to být odborník na tuto problematiku, který již nebude mít ve firmě 

jiné povinnosti (nebo jen minimální). Současný stav, kdy se o elektronický obchod 

starají všichni a přitom vlastně nikdo je dlouhodobě neudržitelný. Způsobuje občasné 

pády elektronického obchodu, chyby v produktové databázi a dočasnou nedostupnost  

při zjednávání nápravy. To opravdu není dobrá reklama a z hlediska marketingu se 

jedná o výhledově neudržitelnou situaci, kterou je třeba změnit. 

Předchozí odstavec také souvisí s problémy elektronického obchodu ze strany 

poskytovatele internetu. Je velmi nepříjemné, když se zákazník rozhodne ke koupi         

a objednávce nového zboží a zjistí, že stránka firmy Petracomp a tudíž i stránka 

elektronického obchodu je nedostupná. Tento jev jsem pozoroval při psaní své 

diplomové práce nejméně třikrát. Mohlo by se zdát, že je to zanedbatelné, ale dle mého 

názoru není. Může to odradit kupujícího, který přejde ke konkurenci a to je 

pochopitelně ztráta a velká nepříjemnost. 

                                                 
25 oXy ONLINE s.r.o. Klíčové vlastnosti [online]. 18.9.2006 [cit. 2008-03-26], URL 

http://www.oxyonline.cz/info.jsp?name=oxyshop_klicove-vlastnosti 
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Další závadou technického rázu je nekompatibilita modelu s některými 

internetovými prohlížeči. Na to by se měli systémoví pracovníci také zaměřit, jelikož 

nevěřím, že chyba je v samotném modelu. Pravděpodobně bude závada v jeho špatné 

implementaci - z toho plyne, že je potřeba kontaktovat poskytovatele modelu 

elektronického obchodu a tuto závadu řešit s ním. Pro účely této práce jsem si 

nainstaloval všechny nejznámější internetové prohlížeče a vyzkoušel jejich funkci. Pro 

test jsem vyvinul vlastní metodiku, která spočívala ve výběru tří produktů z různých 

oblastí, jejich vložení do košíku a následném objednání. Objednávky jsem poté 

samozřejmě zrušil. 

TABULKA 3: FUNKCE NEJZNÁMĚJŠÍCH INTERNETOVÝCH PROHLÍŽEČŮ 

 Bezchybná funkce 
modelu a správné 

zobrazení  

 

Bezchybná funkce 
modelu, ale drobné 
chyby v zobrazení  

Zhoršená funkce 
modelu a závažné 
chyby v zobrazení 

Internet Explorer ANO NE NE 

Maxthon NE NE ANO 

Firefox NE ANO NE 

Opera NE ANO NE 

Netscape ANO NE NE 

Mozilla NE ANO NE 

 

Zdroj: vlastní 

Jak je z tabulky jasně patrné, korektně fungovaly pouze dva prohlížeče z šesti. 

Drobné chyby, které se objevily při použití tří dalších prohlížečů sice nebrání 

zákazníkovi v nákupu, ale rozhodně nedělají dobrý dojem a jméno firmy tím trpí. 
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  Prohlížeč Maxthon vykazoval poměrně závažné chyby ve zobrazení a funkce 

celého modelu nebyla optimální. Je to s podivem, poněvadž Maxthon je pouze 

nadstavba oficiálního prohlížeče Microsoft Internet Explorer a ten fungoval bezchybně. 

Situace není přímo alarmující, ale spokojený bych s ní také nebyl. I v případě Maxthonu 

se sice dal internetový obchod použít, ale při skutečném nákupu bych si odeslání 

objednávky rozhodně rozmýšlel. Nerad bych místo jednoho monitoru obdržel například 

tři.  

Další podstatnou změnou, kterou bych navrhl ve variantě 1 je zavedení rozšiřujících 

pluginů do systému. Jedná se hlavně o plugin, který umožňuje zákazníkům otevřít 

diskuzi pod produktem a poradit tak ostatním. Na první pohled se tento modul možná 

jeví jako kontraproduktivní, jelikož se v diskuzích najdou i takoví, kteří se snaží 

potenciálního kupce odradit, ale dle mého názoru (který se zakládá na stovkách 

přečtených diskuzí o počítačovém hardware) ve většině případů majitel hardwaru se 

snaží tento doporučit a přesvědčit ostatní o výhodnosti (své) koupě. Na srdci mu ani tak 

neleží blaho kupujícího, jako spíše snaha obhájit své rozhodnutí a přesvědčit (sebe?), že 

nákup byla správná volba. Takový je alespoň můj názor. Pod odstavcem se nachází 

ilustrační obrázek, jak tento modul vypadá. 

obr. 9 - MODUL DISKUZE O ZBOŽÍ. 

  

 

 

 

 

 

 

obr. 9. Zdroj: Czech Computer, spol. s r.o. 
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Do diskuze zasahují samozřejmě také prodejci hardwaru a snaží se zákazníkům 

zodpovědět jejich dotazy. Tato činnost se rozhodně vyplatí, není potřeba vyřizovat 

množství zbytečných emailů a pracně vyhledávat data o produktu v databázi. 

Dalším velmi užitečným pluginem, který by bylo dobré do systému zavést, je 

možnost přidávat do systému zákaznické recenze. Opět se dle mého názoru projeví 

touha zákazníka obhájit svoji volbu a v počátečním nadšení bezprostředně po koupi, 

napíše oslavnou recenzi, která může přesvědčit jiného k nákupu. 

 

Zhodnocení varianty č.1 - VÝHODY : 

Ø nízká cena, stávající model je již zakoupen  

Ø zaměstnanci již model na určité úrovni ovládají, umí s ním pracovat 

Zhodnocení varianty č.1 - NEVÝHODY: 

Ø uvedené chyby v aplikaci modelu by si vyžádaly značné množství času            

k odstranění  

Ø podpora ze strany dodavatele modelu až dosud nebyla přímo ukázková 

Ø nutnost najmout odborného experta pouze na vylepšení stávajícího modelu 

se značně prodraží 

Ø potíže technického rázu způsobené samotnými vlastnostmi modelu jsou 

neodstranitelné 

K variantě č.1 je to vše, co jsem chtěl zmínit. Ekonomické zhodnocení obou návrhů 

provedu až v kapitole - Ekonomické hodnocení. Tam se také rozhodne, která varianta je 

optimální. 
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VARIANTA 2 - nákup nového modelu elektronického obchodu 

Nebudu zastírat, že tato varianta je již od začátku podle mého názoru výhodnější a 

dávám jí přednost. Proč vylepšovat něco, co se neosvědčilo a s čím nemám dobré 

zkušenosti? Optimálnější bude začít s novým a čistým štítem, který představuje nákup 

nového kompletního systému tzv. na klíč. Pro tuto variantu jsem zvolil model 

oXySHOP společnosti ProMON spol. s r.o. Je to velmi známý a několika oceněními 

ověnčený model, například jej využívá mnou tolikrát uvedená společnost Computer 

Computer. Prestižní web zabývající se touto problematikou dokonce udělil společnosti 

Czech Computer ocenění Křišťálová lupa za nejlepší internetový obchod a nemalou 

zásluhu na tom má použitý model. Podívejme se, co o tomto modelu říká společnost, 

která je za něj zodpovědná. 

oXySHOP®: Stručná charakteristika 

Klíčem k úspěchu prodeje je získat a udržet si zákazníka. Na rozdíl od 

„kamenných“ obchodů je ovšem zákazník přicházející z internetu mnohem náročnější 

na informace, které může u prodejce získat. Kvalitní e-shop, schopný ukojit hlad 

zákazníků po informacích a rychlé komunikaci s prodejcem, se pak stává významnou 

konkurenční výhodou i v dynamickém prostředí internetového prodeje. 

 

Ø sestaven na míru individuálních potřeb obchodníka  

Ø přímé propojení s informačním systémem  

Ø maximum informací o nabízených produktech  

Ø jednoduchá správa a snadná aktualizace databáze produktů  

Ø okamžitá odezva na veškeré reakce zákazníků  

 

Splnit náročné požadavky zákazníků není pro řadu současných e-shopů nijak 

snadným cílem. Kupující vyžadují detailní informace o zboží a jeho technických 

parametrech, pozorně sledují a porovnávají vývoje ceny zboží, chtějí o nabídce 
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diskutovat s prodejci i mezi sebou navzájem. Vysoce si také cení technickou podporu 

prodejce a naprosto se neobejdou bez přehledného výběru v nabídce a perfektní 

možnosti vyhledávání zboží. 

Získaná ocenění 

Jedním z nejúspěšnějších současných e-shopů, který dokáže uspokojit tak vysoké 

nároky, je e-shop patřící společnosti Czech Computer s.r.o., vyhodnocený v anketách 

jako „Nejlepší HW e-shop v ČR“ (společná čtenářská anketa internetových magazínů 

www.cdr.cz, www.svethardware.cz a www.zive.cz, pořádaná v roce 2004). Značné 

zásluhy na jeho úspěšnosti patří řešení oXySHOP®, které je srdcem celého systému. 

V roce 2006 pak obdržel e-shop Czech Computer (a zároveň také oXySHOP®) 

ocenění Křišťálová Lupa 2006 v kategorii e-shop a společně tak potvrdili své výsadní 

postavení na českém trhu.  

www.czc.cz - internetový obchod jednoho z nejvýznamnějších prodejců v České 

republice. Více než 1.300.000 zobrazených stránek a 40.000 zákazníků denně. Více 

než 20.000 produktů a roční obrat přesahující 3/4 miliardy Kč. Referenční 

implementace eCommerce systému oXySHOP®. 

Řešení postavené na bázi oXySHOP® můžete mít i vy. Samozřejmě že nejenom 

„holý motor“ - očekávejte komplexní řešení na klíč, přizpůsobené všem specifickým 

požadavkům - počínaje analýzou přes návrh a realizaci grafického vzhledu, naplnění 

databáze produktů, propojení na informační systém a další rozšiřování. 

Co je oXySHOP® 

Je to modulární systém, zajišťující provoz vašeho elektronického obchodu. Je určen 

k přímému napojení na váš informační, logistický příp. účetní systém, z něhož může 

čerpat potřebné informace. Propojení s informačním systémem je řešeno pomocí 

malého nezávislého modulu - „datového konektoru“. Výhoda je zřejmá - pokud se 

rozhodnete přejít v budoucnu na jiný IS firmy, změníte jen konektor. To zaručuje 

obrovskou flexibilitu a především ochranu vašich investic. 
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Pro koho je oXySHOP® ideálním řešením 

oXySHOP® oslovuje především takové prodejce, v jejichž nabídce je množství zboží 

(výjimkou nejsou ani řádově desítky tisíc položek), s podrobnými informacemi               

a technickými parametry, přičemž je vyžadována velmi častá aktualizace této 

produktové databáze. Vhodnými, nikoli však jedinými kandidáty jsou proto e-shopy 

nabízející hardware a software, kancelářskou techniku, mobilní telefony, spotřební 

elektroniku nebo bílé zboží. 

Díky modularitě a škálovatelnosti systému naopak nehraje zásadní roli velikost 

prodejce, stačí vhodně zvolit rozsah funkčnosti e-shopu a nabídku poskytovaných 

služeb, s možností postupného rozšiřování. oXySHOP® díky tomu mohou využít jak 

menší, tak i velcí prodejci, kteří mají vyšší nároky na funkčnost a velikost systému26. 

Toto jsou slova firmy, která zodpovídá za model elektronického obchodu 

oXySHOP. Dá se říci, že se velmi podobají slovům firmy Netdirect, která distribuuje 

model s názvem ShopCentrik. Ale na základě referencí a získaných ocenění se 

pravděpodobně i laik dokáže rozhodnout, která z těchto firem si zaslouží jeho důvěru.  

Model oXySHOP má také výhodu ve značném množství modulů, kterými lze 

elektronický obchod vybavit. Firma Netdirect vybavuje svůj model moduly také, ale já 

už jsem si udělal obrázek o jejich funkčnosti a kvalitě. Rozhodl jsem se zde představit 

některé z těchto modulů a doporučit tak firmě Petracomp jejich instalaci. 

 

Z pohledu firmy: 

Modul Objednávky  

 Chcete, aby informace o tom, že zákazník si objednal zboží, dorazila nejen k vám, 

ale aby své objednávky viděl i zákazník ? Aby je měl možnost vytisknout (třeba i ve 

formě předfaktury), listovat v historických objednávkách, prohlížet i ty, které zadal již 

                                                 
26 oXy ONLINE s.r.o. Základní popis [online]. 18.9.2006 [cit. 2008-03-29], URL 

http://www.oxyonline.cz/info.jsp?name=oxyshop_zakladni-popis 
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dříve obchodník přímo do informačního systému ? Aby si mohl již odeslané objednávky 

opravovat a měnit sám a nemarnil čas Vašeho draze placeného obchodníka ? 

Určitě ano! Modul Objednávky je z těch, které by ve výběru rozhodně neměly 

chybět. Je zároveň nezbytný, pro moduly Fakturace, Dodací a záruční listy                     

a Reklamace, protože je s údaji z těchto modulů svázán.  

Modul Fakturace  

 Přehled dosud vystavených faktur je pro zákazníka velmi důležitý. Kromě 

informace o tom, zda k dané faktuře již existují platby (a zboží tak například může být 

skutečně vyexpedováno, pokud se jedná o platbu předem) na první pohled vidí celkovou 

odebranou částku, na kterou mohou být vázány cenové akce, může si zkontrolovat zda 

bylo fakturováno vše, co bylo na objednávce - obecně vidí celou svou historii jako 

zákazníka. 

Důležité je že zákazník vidí veškeré faktury - tzn. i ty, které na něj byly vystaveny 

jiným způsobem než na základě internetové objednávky (např. při osobním odběru ve 

firmě).  

Modul Dodací a záruční listy  

 Je důležitý zejména pokud je implementován modul Reklamace - umožňuje 

zkontrolovat záruční doby jednotlivých komponentů. 

Je zachována provázanost na objednávky, dodací listy a faktury.  

Modul Reklamace  

 Modul neocenitelný jak pro zákazníky, tak pro pracovníky vašeho reklamačního 

střediska. Umožní vyžádat předem reklamační kód zásilky, kontrolu, zda komponenta 

byla skutečně zákazníkem u dodavatele zakoupena a zda je v záruce. Zákazník může 

sledovat průběh vyřízení reklamace - kdy byla zásilka přijata, kdy (přibližně) bude 

expedována, zda se na ní pracuje či zda byla odeslána dodavateli. 
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Zákazník sám zadává veškeré podklady a základě jeho údajů pouze proběhne 

kontrola, zda vše proběhlo v pořádku.  

Modul Technická podpora  

 Je jedním z nejrozsáhlejších modulů, které jsou k dispozici. Je koncipován na 

základě dlouholetých zkušeností s funkčností technické podpory, podporuje obtížnou 

práci techniků a zjednodušuje nejčastější činnosti - přiřazování nových dokumentů         

a souborů, jejich verzí, jazykových verzí, řeší dědičnost a výjimky a mnoho dalších. 

Modul PC konfigurátor  

 Jeden z nejlépe implementovaných modulů PC konfigurátoru. Řeší beze zbytku 

problém "hlídání" počtu volných a obsazených slotů při volné konfiguraci počítače 

zákazníkem, dává možnost předdefinovaných sestav v různém stupni komplexnosti, 

umožňuje rozložit počítač na subsety a v jejich rámci vybírat volné nebo předdefinované 

komponenty atd.  

Modul Platební brána  

 Platební karty, splátkový prodej a internetové platby jsou nerozlučně spjaty            

s internetovými obchody. Nabídněte zákazníkům možnost platit jinak než v hotovosti, 

předem nebo dobírkou, poskytněte mu splátkové a úvěrové kalkulátory - a zákazník se 

vám odvděčí zakázkou, kterou by jinak odmítl pro omezené finanční prostředky. 

Modul Hlídací pes  

 Jeden z nejúčinnějších způsobů, jak "dostat" zákazníky na Vše stránky, je upozornit 

je na okamžik, kdy zlevní jimi oblíbený výrobek nebo komponent. Umožněte jim 

definovat, co je zajímá, jaká je pro ně hraniční cena - a automaticky jim bude                

v okamžiku, když cena, počet produktů na skladě atd. doručen mail s informací              

a odkazem na příslušnou stránku.  
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Modul Oblíbené položky  

 Orientovat se mezi stovkami nebo tisíci produktů na Vašich stránkách může být pro 

zákazníka problematické - a to i přes dokonalou navigaci, pečlivé zatřídění do 

produktových stromů nebo využití fulltextového vyhledávání. Zákazníka přitom často 

zajímá jen omezený počet produktů, to, jak se u nich změnily ceny či zda jsou na skladě, 

chce si je co nejjednodušeji přidávat do svých objednávek nebo si tisknout nabídky pro 

své vlastní zákazníky. 

Nejjednodušeji mu to umožní právě modul Oblíbené položky. Nabídne vytvoření 

libovolného počtu vlastních "zásobníků", které je možné libovolně pojmenovat, 

jednoduché (hromadné) vkládání do košíků, tisky, tvorbu nabídek.27 

Z pohledu zákazníka: 

Modul Komentáře čtenářů  

 Specifikem internetových médií je možnost čtenářů reagovat okamžitě na článek. 

Umožněte čtenářům vystupovat pod zavedenými přezdívkami, sledujte jejich aktivitu, 

navažte jejich příspěvky na konkrétní článek nebo produkt, kategorizujte příspěvky         

a umožněte redaktorům s nimi pracovat. 

Modul Honoráře autorů  

 S rostoucím věhlasem Vašeho webu stoupá i počet autorů, kteří pro něj píšou. 

Modul umožní průběžně i po měsících sledovat, jak byl který autor pilný, hodnotit jeho 

práci, automaticky hodnotit počet znaků, přidělovat autorství více lidem včetně 

procentuálních podílů jejich účasti. 

Modul Hodnocení čtenáři  

 Každý článek by měl být čtenáři ohodnocen, aby zpětná vazba k autorům byla co 

nejsilnější. Modul umožňuje jednoduché hodnocení - buď volné (i pro nepřihlášené 

                                                 
27 oXy ONLINE s.r.o. Seznam modulů [online]. 18.9.2006 [cit. 2008-04-03], URL 

http://www.oxyonline.cz/info.jsp?name=oxyshop_seznam-modulu#01 
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čtenáře) nebo vázané na přihlášení (pro přihlášené čtenáře), sledovat, zda dotyčný 

čtenář již nehodnotil a nesnaží se zkreslit výsledek atd.  

Modul Související produkty  

 Je velmi důležité dát zákazníkovi možnost ihned nakoupit produkt, o kterém píše 

váš marketingový manažer v článku. Tímto modulem provážete mezi sebou článek          

a produkt - a to obousměrně, takže jediným klikem můžete přejít z článku na různé 

produkty, o nichž se text zmiňuje - a naopak u produktu zákazník vidí přehledně 

uspořádány veškeré články, které se o něm zmiňují.  

Modul Ankety  

 Dnes již klasický modul, nezbytný pro zjišťování veřejného mínění k dané otázce. 

Modul umožňuje jednoduché hlasování - buď volné (i pro nepřihlášené čtenáře) nebo 

vázané na přihlášení (pro přihlášené čtenáře), sledovat, zda dotyčný čtenář již 

nehodnotil a nesnaží se zkreslit výsledek. 

Modul Dotazníky  

 Rozšířená verze ankety umožní uživatelsky jednoduše zadávat rozsáhlé dotazníky     

s výběrem odpovědí typu "jedna z N", "několik z N", volná textová pole atd. Modul 

zároveň zajišťuje zpětnou vazbu na respondenta, mailování odpovědí, hromadné 

vyhodnocení, statistiky atd.  

Modul e-mailové přehledy zpráv  

 Umožněte čtenářům, ať se přihlásí k pravidelnému automatickému zasílání 

přehledu zpráv a zajímavostí z vašeho webu ! A přiložte k přehledům reklamní zprávy, 

které zvýší zásah vašich informací.  

Porovnávání produktů  

 Podrobná strukturace produktové databáze byla východiskem pro možnost 

porovnávání produktů a jejich strukturaci. Redaktor produktové databáze si může určit 
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shluky parametrů, v nichž jsou porovnávání zobrazena tak, aby byla zákazníkovi co 

nejlépe ulehčena volba podle jeho nároků.  

Vyhledávání podle parametrů  

 K fulltextovému prohledávání přistupuje možnost strukturovaného vyhledávání 

podle parametrů - pro každou kategorii produktů jsou předdefinovány sady číselných, 

textových a logických parametrů, jejichž kombinací může zákazník nastavit libovolné 

podmínky pro vyhledání produktu, který ho zajímá.28 

Tento model má vše, co by takový model měl mít -  nabízí rozsáhlé možnosti 

přizpůsobení na míru, obsahuje řadu potřebných a požadovaných funkcí, je plně 

odladěn ke spolupráci jednotlivých částí a je zajištěna jeho správa, vývoj a opravy 

dodavatelem 

Zhodnocení varianty č.2 - VÝHODY : 

Ø osvědčený model, který má dokonalou podporu  

Ø vyřešení většiny zásadních potíží modelu jedním zásahem 

Ø snadná modifikovatelnost a rozšiřitelnost 

Ø okamžité zlepšení a výsledky 

Zhodnocení varianty č.2 - NEVÝHODY: 

Ø investice do nového modelu - vyšší cena než pří vylepšování stávajícího 

modelu 

Ø nutnost všech zaměstnanců zvyknout si na nový model 

                                                 
28 oXy ONLINE s.r.o. Seznam modulů [online]. 18.9.2006 [cit. 2008-04-03], URL 

http://www.oxyonline.cz/info.jsp?name=oxyshop_seznam-modulu#01 
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5.4 Výběr optimálního řešení 

Nastínil jsem zde dvě možné varianty řešení neuspokojivé situace ohledně modelu 

elektronického obchodu ve firmě Petracomp a jediné, co nyní zbývá je vybrat z těchto 

dvou variant tu lepší.  

Příprava firmy na změnu - Varianta 1: 

Ø najmutí externího programátora a odborníka v tomto odvětví, který bude mít 

za povinnost optimalizaci provést a vyškolit personál 

Ø jasná deklarace pravomocí, určení jednoho člověka zcela zodpovědného za 

elektronický obchod  

Ø v této souvislosti technicky zamezit přístup nepovolaným osobám 

k editačnímu systému 

Příprava firmy na změnu - Varianta 2: 

Ø externího odborníka dodá distributor modelu, ale je nutno s ním také počítat 

a instruovat personál  

Ø jasná deklarace pravomocí, určení jednoho člověka zcela zodpovědného za 

elektronický obchod  

Rozhodl jsem se sestavit přehlednou tabulku s analýzou kladů a záporů, která nám 

popíše situaci a snad i dá potřebné informace k tomu, abychom zvolili správnou 

variantu. 
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TABULKA 4: ANALÝZA KLADŮ A ZÁPORŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 STÁVAJÍCÍ MODEL NOVÝ MODEL 

FINANCE 

+ finančně nenáročný 
- nutno zaplatit velmi 
nákladného experta na správu 
systému 

- velká investice  
- zakoupení celého nového 
kompletního modelu  

TECHNICKÉ HLEDISKO 

+ mnoho pluginů 
- ne vždy dobrá funkčnost 
- nekompatibilita s některými 
prohlížeči 

+ mnoho pluginů 
+ spolehlivá funkce 
 

INTERNETOVÝ OBCHOD 
+ je napojen na IS 
- bezpečnostní rizika (nutnost 
softwarových záplat) 

+ je napojen na IS 
+ velmi dobré zabezpečení 

DISTRIBUTOR MODELU 

- poněkud laxní přístup + zákaznický servis je na 
špičkové úrovni  
+ model získal několik velmi 
významných ocenění 

ZAMĚSTNANCI 

+ zaměstnanci jsou 
s modelem již obeznámeni 
- nutnost najmout experta, 
aby provedl požadovaná 
vylepšení 

- nutnost vyškolení 
zaměstnanců 

MARKETING 
- marketingové moduly chybí 
nebo jsou špatně zavedeny 

+ značná podpora 
marketingových modulů 
+ možnost promoakcí 

 

Zdroj: vlastní 

Klady varianty 2 - tj. nákup nového modelu elektronického obchodu oXySHOP 

jasně převažují nad klady varianty 1 - tj. vylepšování stávajícího modelu elektronického 

obchodu.  

Na základě předchozích údajů, výčtu kladů a záporů u obou variant a všech 

ostatních informací jsem se rozhodl navrhnout variantu 2, tedy nákup nového modelu 

tzv. na klíč. Počáteční investice je sice poměrně vysoká, ale dle mého názoru se vyplatí. 

Nejsem přílišným zastancem vylepšování něčeho, co nefunguje zcela korektně a přesně 

o tento případ by se jednalo u varianty č.1.  

Také spolupráce s distributorem tzn. firmou zajištující zákaznický servis se v obou 

případech diametrálně odlišuje. OxySHOP má vzorový zákaznický servis, stačí jeden 

telefonát a technik se dostaví a problém neprodleně odstraní. Jak to funguje u modelu 

firmy Netdirect si můžeme udělat obrázek sami na stránkách firmy Petracomp. Model 

ShopCentrik mi nepřipadá zdaleka tak profesionální a povedený, jako jeho konkurent. 
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Již na první pohled je mi nesympatický - toto není dobrý argument z pozice pisatele 

diplomové práce, ale je na místě, z pozice člověka hojně využívajícího internetového 

obchodování.   

5.5 Přínos návrhů řešení a zhodnocení hypotéz 

V této práci jsem se snažil přispět k rozvoji a optimalizaci internetového obchodu 

společnosti Petracomp. Od popisu stavu současné problematiky jsem přešel k popisu 

skutečností, kterých by se měl každý internetový obchod vyvarovat, v jedné z kapitol 

jsem hovořil i o marketingu souvisejícím s touto problematikou, představil jsem  

vzorový model elektronického obchodu a popsal současný model i s chybami, které má.  

Uvedl jsem dvě základní varianty, které mají za cíl vyřešit současné problémy 

stávajícího modelu a dopomoci tak firmě Petracomp k jejímu rozvoji a k růstu zisků. 

Obě varianty k tomuto stavu vedou. Posoudil jsem i výhodnost každé z nich a rozhodl, 

která je pro firmu vhodnější a přinese jí větší užitek. 

 Práce má význam i pro ostatní společnosti provozující elektronický obchod, právě 

pro popis věcí, které zákazníka lákají i odpuzují. Lze z ní tedy vyčíst, čeho by se měli 

provozovatelé těchto obchodů vyvarovat a na co by se měli naopak zaměřit. V práci je 

dále doporučen konkrétní model elektronického obchodu, který mohu s čistým 

svědomím doporučit všem firmám, které internetový obchod provozují. A dle mého 

názoru by každá firma měl internetovým obchodem disponovat. 
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 V této části práce se budu věnovat uvedeným hypotézám a na základě práce je buď 

potvrdím nebo vyvrátím: 

 

I. „Volba správného modelu je klíčová.“ 

Tuto hypotézu POTVRZUJI, v práci je patrné, že právě nevhodně zvolený model 

přivedl internetový obchod firmy do stavu, v jakém je nyní. 

 

II. „Elektronický obchod přinese úspěch v podobě rozšíření 

zákaznické základny.“ 

Tuto hypotézu POTVRZUJI, je to jeden z hlavních důvodů, kvůli kterému je do 

jednotlivých firem zaváděn. 

 

III. „Díky vylepšením budou zákazníci více ochotni využívat možností 

e-shopu.“ 

Jsem přesvědčen, že navrhované změny modelu stávajícího i přechod na nový 

model budou mít za následek fakt, že zákazníci začnou mnohem více využívat všech 

modulů e-shopu. Hypotézu POTVRZUJI. 

 

IV. „Vylepšení modelu přispěje ke zlepšení příjmové stránky provozu 

e-shopu.“ 

Hypotézu POTVRZUJI, z jednoduchého finančního nástinu, který jsem provedl 

vyplývá, že vylepšený model i  model zbrusu nový přinese zvýšené zisky. Riziko je zde 

vždy, ale optimismus je zde na místě.  
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V.  „Rozšíření sortimentu je jednou z nejsnadnějších optimalizací.“ 

Hypotézu POTVRZUJI, oba modely elektronického obchodu skýtají možnost 

rozšíření sortimentu, které lze provést v rámci elektronického obchodu velice 

jednoduše. Pokud by firma Petracomp chtěla prodávat s výpočetní technikou například  

i spotřební elektroniku, bylo by to možné.  

 

VI. „Vylepšení modelu přispěje ke zrychlení práce a vyšší pracovní 

efektivitě.“ 

Vylepšení modelu i přechod na model nový přinese zlepšení a zrychlení procesu 

objednávek, reklamací i prodeje. Zaměstnanci firmy mohou tedy směřovat svoje 

dovednosti na jinou činnost a věnovat se více zákazníkům v kamenné provozovně. 

Hypotézu tedy POTVRZUJI.  

 

Největší přínosy spatřuji v/ve: 

- zvýšení efektivity práce a jejím zrychlení 

-  zvýšení zisků společnosti 

- zvýšení prestiže mezi zákazníky a k nárůstu počtu zákazníků  

- zkvalitnění služeb pro zákazníky a zkvalitnění i zlepšení funkcí z hlediska firmy 

- odstranění neustálých potíží s elektronickým obchodem, se kterými se firma 

v současnosti potýká 
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6 Ekonomické hodnocení 

Dosud jsem se ve své práci podrobněji nezabýval jedním velice důležitým faktorem 

a to je finanční stránka celého projektu. Tento faktor je samozřejmě jeden 

z nejdůležitějších, poněvadž prvotním cílem každé firmy je zisk a prosperita. Rozhodl 

jsem se představit každou variantu zvlášť a na konci kapitoly, tak bude jasné, jestli mé 

doporučení z kapitoly předchozí je opravdu správné.  

Cena celého projektu se pohybuje v rozpětí mezi 250 000 Kč až k 1 000 000 Kč. To 

je  pro firmu této velikosti značný zásah do rozpočtu a je tedy důležité, aby byla tato 

investice rentabilní. Velké rozmezí ceny je dáno faktem, že k obchodu lze zakoupit 

mnoho dodatečných vylepšení (modulů). Informoval jsem se u výrobce a distributora 

modelu a předběžně mohu vynést hypotézu, že investice by se měla začít vyplácet již po 

roce prodeje. Předpokládám však nárůst prodejů a tím i zkrácení návratnosti investice.  

Za nejlepší variantu považuji tu s přijatelnými náklady a co největšími výnosy. 

Další podmínkou je předpoklad maximálního využití možností tohoto modelu ve 

prospěch této firmy i jejích zákazníků. Pro obě varianty platí, že je nutné dodržet určité 

podmínky, které jsem zmínil v předchozích částech práce. Jedná se hlavně o jasné 

delegování pravomocí a určení zodpovědného a vyškoleného pracovníka, majícího za 

povinnost pouze udržení elektronického obchodu firmy v chodu. 

Celá situace by se dala zlepšit za pomoci využití marketingu, což by znamenalo 

zároveň investovat do této oblasti. Jednalo by se o inzeráty v regionálních novinách, 

eventuelně i v celostátních novinách, letáky distribuované přímo do schránek 

potenciálních zákazníků a v neposlední řadě také rozšíření reklamních aktivit na 

internetu. Moje velké doporučení patří přednostně poslední možnosti. Tato reklama je 

zatím stále cenově velice přijatelná a vzhledem k zaměření obchodu na výpočetní 

techniku existuje značná možnost, že si zákazníka najde právě z řad surfujících 

uživatelů. 
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6.1 Vyčíslení finanční stránky celého projektu 

V této podkapitole bych se chtěl zaměřit na konkrétní čísla a nastínit zde možnou 

reálnou situaci do které se firma po investici dostane. 

VARIANTA 1 

TABULKA 5: FINANČNÍ ANALÝZA VARIANTY 1 

 VARIANTA 1 - VYLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO 

MODELU ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY 

 NÁKLADY VÝNOSY 

CENA, KTEROU MUSÍ FIRMA 

ZAPLATIT ZA ODBORNÍKA 

SPRAVUJÍCÍHO EO 

150 000,-  

CENA ZA DOKOUPENÍ NEZBYTNÝCH 

MODULŮ UPRAVUJÍCÍCH CHOD EO 

85 000,-  

CENA ZA ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ 

FIRMY, KTEŘÍ BUDOU MÍT 

ODPOVĚDNOST ZA CHOD EO 

20 000,-  

DALŠÍ VÝDAJE 20 000,-  

ODHADOVANÉ TRŽBY BEZE ZMĚN  950 000,- 

NÁRŮST TRŽEB PO ZMĚNÁCH EO 

(5%) 

 47 500,- 

CELKEM 275 000,- 997 500,- 

 

Zdroj: vlastní 
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Tato varianta má jednu velkou výhodu a tou jsou nízké náklady.  Podle mých 

předpokladů dojde i k určitému navýšení tržeb, které ovšem není srovnatelné 

s navýšením tržeb u následující varianty. Tato varianta je určitě akceptovatelná. Není 

příliš nákladná, zvýší tržby, časová náročnost je uspokojivá. 

Klady pro firmu jsou tedy jednoznačné, ale co klady pro zákazníky? Určitě dojde ke 

zlepšení komfortnosti nákupu. Objeví se i některé nové funkce a celková kvalita 

nakupovaní bude vyšší. Ale jedno je jisté, s tímto obchodem firma žádné ocenění 

nezíská. 

obr. 10 - LOGO MODELU SHOPCENTRIK. 

 

 

 

 

obr. 10. Zdroj: NetDirect, spol. s r.o.  
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VARIANTA 2 

TABULKA 6: FINANČNÍ ANALÝZA VARIANTY 2 

 VARIANTA 2 - NÁKUP NOVÉHO MODELU 

ELEKTRONICKÉHO OBCHODU - OXYSHOP® 

 NÁKLADY VÝNOSY 

CENA MODELU 650 000,-  

CENA ZA DOKOUPENÍ NEZBYTNÝCH 

MODULŮ UPRAVUJÍCÍCH CHOD EO 

85 000,-  

CENA ZA ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ 

FIRMY, KTEŘÍ BUDOU MÍT 

ODPOVĚDNOST ZA CHOD EO 

dodavatel  poskytuje 

školení v ceně modelu 

0,- 

 

DALŠÍ VÝDAJE 20 000,-  

ODHADOVANÉ TRŽBY BEZE ZMĚN  950 000,- 

NÁRŮST TRŽEB PO ZMĚNĚ EO (30%)  285 000,- 

CELKEM 755 000,- 1 235 000,- 

 

Zdroj: vlastní 

Jak již vyplynulo z předchozího textu - tato varianta je mým osobním favoritem       

a po finanční analýze jsem se v tomto přesvědčení ještě utvrdil. Toto řešení má jednu 

velkou výhodu a tou je skutečnost, že provoz internetového obchodu firmy nebude ani 

na vteřinu přerušen, jelikož oba modely můžou běžet současně a přechod bude tedy 

naprosto nenásilný a bezbolestný. Zákazník nepocítí žádnou újmu, jak by tomu mohlo 

být u předchozí varianty (i tam existuje řešení tohoto problému a tím je práce na 
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vylepšování odehrávající se přes noc, kdy je provoz internetového obchodu minimální 

až nulový - nicméně toto řešení s sebou nese náklady navíc).  

Dalším významným kladem je značné očekávané navýšení prodejů. Myslím, že jsou 

tato čísla reálná, jelikož současný model obchodu firmu nepochybně brzdí. Černou 

stránkou celé věci jsou pořizovací náklady celého modelu, ale při navýšení prodejů        

a úspoře za školení pracovníků, které je v ceně, nebude tato suma tak citelná. 

Pro zákazníky je zde jasné a velké plus v podobě opravdu komfortního nakupování 

přes elektronický obchod, spoustu nových funkcí, rozšíření obzorů a získání nových 

informací.   

Varianta je tedy proveditelná, finanční investice se po krátké době vrátí a přínos pro 

společnost je neoddiskutovatelný. Značné navýšení tržeb, provozování jednoho 

z nejlepších modelů elektronických obchodů na současném trhu, využití elektronického 

obchodovaní v plné šíři a usnadnění práce pro zaměstnance dělá z této varianty jasného 

vítěze. Chápu, že je to pro firmu Petracomp velké rozhodnutí, na kterém závisí její další 

úspěšná existence, ale já jí doporučuji toto rozhodnutí udělat a tuto možnost využít.  

obr. 11 - LOGO MODELU OXYSHOP. 

 

 

 
         obr. 11. Zdroj: oXy Online, spol. s r.o. 
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7 Závěr 

V práci jsem se dopracoval k výsledku, kterým je jasné doporučení vyměnit 

stávající model elektronického obchodu za nový. Věnoval jsem několik dlouhých 

kapitol rozborům jednotlivých modelů, vyzdvihl jejich přednosti a zápory. 

V jednoduchém finančním hodnocení jsem se pokusil z části odhadnout a z části 

vycházet z reálných čísel, jak se bude vyvíjet finanční situace firmy v případě 

jednotlivých variant. Nemalá část práce se týkala marketingu elektronického obchodu 

firmy, který úzce souvisí s úspěšností,  či neúspěšností jednotlivých variant. 

K cílům práce jsem se - myslím - dopracoval, jednalo se o vylepšení stávajícího 

modelu elektronického obchodu firmy buď jeho optimalizací nebo jeho výměnou za 

nový model. V práci jsem často obě varianty porovnával a snažil se najít to lepší pro 

firmu. Nakonec jsem dospěl k názoru, že výměna modelu elektronického obchodu firmy 

za úplně nový model, bude pro firmu správným krokem. Firma tímto získá více 

zákazníků, zefektivní svoji činnost a zpříjemní nákup spotřebitelům. 

Neocenitelným pomocníkem pří vytváření této práce byl internet. Důkladně jsem 

prostudoval nespočet webů zabývajících se relevantní problematikou a musím říci, že 

bez internetového připojení by tato práce nemohla vzniknout. Při psaní práce mi 

samozřejmě pomohly i tištěné materiály a v neposlední řadě i přednášky různých 

vyučujících Fakulty podnikatelské VUT. Dalším zdrojem informací byla odborná 

literatura z oblasti ekonomie a marketingu. 

Práce může být prospěšná pro každou firmu, která provozuje internetový obchod. 

Jsou v ní popsány jednotlivé moduly dvou různých modelů, jejich účinnost z hlediska 

marketingu a jiné podstatné faktory, které zákazníka při nákupu ovlivňují. Je zde velký 

prostor pro vývoj a vylepšení poznatků plynoucích z práce. Kouzlo internetových 

obchodů spočívá právě v jejich modulárnosti a rozšiřitelnosti. 

Každá firma by měla mít na paměti, že konkurence ve zmíněné oblasti je rozsáhlá a 

neměla by usnout na pomyslných vavřínech, ale věnovat energii a pozornost dalším 

optimalizacím této oblasti. Některé teorie hovoří o úplném zániku kamenných prodejen, 
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tudíž zaměřeni jednotlivých firem na internetové obchodování je může zachránit i do 

budoucna. Nikdy neuškodí být připraven předem.  

Z hlediska přínosu do praxe je tato práce užitečná pro majitele firem, kteří stále 

váhají se zavedením elektronického obchodu jako doplnění služeb jejich kamenné 

provozovny. Je v ní popsáno mnoho výhod tohoto kroku a přesvědčivé argumenty 

dávají jasně znát, k jakému řešení se autor přiklání.  

Pokud se nějaká firma rozhodne realizovat podobný projekt, je potřeba si uvědomit, 

že kvalitní elektronický obchod není to jediné, čím může společnost zákazníka přilákat 

a udržet si ho. Podstatný je i dobrý poprodejní servis, rychlé a vstřícné vyřízení 

reklamací, či jiné služby, které u konkurence chybí. 

Zároveň je ale nutné sledovat, aby tyto služby neznamenaly pro prodejce přílišnou 

zátěž, eventuelně přílišné výdaje. Potom by muselo dojít k úpravě a přistoupit ke 

změnám. Jedná se hlavně o technické problémy, například nákup některých modulů by 

se mohl jevit jako zbytečný, proto je dobré potřebnost každého modulu pečlivě rozvážit, 

eventuelně se o tomto poradit s distributorem modelu. 

Projekt má na firmu i ekonomický dopad a dle mých odhadů bude tento dopad 

pozitivní. Dojde ke zvýšení počtu zákazníků nakupujících přes elektronický obchod a 

tito zákazníci přinesou i zvýšení zisků. Tento stav by se měl projevit i ve vztahu 

s dodavateli, poněvadž při vyšších odběrech lze očekávat u distributorů výhodnější 

ceny, které umožní další zlepšení služeb, čí snížení cen pro koncového zákazníka, které 

by mohly přilákat další kupující. 

Firmě lze tedy doporučit, aby nepolevovala ve svém snažení, realizovala zde 

představené změny a následně ze svého boje s konkurencí vyšla vítězně. Prodejců 

výpočetní techniky je v současné době na trhu dostatek, ale těch dobrých je spíše méně.  

Byla by škoda, kdyby tato mladá a perspektivní firma svůj závod na této trati prohrála a 

zákazníci přišli o dalšího solidního prodejce. Doporučuji tedy společnosti, aby vždy 

bedlivě sledovala dění v konkurenčních organizacích a nikdy nepodceňovala jejich 

konání. Budu doufat, že v této firmě uskutečním ještě mnoho nákupů a vždy budu 
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odcházet spokojen s vědomím, že o dobrou funkci dílčí části firmy se zasloužilo i mé 

snažení v podobě této diplomové práce.   
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