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Anotace 

 

Diplomová práce „Zhodnocení využití internetu v marketingu společnosti Ridera 

Bohemia, a.s.“ se zabývá představením problematiky internetového marketingu a jeho 

využití při zvyšování návštěvnosti a konkurenceschopnosti internetového obchodu 

Ridepal.ridera.eu. Cílem práce je navrhnout taková opatření ve vybraných oblastech 

internetového marketingu, která zvýší povědomí o projektu a míru prodeje nabízených 

produktů. Teoretická část práce je věnována nejpodstatnějším způsobům marketingové 

propagace na internetu: SEO optimalizace, PPC kampaně, sociální sítě, e-mail marketing. 

V praktické části jsou aplikovány poznatky v oblasti propagace na internetu na již 

existující a provozovaný elektronický obchod. 

 

Klíčová slova: internetový marketing, SEO optimalizace, PPC, e-mail marketing, sociální 

media, Google analytics 

 

Summary 

 

The thesis „Evaluation of the Use of Internet Marketing for the Company, Ridera 

Bohemia a.s.“ is an introduction to the issues of internet marketing and its use in 

improving attendance and competitiveness of e-shop Ridepal.ridera.eu. The aim of the 

thesis is to propose measures in the chosen areas of internet marketing that will increase 

awareness of the project and the rate of sales of offered products. The theoretical part is 

devoted to the most relevant methods of marketing advertising on the Internet: SEO 

optimization, PPC campaigns, social networks, e-mail marketing, etc. In the practical part 

are of the applied knowledge in the field of publicity on the Internet on already running e-

shop. 

 

Keywords: Internet marketing, SEO optimalization, PPC, e-mail marketing, social media, 

Google analytics 
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1 Úvod 

 

V „době informačních technologií“ je internet fenomén, který za poslední dvě dekády 

výrazně ovlivnil myšlení a chování několika milionů lidí na celém světě. Kromě 

„obyčejných“ uživatelů velice citelně zasáhl jak malého živnostníka, tak velké obchodní 

společnosti všech zaměření. Je tedy téměř nemyslitelné, aby firma nevyužívala možností  

a služeb nejdynamičtěji se rozvíjejícího multimédia, na kterém se skýtá mnoho možností, 

jak pomoci nejrůznějších marketingových nástrojů a služeb oslovit značnou část populace. 

Internetový marketing, který přinesl revoluci v mnoha směrech, zahrnuje spousty nástrojů, 

jak takového cíle dosáhnout.  

 

Pro úspěch internetového projektu je třeba znát problematiku tvorby webových 

stránek, optimalizace webových prezentací, copywriting neboli psaní textů pro web, 

orientování se v rámci sociálních sítí, sestavování reklamních kampaní Google AdWords  

a Sklik, aj. To vše je třeba na základně analytického nástroje měřit a vyhodnocovat, aby 

byla společnost konkurenceschopná v oblasti internetu a docházelo ke zvyšování jejího 

obratu.  

 

Téma diplomové práce jsem si vybral z důvodu mé několikaleté praxe v oblasti 

internetového marketingu a propagace webových prezentací ve vyhledávačích, a tak jsem 

chtěl svými vědomostmi a poznatky v problematice online reklamy napomoci společnosti 

Ridera Bohemia a.s. k propagaci jejího internetového obchodu ve vyhledávačích 

a budování lepších pozic ve výsledcích vyhledávání.  

 

Cílem práce je využití prvků internetového marketingu k vytvoření strategie pro 

rozvíjející se e-shop Ridepal.ridera.eu určený pro prodej baleného uhlí k získání nových 

návštěvníků a zvýšení povědomí o tomto internetovém obchodě. 

 

Diplomová práce je strukturována do pěti za sebou uspořádaných kapitol. První 

kapitola obsahuje všeobecný úvod diplomové práce. Druhá kapitola seznamuje se 

základními údaji o společnosti Ridera Bohemia a.s. Ve třetí teoretické části diplomové 

práce popisuji internetový marketing, kombinaci nástrojů internetového marketingu  
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a webovou analytiku z obecného hlediska. Ve čtvrté praktické části se zabývám 

vyhodnocením účinnosti internetové reklamy, srovnáním výsledků SEO optimalizace  

a PPC reklamy pomocí dat získaných z analytického nástroje Google Analytics a PPC 

systémů Google AdWords a Sklik, následně vyhodnocením vlivu na obchodní cíle 

společnosti. V závěru kapitoly jsou navržena příslušná doporučení. Poslední pátá kapitola 

obsahuje závěr a shrnutí celé diplomové práce. 
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2 Charakteristika společnosti Ridera Bohemia a.s. 

 

Společnost Ridera Bohemia a.s. se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 2092/216 je dceřiná 

společnost firmy Ridera a.s. se sídlem v Praze. Společnost Ridera Bohemia a.s. patří 

v oblasti pevných paliv k největším a nejvýznamnějším importérům a prodejcům pevných 

paliv na území České republiky.  

 

Společnost disponuje základním kapitálem ve výši 234 785 000 Kč, rozdělených do 

25 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Společnost Ridera Bohemia a.s. nese 

své jméno od 1.4.2009, avšak historie společnosti sahá až do roku 1991, kdy byla založena 

společnost Tchas s.r.o. Navázala tak na více než dvacetiletou tradici na trhu tuhých paliv.  

 

Ridera Bohemia a.s. je dlouhodobým přímým smluvním partnerem všech 

rozhodujících producentů hnědého a černého uhlí ve střední Evropě. Vyrábí a prodává také 

kamenivo z vlastní produkce, zpracovává stavební odpady na recykláty.  Disponuje vlastní 

sítí prodejních skladů a terminálů, dlouhodobě zásobuje – prodává palivo na více než 200 

prodejních místech [6].  

 

Veškeré obchodní činnosti a poskytování služeb jsou prováděny ve shodě se 

systémem řízení kvality odpovídající normě ČSN EN ISO 9001:2001, se systémem 

environmentálního managementu, který odpovídá normě ČSN EN ISO 14001:2005  

a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 

18001:2008. 
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3 Teoretická východiska internetového marketingu 

 

Počátky vzniku internetových obchodů sahají do 90. let 20. století, kdy v roce 1995 

vzniká internetový obchod Amazon a také e-shop založený na aukčním mechanismu, 

společnosti eBay. První e-shopy v České republice vznikají v roce 1996. V počátcích se 

jedná spíše o rezervační či objednávkové systémy a samotná platba se realizovala až na 

místě při přebírání zboží na dobírku. Způsob platby na dobírku je trochu překvapivě 

nejčastěji využíván také dnes. 

 

Můžeme mít sebelepší internetový obchod nebo firemní stránky, ale pokud k nim 

nedokážeme přivést cílené masy návštěvníků, budou stát opuštěné jako kůl v plotě. Právě 

přivedení návštěvníků je úkolem internetového marketingu. 

 

3.1 Pojem internetový marketing 

 

Internetový marketing je nezbytnou součástí komunikačního marketingového mixu 

a nejdůležitější součást komplexního balíku online reklamy a propagace živnostníků, 

společností či jiných institucí. Cílem internetového marketingu je nalezení zákazníků pro 

určitý produkt či službu a uspokojení jejich potřeb v souladu se zájmem obchodní 

společnosti.  

 

Internetové podnikání (E-business
1
) znamená využití elektronických platforem pro 

provádění podnikání společnosti. Internet a ostatní technologie nyní pomáhají firmám 

realizovat podnikatelské aktivity rychleji, přesněji a ve větším časovém i prostorovém 

rozsahu. Četné společnosti si založily internetové stránky, aby informovaly o svých 

výrobcích a službách a propagovaly je [1].  

 

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

internetu; jedná se zejména o tvorbu webových prezentací, reklamu na internetu, ale i 

                                                 
1
 E-business: Využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání 

společnosti. 
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marketingový výzkum na internetu, obchodování na internetu a další. Internetový 

marketing vyžaduje v některých aspektech přístup odlišný od klasického marketingu. 

V klasickém marketingu je prostor nejdražším faktorem, u on-line marketingu je cena 

značně nižší. Na internetu lze nabídnout větší množství informací, přidání dodatečných 

informací prakticky nic nestojí. U klasického marketingu je tok informací jednosměrný,  

u internetového marketingu jsou aktivní i spotřebitelé, kteří aktivně vyhledávají informace 

na internetu. Také reakce spotřebitelů může být u internetového marketingu téměř 

okamžitá, zatímco u klasického marketingu existuje mezi shlédnutím reklamy a nákupem 

výrobku či služby časová prodleva. Marketing na internetu šetří čas, peníze a zdroje [2].  

Internetový marketing zahrnuje složky online technik, kterými jsou internetové 

stránky, SEO
2
 optimalizace, PPC

3
 reklamy, Copywriting

4
, banerová

5
 prezentace, E-mail 

marketing, virální marketing
6
, affiliate programy

7
, atd., za účelem efektivního zviditelnění 

webové prezentace firem, které chtějí být úspěšné ve světě internetu. 

 

3.2 Nástroje internetového marketingu   

 

Dynamický rozvoj internetu a informačních technologií obecně přinesl řadu nových 

přístupů v marketingu. Internet se postupně stává silným samostatným marketingovým 

nástrojem a nejen nástrojem podpůrným, jak tomu bylo dříve. Jeho nespornou výhodnou je 

vysoká míra interaktivity samotných uživatelů a jejich zapojení do marketingového 

procesu. Díky internetu mohou uživatelé nejen přijímat, ale také se sami podílet například 

na tvorbě marketingové komunikace. 

V důsledku vysoké penetrace internetu mezi spotřebitele i konkurenční subjekty 

nabývá marketing prostřednictvím internetu na významu. Internet obsahuje množství 

komunikačních kanálů a marketingových nástrojů, které lze pomocí pokročilé analytiky  

i velice snadno a přesně vyhodnotit [3]. 

                                                 
2
 SEO je zkratka z anglického Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače). 

3
 PPC z anglického pay par clik – platba za kliknutí 

4
 Copywriting je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé texty, které prodávají produkty a 

služby. 
5
 Banner – reklamní proužek – grafická forma internetové reklamy. 

6
 Virální marketing – marketingová technika využívající sociální sítě. 

7
 Affiliate program - druh provizní spolupráce založen na podpoře mateřských obchodů pomocí bannerů a 

odkazů. 
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Správná kombinace různých nástrojů internetového marketingu přináší prokazatelně 

lepší výsledky, ale je nutné je správně zkombinovat a naplánovat. Mezi nástroje 

internetového marketingu v současné době patří: 

 

 SEO (Search Engine Optimization) – optimalizace pro vyhledávače, která zajistí 

webové prezentaci zobrazení na předních místech vyhledávání na relevantní 

klíčová slova a fráze. 

 SEM (Search Engine Marketing) – marketing ve vyhledávačích, tj. nákup 

sponzorovaných odkazů na stránce s výsledky v katalozích, srovnávačích cen apod. 

 PPC reklamy – reklamy na internetu, kde zadavatel platí pouze za přivedenou 

návštěvu, nikoliv za zobrazování reklamy. Na PPC je založena drtivá většina SEM. 

 Affiliate marketing – často se také můžeme setkat s označením „Partnerský 

program“. Je způsobem jak získat objednávky/zakázky/prodeje nebo jiný druh 

konverze za proměnou nebo fixní odměnu. 

 Microsite marketing – je realizován jako samostatná jednoduchá stránka na vlastní 

doméně prezentující službu/produkt nebo marketingovou akci. 

 Social marketing – využívá současný boom sociálních sítí. Díky vlastnostem 

sociálních sítí jde o efektivní WoM
8
 a virtuální komunikační kanál. 

 E-mail marketing – běžný způsob komunikace lze velmi efektivně využít pro 

marketingové účely [3]. 

 

3.2.1 SEO optimalizace 

 

Metod, jak optimalizovat je hned několik. Metody v SEO dělíme na on-page faktory 

a off-page faktory. Pokud chceme dosáhnout dobrých výsledků, je nutné se věnovat 

oběma faktorům. 

 On-page faktory 

On-page faktory si můžeme představit jako všechny části webu, které dokážeme nějak 

ovlivnit. Mezi základní prvky, které bychom mezi on-page faktory měli zařadit, budou 

určitě patřit všechny XHTML značky a jejich uskupení ve zdrojovém kódu, navigační 

                                                 
8
 WoM – Word of Mouth, „ústní“ doporučení známými nebo jinou autoritou. 
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prvky a všechny části webu, které nějak můžou ovlivnit naše výsledky u fulltextových 

vyhledávačů
9
. Bohužel, problematika on-page faktorů je mnohem komplikovanější a nelze 

se soustředit pouze na zdrojový kód. Mezi on-page faktory patří vše, co je obsaženo na 

daném webu, tj. URL adresa
10

, obsah, struktura a kód webu [4]. 

 

Přehled on-page faktorů 

1) Titulek 

Titulek stránky by měl obsahovat informaci o obsahu zvolené stránky. Titulek by 

rozhodně neměl být stejný pro celý web, ale unikátní pro každou stránku webu. 

Zápis titulku v HTML kódu: <title>Titulek stránky</title> 

 

2) Meta description  

Popisek stránky by měl obsahovat krátkou informaci o obsahu stránky. Ani meta 

description by neměl být pro celý web stejný. 

Zápis titulku v HTML kódu: <meta name="description" content="Popisek stránky"/> 

 

3) Nadpis stránky  

Zápis nadpisu nejvyšší úrovně v HTML kódu: <h1>Nadpis stránky</h1> 

Zápis nadpisu druhé úrovně v HTML kódu: <h2>Podnadpis</h2> 

 

4) Zvýrazněný text na stránce 

Zápis zvýrazněného textu v HTML kódu: <strong>zvýrazněný text</strong> 

 

5) Alternativní popis obrázku 

Běžné fulltextové vyhledávače nedovedou rozpoznat co je na obrázku. Podobně jako 

nevidomí uživatelé však dokáže pracovat s alternativním popisem obrázku. 

Zápis alternativního popisu v HTML kódu: <img src="foto.jpg" alt="alternativní 

popis obrázku"> 

 

                                                 
9
 Fulltextový vyhledávač – internetová aplikace umožňující uživateli internetu najít webové stránky 

obsahující požadované informace. 
10

 URL adresa – adresa určující umístění dokumentu na internetu. 
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6) Text stránky 

Klíčová slova by měla být ve vhodném poměru obsažena i v běžném textu stránky. 

 

7) URL adresa stránky 

Vyhledávače, stejně jako uživatelé, dávají přednost jednoduchým a neměnným URL 

adresám. 

 

 Vhodná URL adresa:  

http://www.firma.cz/nazev-stranky/ 

 Nevhodná URL adresa: 

http://www.firma.cz/clanek.php?&id=78652&lang=cs&user=e061c9aea5026301e7b3ff09e9aca2cf  [7]. 

 

 Off-page faktory 

Off-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s on-page faktory ovlivňují, jak 

dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání. Off-page faktory 

vypovídají o kvalitě zvolené stránky. Počet relevantních zpětných odkazů a zmínky 

v sociálních sítích jsou důležité signály pro algoritmy vyhledávačů. 

 

Přehled off-page faktorů 

 

1) Zpětné odkazy 

Zpětný odkaz na zvolenou stránku je pro fulltextový vyhledávač něco jako reference. 

Čím více odkazů na zvolenou stránku vede, tím lépe je stránka vyhledávači hodnocena. 

Pozor, není rozhodující jen počet, ale také kvalita a relevantnost odkazů. Pro vyhledávače 

je ideální, když zpětné odkazy vznikají přirozeně a z tématicky podobných webových 

stránek. Nákup zpětných odkazů, za účelem manipulace s ranky
11

, hodnotí vyhledávače 

negativně. 

 

                                                 
11

 Ranking – systém hodnocení www stránek. Hodnotu „popularity“ přiděluje algoritmus pro ohodnocení 

webových stránek a má vliv na pořadí ve výsledcích vyhledávání. 
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 Tvar zpětného odkazu 

Při odkazování na zvolenou stránku je poměrně důležitý i text odkazu – tzv. anchor 

text
12

. 

Ukázka zdrojového kódu: 

<a href="http://ridepal.ridera.eu/shop/balene-hnede-uhli-pro-klasicka-kamna-1000-kg">Balené hnědé uhlí</a>  

 

Anchor text v uvedeném fragmentu zdrojového kódu je slovo Balené hnědé uhlí. 

Odkaz pak vede na stránku s adresou http://ridepal.ridera.eu/shop/balene-hnede-uhli-pro-

klasicka-kamna-1000-kg. 

Na webové stránce bude uvedený zdrojový kód vypadat takto: Balené hnědé uhlí. 

  

2) Sociální signály  

Off-page signály ze sociálních sítí hrají v hodnocení zvolené stránky stále důležitější 

roli. Vyhledávače (zejména Google) berou v potaz, jak moc se o webové stránce mluví 

v respektovaných sociálních sítích typu Google+, Twitter či Facebook. Sociálním sítím se 

podrobněji věnuji v kapitole „Social marketing“. 

 

3) Personalizace výsledků vyhledávání  

Pozice ve vyhledávačích stále více ovlivňuje také umístění a chování uživatele, který 

pokládá dotaz. Vyhledávače se snaží dávat svým uživatelům výsledky na míru a tak mezi 

off-page faktory můžeme zařadit i zemi a místo, kde se daný uživatel právě nachází, to, zda 

zvolenou stránku pravidelně navštěvuje či zda na ni v sociálních sítích odkazují jeho 

přátelé [8]. 

 

3.2.2  SEM 

 

Marketing ve vyhledávání (SEM – Search Engine Marketing) lze při velkém 

zjednodušení přirovnat k „placené SEO“. Vyhledávací marketing pod sebou sdružuje 

nákupy placených zvýrazněných pozic nad výsledky vyhledávání a dalších relevantních 

místech. SEM zastřešuje také nákupy PPC reklam, registrace do placených katalogů nebo 

zvýhodnění základních zápisů. Na rozdíl od SEO je efekt SEM okamžitý. SEM stejně jako 

                                                 
12

 Anchor text – viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.  
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SEO je sada akcí vycházející z výsledků předcházejících analýz (analýza relevantních 

klíčových slov a frází, analýza SEM možností).  

SEM má na rozdíl od SEO náklady účtované provozovateli vyhledávačů a katalogů. 

Vyhledávače tvoří oligopolní prostředí, a proto má nabídka SEM nástrojů stabilní 

charakter.  

V českém prostředí jsou dvěma hlavními poskytovateli SEM nástrojů Seznam.cz
13

  

a Google.com
14

. Poplatky za SEM se účtují podle počtu zobrazení (CPM
15

) nebo podle 

zrealizovaných prokliků (PPC). Je třeba si uvědomit, že i celosvětové vyhledávání na 

internetu má nějakou konečnou kapacitu. Z tohoto důvodu se do cen SEM nástrojů promítá 

i aktuální poptávka.  

S přímými náklady SEM roste i potřeba zpětné kontroly návratnosti investic a měření 

výkonu jednotlivých SEM nástrojů [3]. 

 

3.2.3  PPC reklamy 

 

PPC (Pay per Clik) je především účtovací metodika na internetu. Tento model se 

zakládá na tom, že není podstatné, kolikrát je reklama příjemcům zobrazena, ale jak na ni 

příjemci reagují. Inzerent v tomto modelu platí tomu, kdo reklamu zobrazuje, nikoli 

paušální, ale víceméně individuálně vyjednávanou částku za každou akci uživatele – tedy 

za to, že uživatel klikne na nabízenou reklamu. Aby se takové kliknutí dalo považovat za 

úspěch, musí být konkrétní inzerát velmi přesně zacílen na konkrétního uživatele. PPC je 

proto obchodním modelem, který nejčastěji najdeme u vysoce kontextové a přesně 

zaměřené reklamy. Cena prokliku se určuje z několika různých faktorů, mimo jiné z: 

 

 míry specifičnosti inzerátu, 

 kombinace klíčových slov, v rámci kterých je zobrazen, 

 doby a serveru, na kterém je zobrazen, 

 hodnoty konkurenčních nabídek. 

 

                                                 
13

 Seznam.cz – český internetový portál a vyhledávač. 
14

 Google.com – v současnosti nejpoužívanější internetový vyhledávač, provozovaný společností Google. 
15

 CPM – „Cost per Mile“, cena za tisíc zobrazení. 
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Zvláště poslední bod je poměrně důležitý. Inzerenti v některých reklamních systémech 

totiž proti sobě fakticky „bojují“ svými nabídkami. Cena prokliku v PPC systémech je pak 

fakticky určována „tržně“ a je dána nabídkami vzájemně si konkurujících inzerentů [5]. 

Nejznámějšími a nejpoužívanějšími systémy pro PPC kampaně jsou bezesporu Sklik 

od společnosti Seznam, Google AdWords od společnosti Google a čím dál tím více 

populárnější Facebook Ads. Dalšími využívanými systémy jsou AdFox
16

, Etarget
17

, 

Google Adsense. 

 

 Sklik 

Sklik je reklamní systém umožňující zobrazování inzerátů na webových stránkách 

Seznam.cz po pravé, ale také horní i spodní straně vedle výsledků fulltextového 

vyhledávání. To dělá ze systému Sklik výborný nástroj pro cílenou reklamu. 

  

 Google AdWords 

Výkonný a rozšířený systém placené reklamy od Google. PPC reklamy se zobrazují 

v rámci fulltextového vyhledávače Google.com a jeho partnerských stránkách v rámci 

projektu AdSense
18

. Čím větší oblibu si získává samotný vyhledávač Google, tím větší 

oblibu má i Google AdWords. 

 

 Facebook Ads 

Firmy platí Facebooku za zobrazování reklamy lidem, kteří mohou mít zájem o jejich 

sdělení na základě věcí a aktivit, které uživatelé Facebooku dělají, například označením 

stránky tlačítkem „To se mi líbí“, okomentováním příspěvku a sdílením informací 

(aktuální místo bydliště, datum narození, pohlaví, rodinný vztah, apod.) vztahující se 

k oboru podnikání dané obchodní společnosti. 

 

                                                 
16

 AdFox – PPC systém vyvinutý společností Centrum Holdings s.r.o. 
17

 Etarget – placené výsledky vyhledávání na českém, slovenském, maďarském, rumunském, srbském, 

bulharském, chorvatském, polském a rakouském trhu. 
18

 AdSense – systém umožňující majitelům webových prezentací umístit na své stránky reklamy Google, 

které souvisí s obsahem webové prezentace.  
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3.2.4  Affiliate marketing 

 

Affiliate programy jsou úzce specifikované způsoby komunikace mezi dvěma a více 

webovými projekty. Affiliate marketing je v podstatě marketingový nástroj firem 

podnikající na internetu, který funguje na provázanosti webové prezentace prodejce služeb 

nebo produktů s webovými stránkami, které službu či výrobek doporučují. Jde o systém 

založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím webových stránek affiliate partnerů, 

kteří za to dostávají provizi z prodeje. 

 

3.2.5 Microsite marketing 

 

Microsite je malý web, který se obvykle tématicky zaměřuje na úzce vymezenou 

oblast. Účelem microsites bývá často marketingová podpora konkrétní služby či produktu. 

Jedna společnost může provozovat i více microsite. Microsite se vytváří na vlastní doméně, 

v jedinečném grafickém stylu a výborně se hodí k propagaci nových a významných 

produktů, služeb nebo akcí. Vhodné a účinné je spojení microsite se soutěží, nebo 

zajímavou interaktivní aplikací či hrou. Microsite lze současně výborně využít pro potřeby 

optimalizace pro vyhledávače [9]. 

 

3.2.6 Social marketing 

 

Trendy v online prostředí se mění velmi rychle. To, co bylo před několika lety 

považované za dobré, je v současnosti již zastaralé. Sociální marketing zažívá boom. 

Klíčovou strategií do budoucna se dnes jeví tzv. marketing v sociálních sítích, neboli 

sociální marketing. Marketing v sociálních sítích se stal již celosvětovým fenoménem. 

Zaměřuje se na marketingovou komunikaci, budování značky a komunitní interakci 

s cílovým trhem. 

Sociální marketing upřednostňuje oboustrannou komunikaci firma – zákazník naproti 

jednostrannému šíření marketingových zpráv od firem k zákazníkům, jak tomu bylo dříve. 
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Dosažení dobrých výsledků v oblasti SMM
19

 vyžaduje čas a určité úsilí. V tomto prostředí 

není jednoduché prezentovat podnikání. Způsob marketingu musí být odlišný od jiných 

forem internetového marketingu, které nabízejí produkty, služby, informace. 

Sociální marketing je o budování vztahů, které později mohou přinést i konkrétní 

obchodní příležitosti, dává také lidem i firmám možnost pokládat otázky, hovořit, učit se, 

vytvářet komunitu, vytvářet značky, hlasovat, sdílet informace a názory, poskytovat 

zpětnou vazbu. Sociální sítě nejsou o přímém prodeji či marketingu. Sociální marketing je 

kombinací více technik a více online médií/sítí. Cílem těchto aktivit je zaujmout  

a komunikovat. 

 

Efektivní marketingový plán pro sociální sítě má potenciál přilákat a udržet pozornost 

nesmírně demograficky široké skupiny lidí, a to obzvláště těch, kteří jsou už otupělí 

z tradičních marketingových médií. Níže v textu následuje seznam několika hlavních 

přínosů, které firmy mohou získat, pakliže zakomponují marketing v sociálních sítích do 

svého celkového online marketingového plánu: 

 

 Marketing, na který má firma finanční prostředky – na provoz marketingu  

v sociálních sítích není třeba velký rozpočet. 

 Virální povaha – zákazníci mohou jednoduše sdílet a šířit obchodní zprávy  

a sdělení se svými přáteli prostým kliknutím. 

 Posílení značky – pomocí marketingu v sociálních sítích může firma vybudovat  

a posílit online reputaci značky/reputaci firmy. 

 Získání důvěryhodnosti – zákazníky sdělená zkušenost má u ostatních zákazníků 

větší váhu, než tradiční reklama. 

 Zvýšení návštěvnosti – dobře naplánovaný, připravený a vhodně zrealizovaný 

marketingový plán pro sociální sítě přivede na stránky více návštěvníků. 

 Zapojení zákazníků – spojení se svými zákazníky a reagování na jejich zpětnou 

vazbu v reálném čase, na živo [10]. 

 

                                                 
19

 SMM – Social Media Marketing; sociální marketing.  
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 Nejvyužívanější sociální média v ČR 

Tak jako ve většině zemích světa, dominuje také v České republice sociální síť 

Facebook. Dle oficiálních údajů v roce 2013 využívalo Facebook 3,8 miliónů českých 

uživatelů, tedy 70% občanů České republiky mající přístup k internetu. Reálné číslo 

aktivních uživatelů je pravděpodobně méně, kolem 2 miliónů. I když je reálná hodnota 

aktivních uživatelů nižší, je Facebook prioritním sociálním médiem pro všechny 

společnosti, které si přejí na sociálních sítích oslovit své současné i budoucí zákazníky.  

 

Druhým nejnavštěvovanějším médiem a pátou nejnavštěvovanější webovou stránkou 

v České republice, je sociální síť YouTube s měsíční návštěvností přes 5 miliónů českých 

uživatelů. Na YouTube lidé tráví v průměru 4 minuty na návštěvu a prohlédnou si nejvíce 

stránek. Celkově si tento největší internetový server pro sdílení videosouborů získává 

důležitost pro mnoho českých společností, které se zde pomocí videí prezentují.  

 

Konkurence schopným sociálním médiem ve spleti globálních sociálních sítí, který 

může konkurovat dominantnímu postavení Facebooku, je Google+. Tato sociální síť 

americké společnosti Google je založena od samého počátku na snaze umožnit lidem 

organizovat své „přátelé“ do sociálních kruhů. Těm je pak možné nastavit samostatně 

práva k prohlížení určitého obsahu. Jde o důležitou funkční složku, kterou ostatní sítě 

nabízejí v omezené podobě a k užívání je nepraktická. Facebook však s odpovědí dlouho 

neotálel a nabízí tak podobnou funkci v podobě listů, které taktéž plní funkci rozdělení 

přátel do skupin. Druhou, podstatně větší výhodou sociálního média Google+ ve srovnání 

s Facebookem, je propojení s ostatními aplikacemi Google (Gmail, kalendář, vyhledávání, 

Picasa, dokumenty). Služba Google+, která je nyní strategickým produktem společnosti 

Google, se celosvětově dostala na druhou až třetí pozici, v České republice má svůj účet 

cca 400 000 lidí. V poměru počtu účtů k počtu aktivních uživatelů, navštěvuje v České 

republice tuto síť aktivně kolem 100 000 lidí. V případě, že firma usiluje o dobré pozice ve 

vyhledávači Google, měla by se této sociální síti věnovat, neboť obsah z Google+ se rychle 

indexuje a často ho vyhledávač zařazuje na dobré pozice ve vyhledávání.  
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Sociální síť pro profesionály, hledající či nabízející práci, případně kontakty pro 

uzavírání obchodů, se nazývá LinkedIn. Svůj účet si na této sociální síti založilo přes 

240 000 lidí z ČR a je 19. nejnavštěvovanější webovou stránkou v České republice. 

LinkedIn je ideální sociální médium pro získávání firemní klientely, či navazování nových 

obchodních styků. 

 

V pořadí pátou nejvyužívanější sociální sítí v České republice, sloužící ke sdílení 

krátkých aktuálních informací – tweetů, o velikosti 140 znaků, je informační síť  

a mikroblog Twitter. Silnou stránkou Twitteru je jeho uživatelská základna, nízká finanční 

náročnost aktivit na Twitteru a přítomnost velké skupiny vlivných lidí, která přímo vybízí 

k využívání této sítě pro virální marketing. 

 

3.2.7 E-mail marketing 

 

E-mail marketing je forma direct marketing (přímého marketingu), která využívá  

e-mail jako komunikační kanál mezi firmou a zákazníkem. E-mail marketing je stále více 

využíván pro pravidelné zasílání informací o firmě, nových výrobcích či službách, ale také 

při pořádání konferencí nebo hromadných akcí. 

Tato forma marketingu nám přinese rychlou realizaci reklamní kampaně, snížení 

nákladů investovaných do reklamy při zachování či navýšení obratu, zvýšení povědomí  

o značce mezi našimi zákazníky.  

E-mail marketing je využíván pro své nízké náklady oproti jiným formám marketingu, 

snadnou měřitelnost a vyhodnocování kampaní, pro svou možnost přesně cílit na danou 

skupinu zákazníků a jejich oblíbené produkty. 

 

3.3 Webová analytika  

 

Každá webová prezentace by měla mít nainstalovaný analytický nástroj na 

monitorování a vyhodnocování návštěvnosti. Analýzy návštěvnosti poskytují získání 

přesných informací o návštěvnících webové prezentace. Data získáná z analýzy 

návštěvnosti jsou důležitá pro pozorování funkčnosti webové stránky a míry její efektivity, 

bez čehož se dnes již žádný vážně míněný projekt neobejde. 
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Nástroje webové analytiky nejsou unifikované
20

 ve své funkcionalitě a technickém 

řešení. Některé slouží k obecnému sledování základních metrik, jiné jsou naopak úzce 

specializované a mají za cíl generovat data se specifickým zaměřením. Stejně tak se 

nástroje liší s ohledem na jejich propracovanost. Proto je při výběru vhodného nástroje 

nutno zvážit veškeré požadavky a potřeby na daný nástroj. Existují i velmi sofistikovaná
21

 

programová řešení s širokou funkcionalitou poskytující data nejen pro analýzu chování 

návštěvníků napříč zdroji, ale i pro detailní analýzu splněných cílů či spokojenosti 

návštěvníků. Těmto nástrojům nechybí ani pokročilé možnosti exportu a importu dat 

z externích databází a jiné nadstandardní funkcionality [11]. 

Nejznámějším a zároveň nevyužívanějším analytickým nástrojem je software Google 

Analytics. 

 

3.3.1 Google Analytics 

 

Google Analytics jsou analytickým nástrojem od společnosti Google. Dostupné jsou 

zcela zdarma a v současné době lze tuto online aplikaci označit za nejvyužívanější na poli 

webové analytiky. Prostřednictvím Google Analytics je možné sledovat a hlavně 

vyhodnocovat návštěvnost webových stránek, konverze i zdroje, z nichž návštěvníci přišli. 

Celá aplikace je přístupná v češtině. Pro využívání nástroje je třeba vložit HTML kód
22

 

Google Analytics na své stránky [12]. 

Každý sledovaný web musí mít vygenerované jedinečné ID, které se získá 

v administraci Google Analytics vytvořením nového účtu a použije se ve skriptovém
23

 

kódu, který se vkládá do každé stránky. Kód v jazyce JavaScript zajišťuje přilinkování 

trackovací funkce ze serveru Google Analytics a provedení jejího spuštění. Měřící kód lze 

přizpůsobovat k vlastním potřebám (např. nastavit platnosti cookie pro jednu návštěvu na 

určitý čas, provádět asynchronní měření). Výsledky sledování si lze podrobně prohlédnout 

v přehledech administrátorské sekce Google Analytics.  

Pro podrobnější použití je většina měření ukázána v grafech. Přehledy je možné 

filtrovat podle období a podle segmentů [13]. 

                                                 
20

 Unifikovaný - shodný 
21

 Sofistikovaný - promyšlený 
22

 HTML kód – jazyk, ve kterém jsou psány webové stránky. 
23

 Skript – souvislá série příkazů. 
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Google Analytics umožňují sledování všech důležitých metrik projektu. Zejména pak: 

 

 Sledování návštěvníků 

 počty návštěv, unikátních návštěvníků a zobrazených stránek; 

 demografické charakteristiky; 

 statistiky používaných prohlížečů, operačních systémů, rozlišení obrazovky; 

 loajalita návštěvníků – kolikrát se vracejí na stránky, apod. 

 

 Analýza zájmu o obsah a navigace po webu 

 jaké jsou nejnavštěvovanější stránky; 

 jak se uživatelé po stránkách pohybují, kam přijdou, kudy odejdou; 

 unikátní pohled „site overaly“; 

 analýza používání interního vyhledávání. 

 

 Analýza zdrojů návštěvnosti 

 odkud uživatelé přicházejí; 

 jaká klíčová slova uživatelé hledají ve vyhledávačích; 

 kolik uživatelů přichází z placených kampaní. 

 

 Cíle a trychtýře 

 sledování dosažených cílů – například registrace, nákup, odeslání e-mailu nebo 

návštěva produktové stránky. 

 

 Ecomerce 

 report sledující počty transakcí a realizovaný obrat; 

 data je snadné vztáhnout například ke zdrojům návštěvnosti nebo jiné metrice 

(je možné si tak například snadno určit, kolik utratili návštěvníci, kteří na web 

přišli z bannerové kampaně nebo konkrétního vyhledávače). 

  

Veškeré informace jsou sledovány dlouhodobě a lze snadno provádět sledování 

trendů, porovnávání s předchozími obdobími nebo multidimensionální analýzy [14]. 
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4 Vyhodnocení účinnosti internetové reklamy 

 

Tato kapitola je věnována analýze internetového obchodu společnosti Ridera Bohemia 

a.s., vyhodnocení dat získaných pomocí nástroje Google Analytics a návrhu řešení, jež by 

měl zvýšit plnění cílů webové prezentace. 

 

4.1 Základní přehled o návštěvnosti 

 

Optimalizace webových stránek byla provedena ve všech směrech, kterými se tato 

metodika vytváření a upravování webových prezentací zabývá. Většina optimalizačních 

návrhů byla úspěšně praktikována na internetový obchod Ridepal.ridera.eu. 

 

Důraz byl kladen především na Off-page faktory, prostřednictvím kterých probíhala 

registrace do internetových katalogů, umísťovaly se PR články
24

 do PR katalogů a byly 

vytvářeny zpětné odkazy v rámci výměny prolinků. Jelikož SEO optimalizace je 

dlouhodobý proces, byl rovněž zpracován návrh klíčových slov s jeho následnou aplikací 

v rámci pay per clik systémů Google AdWords a Sklik. Pro analýzu návštěvníků 

internetového obchodu byl využit analytický nástroj Google Analytics.  

 

Základní přehled celkové návštěvnosti a chování publika na webové prezentaci 

Ridepal.ridera.eu je zobrazen v tabulce č. 1, ze které je možné vysledovat první zajímavé, 

avšak ne příliš relevantní informace. 

 

Tabulka č. 1 Přehled návštěvnosti za sledované období 

Návštěvy 18 655 

Procento nových návštěv 67,08 % 

Nové návštěvy 12 514 

Míra okamžitého opuštění 45,27 % 

Počet stránek na návštěvu 4,26 

Průměrná doba trvání návštěvy 3:37 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
24

 PR článek – specifický textový útvar, na pomezí reklamního textu a publicistického útvaru. 
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Z výše uvedené tabulky č. 1 plyne, že za sledované období pěti měsíců navštívilo web 

18 655 návštěvníků. Celkový počet návštěv nám říká, že na webové stránky přišlo 

v průměru 124 nových či vracejících se návštěvníků. Vzhledem k tomu, že hovoříme  

o nově budovaném e-shopu bez předchozí optimalizace pro vyhledávače, jde o uspokojivé 

hodnoty, které mají v budoucím období potenciál růstu. Za pravdu nám dává také poměr 

nových návštěvníků ve výši 67,08 %. Tento ukazatel je závislý na nabízeném sortimentu. 

Nabízíme-li sortiment zboží dlouhodobé spotřeby, pak bude ukazatel mnohem vyšší než  

u sortimentu zboží spotřeby krátkodobé.  

Optimalizace zajišťuje neustálý přísun nových návštěvníků stránek. Míra okamžitého 

opuštění nám udává procentuální podíl návštěv jen jedné stránky, tj. návštěv, při kterých 

uživatel opustil webovou prezentaci již po shlédnutí úvodní stránky. Doporučená hodnota 

by se měla pohybovat pod hranicí 40 %. V našem případě je ukazatel míry okamžitého 

opuštění vyšší než 40 %, a proto by bylo vhodné přizpůsobit titulní stránku pro oči 

návštěvníků nebo zlepšit navigaci stránek. Toto číslo je však velice obecné a je důležité 

vzít do úvahy hledané fráze, které přivádí návštěvníky na jednotlivé stránky, neboť může 

docházet i k nechtěným přístupům na web, kdy obsah stránek nekoresponduje s požadavky 

návštěvníka. S tím souvisí čas strávený na stránkách. Čím delší dobu návštěvník stráví na 

stránkách, tím lépe. Tento ukazatel se v průběhu času příliš nemění. K větším změnám 

dochází například při úpravách stránek. Každá velká úprava by měla průměrnou dobu 

trvání návštěvy, která činí více než 3 a půl minuty, zvyšovat.  
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Z celkového počtu návštěv 18 655, ve kterém jsou zahrnuty také přístupy z jiných 

zemí světa, činí návštěvnost v rámci České republiky 17 730. Návštěvnost plynoucí 

z vyhledávání v rámci českého internetového prostředí byla rozčleněna dle přístupů 

z jednotlivých krajů České republiky. Z tabulky č. 2 je zřejmé, že největší podíl 

návštěvnosti je z Moravskoslezského kraje následován krajem Praha.  

 

Tabulka č. 2 Návštěvnost dle krajů 

Kraj Návštěvy 

Moravskoslezský 4 569 25,77 % 

Praha 3 093 17,45 % 

Středočeský 1 458 8,22 % 

Jihomoravský 1 316 7,42 % 

Olomoucký 1 280 7,22 % 

Jihočeský 1 038 5,85 % 

Ústecký 979 5,52 % 

Plzeňský 781 4,40 % 

Zlínský 776 4,38 % 

Vysočina 695 3,92 % 

Královehradecký 550 3,10 % 

Liberecký 528 2,98 % 

Pardubický 443 2,50 % 

Karlovarský 224 1,26 % 

Celkem 17 730 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doporučením společnosti je zaměření se na ostatní kraje. Zejména na Středočeský  

a Ústecký kraj, ve kterých měli občané možnost žádat o tzv. „kotlíkovou dotaci“ 

umožňující majitelům domů vyměnit staré kotle za ekologičtější vytápění. Avšak ostatní 

kraje by neměly být opomíjeny, neboť podle novely zákona o ovzduší bude muset půl 

milion českých domácností bez ohledu na to, v jakém kraji bydlí, vyměnit staré kotle za 

zdroje tepla splňující alespoň 3. emisní třídu. 
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Následně jsem se zaměřil, z jakých zdrojů návštěvníci webové stránky 

Ridepal.ridera.eu přicházejí. Pohled na graf č. 1 prozrazuje, že největší procento návštěv 

(38,39 %) z celkového počtu 18 655 přístupů generuje návštěvnost z vyhledávání. 

S přibližně stejným podílem (32,98 %) je v těsném závěsu placený obsah
25

 vyhledávačů 

Google a Seznam. Téměř 20 % přišlo přes odkazující stránky, tzn. ze stránek na kterých 

je umístěn hypertextový odkaz webu Ridepal.ridera.eu. 

 

 Graf č. 1 Kanály návštěvnosti 

32,98%

19,72%

38,39%

0,73%8,12% 0,07%

Návštěvnost z vyhledávačů

Odkazující stránky

Placené vyhledávání

Přímá návštěvnost

Sociální média

Ostatní

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nezanedbatelné procento návštěv (8,12 %) přichází na webovou prezentaci přímo, 

což svědčí o tom, že se některým návštěvníkům název stránek vryl do paměti, a tak jsou 

přístupy učiněné přímým zadáním URL adresy návštěvníkem do prohlížeče nebo jim ji 

vyhledávač „našeptal“ po zadání relevantních slov v rámci historie vyhledávání. Ostatní 

přístupy byly provedeny ze sociálních sítí (0,73 %), v našem případě pouze ze sociální sítě 

Facebook a posledním kanálem, který přivedl potenciální zákazníky v zanedbatelném 

počtu (0,07 %), jsou RSS
26

 čtečky, které byly zařazeny do kategorie Ostatní. 

                                                 
25

 Forma PPC inzerce. 
26

 Rich Site Summary – informační zdroj, který dokáže automaticky uživatele upozorňovat na nové zprávy. 
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4.2 SEO optimalizace vs. PPC reklama 

 

Výhody plynoucí z vyšší návštěvnosti webové prezentace jsou zřejmé. Jak SEO 

optimalizace, tak PPC kampaně vedou ke zvýšení návštěvnosti stránek a tím k získání 

vyššího počtu potenciálních zákazníků. Níže uvedená tabulka č. 3 nám ukazuje, jakým 

způsobem se vyvíjela návštěvnost ve sledovaném období říjen 2013 – únor 2014 vlivem 

SEO optimalizace a PPC kampaně.  

 

Tabulka č. 3 Návštěvnost SEO optimalizace vs. PPC reklama  

Měsíc 
Návštěvnost 

Celkem SEO optimalizace Placená reklama 

Říjen 2013 2142 1361 618 

Listopad 2013 4333 2299 1599 

Prosinec 2013 4412 2425 1629 

Leden 2014 4635 2976 1268 

Únor 2014 3133 1778 1038 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Návštěvnost z vyhledávání a přístupů z odkazujících stránek (SEO optimalizace) se 

pohybovala v rozmezí 53 až 64 % z celkového počtu návštěv webových stránek. Nejvyšší 

návštěvnosti bylo dosaženo v lednu 2014, kdy v rámci fulltextového vyhledávání přišlo 

2976 potenciálních zákazníků z celkového počtu 4635 návštěv. 
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Graf č. 2  Návštěvnost SEO optimalizace vs. PPC reklama 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě přístupů na webové stránky v rámci PPC kampaně neboli placeného 

obsahu vyhledávačů je návštěvnost ve sledovaném období v rozmezí 27 až 37 % z celkové 

návštěvnosti. Jestliže v lednu 2014 přišlo z fulltextového vyhledávání nejvíce návštěvníků, 

ve stejném měsíci, kdy návštěvnost ve všech směrech dosahovala svého maxima, přišlo na 

web přes placenou reklamu nejnižší počet, tedy 1268 návštěv. V procentuálním vyjádření 

27 % veškerých  přístupů. 

 

4.2.1 PPC systémy Google AdWords a Sklik 

 

Cílem tohoto oddílu je srovnání a zhodnocení pay per click systémů Google AdWords 

a Sklik od společnosti Seznam. Porovnám jejich administrativní prostředí včetně 

platebních možností a cílení reklamních kampaní. V druhé části předložím výsledky 

reklamních kampaní spravovaných v systémech Google AdWords a Sklik a porovnám, 

který z PPC systémů je pro tvorbu textové inzerce výhodnější. 
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 Administrativní prostředí PPC kampaní 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.2.3 PPC reklamy, oba pay per click systémy fungují 

na bázi účtovací metodiky, kdy inzerent platí za kliknutí na nabízenou reklamu. Inzertní 

systémy jsou si velice podobné, avšak způsobem platby se od sebe odlišují. 

 

Inzerce v systému Google AdWords je podmíněna zaregistrováním se, jinak řečeno 

vytvořením AdWords účtu. Po zaregistrování si vytvoříme reklamu obsahující reklamní 

inzerát o 4 řádcích. Určíme vhodná klíčová slova – když uživatel bude zadávat do 

vyhledávače tato klíčová slova, má se zobrazit inzerát. Následně zvolíme měnu, denní 

rozpočet a maximální ceny za proklik.  Po nastavení kampaně máme účet založený, ale je 

třeba jej aktivovat. Aktivaci účtu provedeme tak, že zadáme platební údaje, vybereme 

formu platby a při převodu finančního obnosu se nám z kreditu odečte aktivační poplatek 

150 Kč
27

. Google Adwords nám nabízí dvě možnosti platby: Fakturace se zpětnou 

platbou, kdy Google nastaví počáteční limit 1500 Kč a strhává útratu za prokliky 

z platební karty.  Druhou možností je Fakturace s platbou předem, při které je nutnost 

převodem nebo kartou zaplatit předem minimálně 300 Kč. Nevýhodou tohoto způsobu 

platby je delší doba převodu peněžních prostředků z bankovního účtu na účet AdWords  

a také stálý dohled nad předplaceným kreditem, neboť v případě vyčerpání předplacené 

částky, se přestanou reklamy zobrazovat v placeném obsahu fulltextového vyhledávání. 

   

Sklik na rozdíl od Google AdWords není ve způsobech platby za inzerci tak flexibilní 

a nenabízí žádnou variantu platby ex-post. Kredit můžeme dobít tedy pouze předem. 

Způsob inzerování v Skliku je obdobný způsobu u Google AdWords, tedy inzerent se musí 

zaregistrovat, resp. založit Sklik účet. Po založení se přihlásíme do svého účtu a 

prostřednictvím tzv. Seznam Peněženky, která slouží mj. také ke správě kreditu v systému 

Sklik, vyplníme fakturační údaje a zašleme minimální částku 1000 Kč
28

 prostřednictvím 

bankovního převodu, platební karty nebo účtu mPeníze. Na každou příchozí platbu  

je automaticky vygenerován daňový doklad, který nalezneme v Seznam Peněžence. 

                                                 
27

 Údaje platné ke dni 26.3.2014. 
28

 Údaje platné ke dni 26.3.2014. 
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 Cílení PPC kampaní 

Reklamní systémy Google AdWords a Sklik nám umožňují zacílit reklamní kampaně 

jak ve vyhledávání, tak v obsahové síti. Umístění reklam v rámci Google AdWords  

je možné ve fulltextovém vyhledávači Google, partnerských vyhledávačích a reklamní 

obsahové síti Google zobrazující naše reklamy na stovkách tisíc webových prezentací. 

Sklik není tak propracovaný pay per click systém jako Google AdWords, ale také nabízí 

možnosti zobrazování reklamních inzercí jak ve vyhledávání, tak v kontextové síti 

partnerských stránek např. Firmy.cz, Stream.cz, Zboží.cz, Sbazar.cz, apod.  

Jelikož je Česká republika jednou z mála zemí světa, ve které nemá Google 

dominantní postavení a reklamní sdělení našich kampaní má cílit výhradně na obyvatelstvo 

České republiky, rozhodl jsem se využít PPC kampaně v obou systémech společně. Na 

základě rozhodnutí jsem zvolil možnost „dobití“ kreditu pro obě kampaně. Maximální 

CPC
29

 byla nastavena 5 Kč za kliknutí, horní hranice rozpočtu byla stanovena na 150 

Kč/den. Kampaně jsem vytvořil takřka totožné v obou PPC systémech a omezil jsem se 

pouze na textovou inzerci ve vyhledávací síti. Klíčová slova pro obě kampaně byla 

zvolena formou slovních spojení ve volné shodě. Mezi vyloučená slova
30

 byla zařazena 

tato slova a slovní spojení:  

 

 absorpční uhlí; 

  aktivní uhlí; 

 automatické kotle; 

 grilovací uhlí; 

 těžba uhlí; 

 uhlí na grilování; 

 výroba kotlů; 

 živočišné uhlí.  

 

Zároveň byla použita stejná klíčová slova a slovní spojení pro oba reklamní systémy, aby 

byla možnost srovnání jejich úspěšnosti. 

                                                 
29

 CPC – nejvyšší částka, kterou je inzerent ochotný zaplatit za kliknutí. 
30

 Vyloučená slova – pomocí vylučujících klíčových slov a slovních spojení oslovíme nejvíce zainteresované 

návštěvníky webové stránky. 
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Reklamní texty byly sestaveny z nejhledanějších klíčových slov na základě plánování 

kampaně pomocí plánovače klíčových slov
31

. Pro oba PPC systémy byly reklamní texty 

připraveny totožně dle pravidel pro tvorbu reklamních inzerátů Google AdWords a Sklik. 

Cílová stránka, na kterou veškeré inzeráty odkazovaly, byla stránka směřující na e-shop 

serveru Ridepal.ridera.eu.  

 

 Cílení PPC kampaní 

PPC kampaně jsou primárně jedním z nástrojů výkonnostního marketingu pro udržení 

webových prezentací na předních pozicích ve fulltextových vyhledávačích. Díky online 

kampaním můžeme zvýšit návštěvnost a jejich větší viditelnost. Následující tabulka č. 4 

popisuje základní přehled dosažených výsledků kampaní na Google AdWords a Sklik. 

 

Tabulka č. 4 Základní přehled výsledků kampaní Google AdWords a Sklik 

Reklamní sestava Prokliky
32

 Zobrazení
33

 CTR
34

 Ø CPC
35

 Cena
36

 Ø pozice
37

 

Google AdWords 1 560 20 417 7,64 % 2,88 Kč 4 499,92 Kč 1,2 

Sklik 4 592 577 121 0,80 % 2,04 Kč 9 371,98 Kč 1,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

V rámci kampaní nebyly měřeny konverze, tedy při interpretaci dosažených výsledků 

ve sledovaném období říjen 2013 – únor 2014 jsem vycházel z rozdílné hodnoty 

v průměrné ceně za prokliknutí, průměrné pozici a podobně. 

Za dané období kampaň na Sklik dosáhla 577 121 zobrazení, tedy téměř 30 krát více, 

než na Google AdWords. Přestože počet zobrazení kampaně na Seznamu je mnohokrát 

vyšší, než zobrazení kampaně na Google, míra prokliku (CTR) u Google AdWords 

dosáhla 7,64 %, tedy poměr kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy je ve srovnání 

                                                 
31

 Plánovač klíčových slov – kombinace funkcí Nástroje pro návrh klíčových slov a Nástroje pro odhad 

provozu.  
32

 Prokliky – reakce na reklamu kliknutím. 
33

 Zobrazení – četnost výskytu reklamy ve výsledcích vyhledávání. 
34

 CTR – Míra prokliku: procentuální poměr počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy. 
35

 Ø CPC – průměrná částka naúčtována za kliknutí na reklamu. 

36
 Cena – součet všech finančních prostředků vynaložených za provedené prokliky. 

37
 Ø pozice – průměrná pozice reklamy v porovnání s reklamami konkurenčních webových stránek. 
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s Sklik 10 krát vyšší. Obvyklá (dobrá) hodnota CTR se pohybuje kolem 1-2 %, v  případě 

Sklik je průměrná míra prokliku 0,80 %, a proto bych doporučil využití frázové
38

  

a přesné
39

 shody nebo pozměnil text inzerátu.  

Srovnáme-li průměrnou cenu za kliknutí, zjistíme, že cena jednoho prokliknutí  

u Google AdWords vycházela o 0,84 Kč dráž, než u Sklik. Vyšší cena souvisí s pozicí 

umístění reklamní kampaně, neboť za zobrazení reklamního inzerátu na předních pozicích 

vždy zaplatíme více.  

Při sestavování kampaní a sestav v reklamních systémech Google AdWords a Sklik 

lze využít neomezené množství klíčových slov. Za pomoci služeb plánovače klíčových 

slov jsem tedy vybral klíčová slova a slovní spojení, u kterých se předpokládala střední až 

vysoká konkurence a vysoká hledanost. Jelikož v obou PPC systémech byla použita skoro 

stejná klíčová slova, uvádím v tabulkách č. 5 a 6, které neobsahují celý seznam klíčových 

slov, pouze jejich část, srovnání nefrekventovanějších výrazů. Klíčová slovní spojení jsou 

seřazena od nejvyššího počtu prokliknutí po nejnižší počet prokliků. 

 

Tabulka č. 5 Přehled úspěšnosti klíčových slov v Google AdWords 

Klíčové slovo Prokliky Zobrazení CTR Ø CPC Cena Ø pozice 

Prodej uhlí 1 025 15 326 6,69 % 3,54 Kč 3 629,25 Kč 1,2 

Pytlované uhlí 224 1 336 16,77 % 1,04 Kč 232,27 Kč 1,0 

Balené uhlí 89 603 14,76 % 0,90 Kč 79,86 Kč 1,0 

Prodej černého uhlí 45 275 16,36 % 1,43 Kč 64,37 Kč 1,1 

Cena uhlí Ořech 2 29 771 3,76 % 3,27 Kč 94,86 Kč 1,2 

Prodej hnědého uhlí 27 165 16,36 % 1,73 Kč 46,70 Kč 1,0 

Balené uhlí 23 167 13,77 % 1,63 Kč 37,59 Kč 1,1 

Uhlí pro aut. kotle 21 51 41,18 % 3,10 Kč 65,04 Kč 1,4 

Uhlí do aut. kotlů 19 133 14,29 % 2,79 Kč 53,07 Kč 1,4 

Uhlí pro kotle 15 96 15,62 % 2,85 Kč 42,77 Kč 1,6 

Prodej uhlí Ostrava 10 119 8,40 % 5,56 Kč 55,65 Kč 1,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
38

 Frázová shoda – reklamní kampaň zobrazí sousloví a jeho blízké varianty. 
39

 Přesná shoda – přesný vyhledávací dotaz. 
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Největší počet prokliků bylo u klíčového slova Prodej uhlí, u kterého byla použita 

volná shoda. Již na první pohled je zarážející rozdílná cena za proklik, která je u Google 

AdWords téměř 2 krát větší než cena u Sklik. Jelikož uživatelé při zadání výrazu Prodej 

uhlí nehledají pouze balená tuhá paliva, nýbrž např. také prodej volně ložených paliv, 

vynaložené finanční prostředky jsou mnohonásobně vyšší než u ostatních slovních spojení. 

Doporučoval bych tedy vymazání klíčového slova Prodej uhlí ze sestav obou kampaní, 

případně bych změnil volnou shodu za shodu frázovou tohoto sousloví a výrazně snížil 

cenu za prokliknutí. Snížením ceny za prokliknutí sice dojde k poklesu pozic, ale zároveň 

k úspoře nákladů.  

  

Tabulka č. 6 Přehled úspěšnosti klíčových slov v Sklik 

Klíčové slovo Prokliky Zobrazení CTR Ø CPC Cena Ø pozice 

Prodej uhlí 2 537 46 286 5,48 % 1,84 Kč 4 675,30 Kč 1,3 

Pytlované uhlí 417 2 581 16,16 % 0,85 Kč 354,20 Kč 1,0 

Balené uhlí 242 1 353 17,89 % 1,26 Kč 304,30 Kč 1,1 

Hnědé uhlí Ořech 2 152 2 016 7,54 % 2,49 Kč 378,10 Kč 1,2 

Prodej uhlí Praha 62 844 7,35 % 2,01 Kč 124,50 Kč 1,1 

Prodej černého uhlí 58 962 6,03 % 2,23 Kč 129,30 Kč 1,3 

Prodej uhlí Plzeň 54 733 7,37 % 1,99 Kč 107,60 Kč 1,2 

Prodej hnědého uhlí 38 613 6,20 % 1,67 Kč 63,40 Kč 1,3 

Prodej pytlov. uhlí 36 264 13,64 % 1,75 Kč 63,00 Kč 1,0 

Balené černé uhlí 33 185 17,84 % 1,29 Kč 42,70 Kč 1,1 

Balené hnědé uhlí 24 153 15,69 %  1,64 Kč 39,30 Kč 1,2 

Cena pytlov. uhlí 21 125 16,80 % 1,74 Kč 36,60 Kč 1,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce směrodatnými výrazy, které přivádí zároveň nejvyšší počet relevantních 

návštěvníků, jsou klíčová slovní spojení Pytlované uhlí a Balené uhlí. Průměrná cena za 

prokliknutí je v porovnání s klíčovým slovem Prodej uhlí u obou výrazů mnohem nižší  

a zároveň poměr kliknutí na reklamu a zobrazení reklamy je v případě klíčových 
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slovních spojení Pytlované uhlí a Balené uhlí v průměru 3 krát větší.  Podrobnější řazení 

dle míry prokliknutí je uvedeno v tabulkách č. 7 a 8. 

 

Tabulka č. 7 Přehled klíčových slov v Google AdWords řazených dle CTR 

Klíčové slovo Prokliky Zobrazení CTR Ø CPC Cena Ø pozice 

Pytlované uhlí 224 1 336 16,77 % 1,04 Kč 232,27 Kč 1,0 

Prodej hnědého uhlí 27 165 16,36 % 1,73 Kč 46,70 Kč 1,0 

Prodej černého uhlí 45 275 16,36 % 1,43 Kč 64,37 Kč 1,1 

Uhlí pro kotle 15 96 15,62 % 2,85 Kč 42,77 Kč 1,6 

Balené uhlí 89 603 14,76 % 0,90 Kč 79,86 Kč 1,0 

Uhlí do aut. kotlů 19 133 14,29 % 2,79 Kč 53,07 Kč 1,4 

Prodej uhlí Plzeň 5 50 10,00 % 4,57 Kč 22,87 Kč 1,3 

Prodej uhlí Kladno 5 54 9,26 % 3,79 Kč 18,93 Kč 1,2 

Prodej uhlí Ostrava 10 119 8,40 % 5,56 Kč 55,65 Kč 1,3 

Prodej uhlí 1 025 15 326 6,69 % 3,54 Kč 3 629,25 Kč 1,2 

Cena uhlí Ořech 2 29 771 3,76 % 3,27 Kč 94,86 Kč 1,2 

Zdroj: vlastní zpracování  

  

Nejúspěšnější klíčová slova řazená dle CTR jsou Pytlované uhlí (16,77 %)  u Google 

AdWords, resp. Balené uhlí (17,89 %) u Sklik. Jak už bylo uvedeno u přehledu úspěšnosti 

klíčových slov, tato klíčová slova hledají uživatelé, u kterých je velká pravděpodobnost, že 

po zadání těchto slovních spojení kliknou na reklamní kampaň a navštíví webovou 

prezentaci.  

 

Ve výpisu výsledků PPC kampaně u Google AdWords se na druhém místě souběžně 

s mírou prokliknutí 16,36 % vyskytují klíčová slova Prodej hnědého uhlí a Prodej černého 

uhlí, u kterého je průměrná cena prokliknutí o 0,30 Kč nižší. Dále potom Uhlí pro kotle 

s 15,62 %, následně Balené uhlí s 14,76 % a Uhlí do automatických kotlů s 14,29 % mírou 

prokliku. Ostatní klíčová spojení nepřesáhla 10 % hranici. 
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Kampaň reklamního systému Sklik nám ukazuje, že výraz Balené uhlí je následováno 

klíčovým slovem Balené černé uhlí, jehož míra prokliknutí je také vyšší jak 17 %  

a průměrná cena za prokliknutí nepřesahuje 1,30 Kč. Při detailnějším pohledu na výsledky 

kampaně u Sklik, zjistíme, že klíčové slovo Pytlované uhlí s mírou prokliku 16,16 %, 

2 581 zobrazeními a průměrnou cenou za prokliknutí 0,85 Kč, je nejhodnotnějším 

výrazem. 

 

Tabulka č. 8 Přehled klíčových slov v Sklik řazených dle CTR 

Klíčové slovo Prokliky Zobrazení CTR Ø CPC Cena Ø pozice 

Balené uhlí 242 1 353 17,89 % 1,26 Kč 304,30 Kč 1,1 

Balené černé uhlí 33 185 17,84 % 1,29 Kč 42,70 Kč 1,1 

Cena pytlov. uhlí 21 125 16,80 % 1,74 Kč 36,60 Kč 1,1 

Pytlované uhlí 417 2 581 16,16 % 0,85 Kč 354,20 Kč 1,0 

Balené hnědé uhlí 24 153 15,69 %  1,64 Kč 39,30 Kč 1,2 

Prodej pytlov. uhlí 36 264 13,64 % 1,75 Kč 63,00 Kč 1,0 

Prodej uhlí Most 14 132 10,61 % 2,26 Kč 31,70 Kč 1,2 

Cena baleného uhlí 4 39 10,26 % 2,85 Kč 11,40 Kč 1,0 

Hnědé uhlí Ořech 2 152 2 016 7,54 % 2,49 Kč 378,10 Kč 1,2 

Prodej uhlí Plzeň 54 733 7,37 % 1,99 Kč 107,60 Kč 1,2 

Prodej uhlí Praha 62 844 7,35 % 2,01 Kč 124,50 Kč 1,1 

Prodej hnědého uhlí 38 613 6,20 % 1,67 Kč 63,40 Kč 1,3 

Prodej černého uhlí 58 962 6,03 % 2,23 Kč 129,30 Kč 1,3 

Prodej uhlí 2 537 46 286 5,48 % 1,84 Kč 4 675,30 Kč 1,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Velmi zajímavé je srovnání výsledků klíčových slov Prodej hnědého uhlí a Prodej 

černého uhlí, která se v kampani Google AdWords vyskytují v popředí s mírou prokliknutí 

přesahující 16 %, naopak v kampani systému Sklik je míra těchto klíčových sousloví na 

úrovni 6 %. 
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Při porovnání systémů Google AdWords a Sklik ze srovnávaných výsledků 

reklamních kampaní v oblasti prodeje nerostných surovin bych vyzdvihl pay per click 

systém Sklik, u kterého kampaň dosahovala vyšší míry prokliku a zároveň nižší průměrné 

ceny za prokliknutí, což jsou pro inzerenta dva nejdůležitější faktory při plánování 

dlouhodobé kampaně. 

 

4.3 Vliv na obchodní cíle 

 

Na základě dohody s vedením společnosti Ridera Bohemia a.s. jsou z důvodu 

zachování obchodního tajemství v diplomové práci data o objemu objednávek, produktů  

a tržeb vyčíslena v procentech. 

 

Tabulka č. 9 Přehled objemu objednávek, produktů a tržeb 

Měsíc Počet objednávek Počet produktů Tržby 

Říjen 2013 12 % 12 % 13 % 

Listopad 2013 25 % 27 % 26 % 

Prosinec 2013 27 % 25 % 23 % 

Leden 2014 24 % 25 % 26 % 

Únor 2014 12 % 11 % 12 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z přehledu tržeb, objemu objednávek a počtu prodaného množství produktů je patrné, 

že nejvyšších tržeb bylo dosaženo v listopadu 2013 a lednu 2014, kdy podíl tržeb těchto 

dvou měsíců na celkových tržbách za sledované období činil 52 %. Rozdíl v počtu 

objednávek a tržeb se pohybuje v řádech desetin procenta, avšak rozdíl v množství 

prodaného zboží  měsících listopad 2013 a leden 2014 činí 2,5 %. Vyšší procento 

prodaného baleného uhlí v listopadu 2013 bylo zapříčiněno poptávkou po levnějším druhu 

pytlovaného uhlí. Na výrazném navýšení tržeb se však silnější poptávka po levnějším uhlí 

zásadně neprojevila. Nejvyššího podílu tržeb na celkových tržbách bylo tedy i přes nižší 

množství prodaného baleného uhlí dosaženo v lednu 2014. Výrazný podíl na výši tržeb 

mohlo mít také mrazivé počasí, které mohlo zákazníky přimět ke koupi dražšího druhu 

pytlovaného uhlí, neboť balené uhlí za nižší cenu již nebylo skladem. 
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Graf č. 3 Přehled objemu objednávek, produktů a tržeb  
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      Zdroj: vlastní zpracování 

  

Naopak nejnižšího počtu tržeb, objemu objednávek, ale také množství prodaných 

produktů bylo dosaženo v říjnu 2013 a únoru 2014.  Nízký procentuální podíl za měsíc 

říjen 2013 je způsoben zahájením procesu SEO optimalizace a sestavováním sestav PPC 

kampaní. V únoru 2014, kdy tržby ve srovnání s lednem 2014 klesly téměř o 14 %, měly 

vliv na snížení poptávky především klimatické podmínky, tedy teplejší počasí. 

 

4.4 Návrhy a doporučení 

 

Poslední kapitola této práce je ze všech nejkritičtější. Jejím cílem je navrhnout taková 

opatření vedoucí ke zvýšení plnění cílů, pro které byl internetový obchod Ridepal.ridera.eu 

primárně určen.  

 

 Úvodní stránka 

Úvodní stránka webové prezentace je nejdůležitější část celého webu, na kterou 

přichází největší procento uživatelů a její kvalita již na první pohled ovlivní, zda 

návštěvník bude pokračovat dále, nebo webovou stránku ihned opustí. Výseč hlavní 

stránky, která se uživateli zobrazí bez toho, aby roloval směrem dolů, by měla 

korespondovat s povahou webu a právě takovým obsahem, kvůli kterému návštěvník na 

web přišel.  
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Homepage Ridepal.ridera.eu obsahuje zbytečné elementy, které zabírají velkou část 

plochy, jež by mohla být využita k zdůraznění povahy webové stránky. Velkým 

problémem je rozložení webové prezentace, která na první pohled působí „roztahaným“  

a nepřehledným dojmem a tím je způsobena nemožnost rozpoznání charakteru webu. 

Uživatel tedy v první moment nepozná, zda se jedná o informativní stránku nebo 

internetový obchod. Cílem optimalizace úvodní stránky je tedy přesvědčit uživatele, že 

vstoupil do internetového obchodu, který disponuje výběrem baleného uhlí a inspiruje jej 

k vybírání daného produktu.  

 

Jak jsem již uvedl, úvodní stránka evokuje informativní charakter webové prezentace, 

a proto by se měl programátor snažit o konzistenci mezi typem stránek a obsahu. Doména 

Ridepal.ridera.eu by měla cílit přímo na internetový obchod, nikoliv na informativní 

stránku o produktech, na které se v horní liště nachází odkaz směřující na e-shop 

„ridepal.ridera.eu/shop“. E-shop by měl být tedy vstupní stránkou celé webové prezentace 

a tím pádem nejdůležitější součástí, která přiměje návštěvníka ke konverzi – přeměně 

návštěvy webu v nákup daného produktu. 

 

 Internetový obchod 

Lidé vnímají nákupy přes internetový obchod jako samozřejmou součást běžného 

života, a proto by měl být brán zřetel na nejzásadnější a nejžádanější množiny prvků 

přinášející uživateli veškeré důležité informace v hlavním menu vstupní stránky e-shopu. 

Hlavní menu by mělo obsahovat důležité informace jako jsou např. „Obchodní podmínky, 

Kontakt, Registrace, Informace o produktech“ apod. V hlavičce e-shopu by se měly 

viditelně zobrazovat odkazy na sociální sítě, box pro přihlášení stávajících zákazníků, 

košík, box pro rozšířené vyhledávání.  Níže uvádím návrh základních úprav úvodní stránky 

e-shopu. 
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Konkrétní úpravy: 

- Hlavička e-shopu obsahuje odkazy směřující na informace o dopravě, produktech, 

odkaz „Domů“ vracející uživatele zpět na hlavní stránku. Tyto odkazy by bylo 

vhodné umístit společně s „Kontakty“, „Registrací“ a „Obchodními podmínkami“ 

do hlavního menu pod hlavičku a zároveň prvky „Doprava“ a „Domů“ 

přejmenovat na:  Doprava: „Dodací podmínky“, Domů:  „Úvodní stránka“. 

- Umístění odkazů pro vstup na sociální sítě do horní části hlavičky, kde budou 

viditelné pro návštěvníky internetového obchodu. 

- Odstranění textového prvku „Účet“ a nahrazení boxem pro přihlašování obsahující 

kolonky „Uživatelské jméno nebo e-mail“ a „Heslo“. 

- Odstranění textového prvku „Košík“ a ponechání modulu „Nákupní košík“, který 

obsahuje stejné informace jako textový prvek. 

- Zmenšení modulu „Hledat“ tak, aby nepřekrýval modul „Nákupní košík“ (viz 

příloha č. 2). 

- Vytvoření bočního menu, do kterého by se z hlavního menu přemístily kategorie 

nabízených produktů „Černé uhlí“, „Hnědé uhlí“, „Uhlí pro automatické kotle“, 

„Uhlí pro klasická kamna“.  

- Odstranění podkategorií nabízených produktů, které jsou na hlavní straně 

zobrazovány zbytečně. Podkategorie se budou zobrazovat po kliknutí na hlavní 

kategorii v bočním menu. 

- Redukce úvodního textu na nezbytné minimum, které návštěvníka neodradí od 

četby a přemístění textového pole pod pole nabízených produktů. 

 

 Objednávkový proces 

Názory na optimální zpracování objednávkového procesu se liší. Za všech okolností 

ale platí, že základními podmínkami nákupního košíku pro dokončení objednávky jsou 

přívětivost, přehlednost, jednoduchost a zároveň malé nároky na interakci uživatele. Cílem 

úpravy je optimalizace objednávkového procesu tak, aby se potenciálnímu zákazníkovi 

před vyplňováním údajů nebo registrací zobrazovaly veškeré podstatné informace  

o objednaném zboží včetně ceny dopravy před samotným vyplňováním registračního 

formuláře. Nákupní košík bychom měli vnímat podobně jako nákup v kamenné prodejně, 

kde také nemáme rádi fronty a zdlouhavý platební proces, a proto jsem se snažil v rámci 
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optimalizace nákupního košíku navrhnout úpravy vedoucí ke zkrácení doby objednání  

a zvýšení přehlednosti a funkční stránky objednávkového procesu. Jelikož nákupní košík 

nabízí uživateli dvě možnosti přechodu k objednávkovému formuláři, níže uvedené návrhy 

úprav jsem rozdělil na dvě části, a to „Zobrazit košík“ a „Objednat“.  

 

Navrhované úpravy byly prováděny při objednávce 1 produktu (viz. Příloha č. 3), kdy 

se zákazníkovi do konečné ceny započítává také cena dopravy, poněvadž při nákupu 4  

a více produktů je doprava zdarma. 

 

 1. varianta „Zobrazit košík“ 

Při výběru varianty „Zobrazit košík“ se uživateli zobrazí produkty, v mém případě 

jeden produkt, který byl vložen do košíku a systémem je uživatel vyžádán k provedení 

dalšího kroku, ve kterém může zadat slevový kód, kód dárkového poukazu a údaje pro 

vypočítání ceny dopravy. Jelikož slevový kód, ani dárkový poukaz jsem neměl k dispozici, 

přešel jsem rovnou na „Chci vypočítat cenu dopravy“. Pro získání přesné ceny dopravy 

bylo nutné zadat povinné údaje „Stát“, „Okres či region“ a „PSČ“. Zde se vyskytla první 

chyba v podobě nekompatibility mezi „Okres či region“ a „PSČ“, kdy při výběru 

Jihomoravského kraje a zadání PSČ města z jiného kraje, systém neupozornil na neshodu 

v zadávání povinných údajů. Při jednotné ceně za dopravu v rámci celé České republiky 

nemá tato chyba potřebnou váhu, ale v případě změny cen za dopravu dle vzdálenosti, by 

měla vliv na výpočet konečné ceny objednávky. V dalším kroku může uživatel pokračovat 

v nakupování nebo objednat zboží. Při kliknutí na políčko „Objednat“ mě systém 

nasměroval k možnostem objednávek, kde si uživatel může vytvořit účet nebo si zboží 

objedná bez registrace. V možnostech objednávky jsem neshledal systémové chyby. 

Následujícím krokem bylo vyplnění fakturační a doručovací adresy, kde byly nalezeny 

chyby v políčcích „Telefon“, „PSČ“ a „Okres/region“. V políčku „Telefon“ lze vpisovat 

kromě čísel také písmena, a proto bych doporučil, aby programátor zodpovědný za 

funkčnost e-shopu naprogramoval dané políčko tak, aby uživatel mohl vpisovat pouze 

číslice 0-9. V případě „PSČ“ lze do políčka vepsat jak číslice, tak písmena v neomezeném 

množství. Jelikož je e-shop naprogramován pro zákazníky z ČR, popř. ze Slovenska, kde 

se alfanumerického systému směrovacích čísel nevyužívá, stanovil bych podmínku 

zadávání číselných kombinací v maximální velikosti pěticiferného PSČ.  
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Políčko „Okres/region“ je stejně jako v sekci pro výpočet ceny dopravy neshodné jak 

s PSČ, tak také s kolonkou „Město“, a proto bych doporučil zadat podmínku kompatibility 

s danými políčky. 

Čtvrtým krokem je volba způsobu dopravy. V případě první varianty „Zobrazit košík“ je 

tento krok zcela bezpředmětný, způsob dopravy byl již zvolen, a proto bych tento krok 

odstranil. Funkčnost zbylých kroků „Způsob platby“ a „Potvrzení objednávky“ je 

v pořádku. 

 

 2. varianta „Objednat“ 

V případě výběru varianty „Objednat“ je uživatel přesměrován na objednávkový 

formulář, který je totožný s formulářem v první variantě „Zobrazit košík“ s tím rozdílem, 

že uživatel nemá možnost zadání slevového kódu, kódu dárkového poukazu a údajů pro 

vypočítání ceny dopravy. Objednávkový proces této varianty má následující posloupnost: 

 

1. Možnost objednávky; 

2. Účet & detaily platby; 

3. Doručovací adresa; 

4. Způsob dopravy; 

5. Způsob platby; 

6. Potvrdit objednávku. 

 

Již na první pohled je zřejmé, že uživatel je donucen zadávat fakturační údaje, aniž by 

věděl konečnou cenu objednávky včetně dopravy, a proto navrhuji přemístit „Způsob 

dopravy“ za krok č. 1 „Možnost objednávky“. Dále bych doporučil sjednocení kroku č. 2  

a 3. Po provedených úpravách by měl objednávkový proces tuto formu: 

 

1. Možnost objednávky; 

2. Způsob dopravy; 

3. Účet & detaily platby; 

4. Způsob platby; 

5. Potvrdit objednávku. 
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Po srovnání obou variant jsem dospěl k závěru, že se varianta č. 1 „Zobrazit košík“ od 

varianty č. 2 „Objednat“ liší v přidané hodnotě v podobě možnosti zadání slevového kódu 

a kódu dárkového poukazu, a proto bych doporučil sjednocení obou variant v jeden 

ucelený objednávkový formulář, aby měl uživatel v jakémkoliv případě možnost zadat 

stejné údaje (fakturační údaje, způsob dopravy, ale také kódy slevových akcí). 

 

 Sociální sítě 

Sociální sítě, ve kterých se pohybuje vysoké procento české populace, mají v dnešní 

době obrovskou váhu v rozhodování uživatelů internetu. Komunikace formou sdílení 

produktů, zpráv či jiného reklamního sdělení probíhá v prostředí, kde se uživatel cítí 

příjemně. Společnost Ridera Bohemia a.s. má svou prezentaci vytvořenou na sociální síti 

Facebook
40

, ale možnosti této sociální sítě nevyužívá v takové míře, jaké gigant na poli 

sociálních sítí v oblasti marketingové propagace umožňuje. Navrhuji tedy vytvoření 

graficky propracovaného odkazu „Líbí se mi“ u všech produktů internetového obchodu, 

přidání odkazu na facebookovou stránku do newsletterů rozesílaných registrovaným 

zákazníkům a také umístění grafického odkazu v hlavičce e-shopu, která se uživateli 

zobrazuje ve stejné podobě při jakémkoliv chování na stránkách internetového obchodu.  

 

Do prezentace na sociální síti by měly být vkládány odkazy na právě probíhající akce 

nebo produkty, jejichž prodejnost by mohla v daný moment díky vyšší poptávce růst. 

Uživatelům, kteří si zařadili facebookovou stránku Ridery mezi „oblíbené“, se budou akce, 

informace o nových trendech v oblasti prodeje baleného uhlí, apod. zobrazovat přímo na 

jejich úvodní stránce facebookového profilu. Hodně firem si myslí, že lidé nesledují 

firemní profily na sociální síti, ale opak je pravdou. Uživatelé sociálních sítí sledují 

komerční profily z mnoha důvodů: možnost komunikace se zástupci firmy, pocit, že se o ně 

pečuje, zájem o nejnovější produkty, akce, slevy, soutěže, důvěrnější informace psané 

přátelským způsobem. 

 

I když má Facebook v České republice dominantní postavení, doporučuji orientování 

se také na sociální sítě, které jsou u českých uživatelů čím dál více oblíbené, konkrétně 

Twitter a Google+. 

                                                 
40

 https://www.facebook.com/balena.paliva.ridepal 
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 Microsites 

Microsite neboli podpůrné stránky jsou většinou „jednostránkový“ web, který slouží 

k cílené a efektivní propagaci akční nabídky, novinky, konkrétního produktu nebo služby. 

Podpůrné stránky se od firemního webu odlišují grafikou, ovládáním a zaměřením. 

Z microsite vedou přímé odkazy na firemní stránky, v našem případě by vedly na 

internetový obchod a to je důležité nejen z hlediska zvýšení počtu návštěv, ale také pro 

umístění webu ve výsledcích vyhledávání. Cílem tohoto opatření je zvýšení návštěvnosti 

uživatelů s kvalitnější a vyšší mírou interakce s webem.  
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5 Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval internetovému marketingu jako efektivnímu 

nástroji podpory prodeje a jeho využití k propagaci internetového obchodu v prostředí 

nejrychleji rostoucího media. Zabýval jsem se možnostmi, které internet v oblasti online 

marketingu nabízí, zejména odlišením různých druhů reklamy a propagace a definováním 

klíčových prvků internetového marketingu.  

 

Úvodní kapitola byla věnována všeobecnému úvodu diplomové práce. Druhá kapitola 

diplomové práce seznamuje se společností Ridera Bohemia a.s., pro kterou jsem tuto práci 

zpracoval. Seznámil jsem čtenáře se situací a postavením společnosti v rámci svého 

segmentu trhu. Společnost vlastní a provozuje internetovou prezentaci Ridepal.ridera.eu, 

která se zabývá prodejem baleného černého i hnědého uhlí té nejvyšší kvality jak pro 

automatické kotle, tak pro klasická kamna. Hlavním cílem této práce bylo naznačit 

možnosti využití internetového marketingu v propagaci na internetu a plnění tohoto cíle 

bylo demonstrováno prostřednictvím stránek e-shopu Ridepal.ridera.eu. Teoretická 

východiska využití online marketingu v propagaci na internetu byla popsána ve třetí 

kapitole, ve které jsem se zaměřil na internetový marketing jako součást marketingového 

mixu a nejdůležitější část komplexního balíku online reklamy a propagace. Následovala 

nejobsáhlejší část třetí kapitoly, obsahující definici SEO optimalizace a rozdělení metod na 

oblast on-page faktorů a off-page faktorů, jejichž optimalizace napomáhá k lepším pozicím 

webové prezentace ve výsledku vyhledávání. Přímou návaznost na Search Engine 

Optimization má marketing pro vyhledávače Search Engine Marketing obsahující inzertní 

aplikace Google AdWords a Sklik. Na závěr kapitoly jsem vybral a popsal nejvyužívanější 

statistickou aplikaci webové analytiky Google Analytics. 

 

Celková analýza internetového obchodu společnosti Ridera Bohemia a.s. byla 

provedena ve čtvrté praktické části. V této kapitole bylo provedeno vyhodnocení dat 

získaných pomocí nástroje Google Analytics a inzertních nástrojů Google AdWords  

a Sklik. Na základě získaných dat jsem porovnával vývoj návštěvnosti ve sledovaném 

období v rámci SEO optimalizace a PPC kampaní. Následně jsem srovnával a hodnotil 

cílení reklamních kampaní pay per click systémů Google AdWords a Sklik. Dále jsem se 
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v této kapitole věnoval vlivu na obchodní cíle a závěrem jsem navrhl doporučení, dle 

kterých by se měla společnost snažit zlepšit dosažené hodnoty v budoucnu. 

 

Při zpracování této diplomové práce jsem si ověřil, že aplikace nástrojů internetového 

marketingu na internetové stránky přinášejí požadovaný efekt a výsledky navrhované 

optimalizace internetového obchodu můžeme pozorovat ve zlepšeném hodnocení e-shopu 

internetovými vyhledávači. V rámci optimalizace se zvýšily pozice ve výsledku 

vyhledávání dvou největších vyhledávačů Google a Seznam. Ukazuje se zde, jaké nástroje 

je možné použít a jak může jejich důsledné využití napomoci k zefektivnění prodeje tak, 

aby představovaly pomoc společnosti v oblasti prodeje baleného uhlí. 
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