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1 Úvod 

V současné době, kdy se internet stává stále důležitější a nedílnou součástí internetové 

komunikace a vzhledem k faktu, že je dnes snadné a poměrně rozšířené podnikat 

prostřednictvím internetu, nabízí se mnoho příležitostí, které dříve nebyly dostupné. Nicméně, 

co je oblíbené, využívá spousta firem a lidí ke svým obchodním i soukromým aktivitám. Z 

toho důvodu je samo o sobě obtížné dosáhnout vlastních záměrů a cílů bez potřebných 

znalostí a správného provedení a propagace. 

Díky tomu se v souvislosti s vývojem internetu vyvinula celá řada technik a nástrojů, 

které mají pomoci vlastníkům internetových stránek a obchodníkům přilákat vyšší počet 

návštěvníků a zákazníků. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu návštěvnosti webových stránek 

internetového obchodu s nábytkem – Kancelář24h.cz, optimalizaci tohoto webu pro potřeby 

vyhledávačů, klíčovými slovy, ze kterých bude možné vycházet při tvorbě nových či úpravě 

stávajících SEM a PPC kampaní, a také dalšími faktory, které se mohou větší či menší mírou 

podílet na návštěvnosti, délkou návštěv a aktivitami, které návštěvníci na webu vykonávají. 

V druhé kapitole autor popisuje teoretická východiska internetového marketingu, co je 

to marketingová komunikace v internetovém prostředí a jaké nástroje a techniky se v oblasti 

internetového marketingu využívají a také popisuje několik metod analýzy webových stránek. 

Třetí kapitola obsahuje charakteristiku internetového obchodu Kancelář24h.cz, informace o 

webových stránkách nabízeném zboží a také informace o současné marketingové komunikaci 

tohoto obchodu. Druhá a třetí kapitola tak tvoří teoretickou část této diplomové práce. 

Čtvrtou kapitolou začíná praktická část a autor v ní uvádí informace o přípravě a 

způsobech sběru dat, seznam použitých internetových nástrojů a informace o metodách 

vyhodnocování nasbíraných údajů. Pátá kapitola sestává ze samotné analýzy získaných 

informací o návštěvnících internetového obchodu Kancelář24h.cz, SEO analýzy webových 

stránek a analýzy klíčových slov. Následuje kapitola, která zahrnuje zjištěné poznatky a autor 

zde předkládá návrhy a doporučení. Závěrem práce je pak shrnutí analyzovaných výsledků. 
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2 Teoretická východiska internetového marketingu 

2.1 Internetový marketing a jeho vlastnosti 

Na internetový marketing neboli také marketing na internetu či on-line marketing lze 

pohlížet mnoha způsoby. V základu je však možné hovořit o procesu zjišťování a 

uspokojování potřeb zákazníka, jak tomu obecně v marketingu je, avšak v prostředí internetu. 

Mezi nástroje internetového marketingu je tak možné zařadit standartní marketingové nástroje 

jakými jsou internetová reklama, online public relations, online direct marketing, podpora 

prodeje na internetu a dále také samotné webové stránky a jejich správa. (Kotler, 2014) 

Internetový marketing má také určité výhody oproti jiným formám marketingu. V prvé 

řadě jsou to nižší náklady za reklamu a jiné formy propagace na internetu, v některých 

případech mohou být náklady i nulové nebo velmi nízké. Dále je marketingová aktivita na 

internetu daleko lépe měřitelná a sledovatelná, sběr dat probíhá v daleko větším měřítku a 

v kratším časovém období. Internetový marketing také nabízí daleko lepší a efektivnější cílení 

na určitý segment zákazníků a uživatelů internetu. Co dále dělá internetový marketing 

odlišným od ostatních forem je schopnost působit globálně a rychle. (Janouch, 2010) 

2.2 Marketingová komunikace v prostředí internetu 

Na úvod je vhodné uvést, že internet lze chápat jako komunikační platformu, skrze 

kterou lidé a firmy komunikují mezi sebou, ale také jako důležité marketingové médium, 

které v současné době nabývá stále větší popularity. Hlavní přednosti využití internetu pro 

účely marketingové komunikace firmy spočívají v možnostech použít internet jako zdroj 

informací, místo, kde se může firma prezentovat a propagovat své výrobky, nové obchodní 

příležitosti, možnost řídit distribuci a komunikovat v rámci interních procesů firmy. (Kotler, 

2013) 

Největší podíl mezi službami, které internet nabízí, jednoznačně zaujímají www 

stránky, které představují globální propojení všech dostupných informací. Druhou službou 

v pořadí je elektronická pošta, která si i přes klesající popularitu oproti předešlým létům, 

zachovává stále významnou pozici mezi dnešními způsoby komunikace. Postupem času se 

internetová komunikace vyvíjela a stále vyvíjí a dnes již nabízí i mnoho jiných a nových 

způsobů komunikace jako třeba různé chatovací systémy, sociální sítě, videokonference apod. 

(Přikrylová, 2010) 
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Karlíček (2011) pak uvádí, že webové stránky mohou sloužit jak potřebám direct 

marketingu a umožnit tak přímý prodej, tak i za účelem budování image firmy a potřebám 

public relations. Webové stránky jsou však i reklamním nástrojem a pomůckou podpory 

prodeje. 

Marketing na internetu se realizuje prostřednictvím internetových nástrojů a technik, 

mezi které patří zejména SEO (optimalizace pro vyhledávače) a SEM (marketing ve 

vyhledávačích), PPC (pay-per-click), reklama v obsahové síti, display/bannerová reklama, 

direct mail či e-mailing a v neposlední řadě využití sociálních médií.  

SEO 

SEO je zkratkou pro anglický výraz Search Engine Optimalization, v překladu tedy lze 

hovořit o optimalizaci webových stránek pro internetové vyhledávače. Tzn. úprava a správa 

webových stránek tak, aby byly co nejlépe dostupné ve výsledcích vyhledávání (zobrazení na 

prvních pozicích neboli zaujmout co nejvyšší možnou pozici) v závislosti na klíčových 

slovech, pomocí kterých bylo vyhledávání provedeno. (Procházka, 2012) 

Procházka (2012) dále uvádí, že SEO bývá často podceňováno, zejména na českém 

trhu, kdy si firma nebo i soukromá osoba nejprve vytvoří webové stránky a až poté se zpětně 

zabývá optimalizací svých stránek. V takovém případě bývá optimalizace obtížnější a dochází 

i k tomu, že není mnohdy dostatečně efektivně provedena. To pak ve výsledku vede k tomu, 

že webové stránky pak nenaplňují taková očekávání, jaká byla původně očekávána. 

SEO analýza tedy slouží hlavně ke zvýšení návštěvnosti stránek, což je taky hlavním 

důvodem, proč se optimalizací zabývat. Dále také napomáhá k lepší analýze návštěvníků, 

analýze klíčových slov zadávaných do vyhledávačů, na základě kterých návštěvníci přicházejí 

na stránky, a k vyladění obsahu stránek a jejich posun na vyšší úroveň. 

 

SEM 

Neboli také Search Engine Marketing je možné nazvat jako „marketing ve 

vyhledávačích“ nebo také „placené vyhledávání“. V soudobé historii se jedná o poměrně nový 

marketingový nástroj. Například v roce 2007 dosáhly náklady na tento typ internetového 

marketingu 12 biliónů dolarů a tehdy se předpokládalo, že výdaje se do roku 2011 

zdvojnásobí. (Lee, 2009) 

SEM reklamní kampaně fungují na bázi klíčových slov. Internetový uživatel zadá do 

vyhledávání požadovaná slova a na následující stránce s výsledky vyhledávání (search engine 
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results page) se tomuto uživateli zobrazí krom běžných relevantních výsledků vyhledávání – 

odpovídajících webových stránek, i sponzorované odkazy na webové stránky se stejnou 

tématikou. Smyslem toho je, že se tak webové stránky snadno dostanou na první a co 

nejviditelnější místa ve vyhledávání a tím se značně zvyšuje pravděpodobnost, že internetový 

uživatel, který zadal do vyhledávání odpovídající klíčová slova, navštíví právě tyto webové 

stránky. (Lee, 2009) 

Počet takovýchto zobrazení a pozice, na které se sponzorované webové stránky zobrazí, 

závisí na výši poplatku za zobrazení/klik (kolik firma, nebo vlastník webových stránek je 

ochoten zaplatit za to, že se právě jeho stránky ve vyhledávání objeví ve sponzorovaném 

bloku). (Lee, 2009) 

Se search engine marketingem úzce souvisí i následující nástroj internetového 

marketingu, pay-per-click (PPC) 

PPC 

Jak již bylo nastíněno, pay-per-click advertising (PPC) je úzce spjat se search engine 

marketingem. Lépe řečeno, SEM funguje prostřednictvím PPC a tomu podobných prostředků. 

„Představte si, kdybyste měli k dispozici způsob jakým zastihnout konkrétní internetové 

uživatele zrovna v okamžiku, kdy jsou online, a připraveni zakoupit produkt nebo službu, 

kterou nabízíte.“ (Fleischner, 2010, s. 18) V takové chvíli pak může nabízející firma snadno a 

efektivně získat nové potenciální zákazníky a jak Fleischner (2010) dále uvádí, tohle je přesně 

ten důvod proč PPC využít. 

Způsob, jakým PPC funguje, je následující. Firma nebo osoba, která inzeruje svůj 

obsah, se zobrazí pouze v relevantním vyhledávání, které odpovídá zadaným slovům ve 

vyhledávání. Inzerent však neplatí za množství, kolikrát se jeho inzerce zobrazí ve 

vyhledávání, ale pouze tehdy, kdy internetový uživatel klikne na inzerovaný odkaz a navštíví 

odkazované webové stránky či internetový obchod apod. Inzerující firma si může sama 

nastavit, při jakých klíčových slovech se jejich web ve vyhledávání objeví, cenu za klik a 

další možnosti. 

Výhodou je, že se tak na webové stránky s největší pravděpodobností podívají převážně 

návštěvníci, kteří mají v úmyslu provést nákup nebo jsou nějakým jiným relevantním 

způsobem zainteresování v tom, aby navštívili inzerovaný web. To pak může vést ke 

spontánnímu nákupu nebo se jednoduše návštěvník doví, že takový web existuje a může na 

něm provést nákup nebo objednávku někdy v budoucnosti. 
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Existují také velké, celosvětové, PPC systémy jako Google AdWords nebo Yahoo 

Search, v České Republice je pak také hojně využívána služba Sklik internetového portálu 

seznam.cz.  

Kontextová reklama 

Jedná se rovněž o formu cílené propagace, ovšem s tím rozdílem, že se publikované 

inzeráty zobrazují v souladu s obsahem webových stránek, na kterých jsou publikovány, 

nikoli ve výsledcích vyhledávání vyhledávačů, tak jak tomu je u jiných forem PPC reklamy. 

(marketing.krea.sk, 2014) 

Systém poskytující inzeráty kontextové reklamy nejprve prozkoumá obsahovou část 

daných webových stránek a na základě toho vyhodnotí, jakou reklamu na tento web umístit. 

Například pokud se jedná o webové stránky se sportovní tématikou, umístěná kontextová 

reklama bude rovněž zaměřena na sport nebo sportovní potřeby či něco dalšího co lze se 

sportem spojit. (marketing.krea.sk, 2014) 

Je třeba však dodat, že i když se v souvislosti s kontextovou reklamou jedná především 

o takovýto způsob internetové propagace, lze do této kategorie zařadit i reklamu ve 

vyhledávačích, neboť se také jedná svým způsobem o reklamu, která je zobrazována 

uživatelům internetu v souvislosti s tím, co vyhledávají. (marketing.krea.sk, 2014) 

Bannerová reklama 

Je převážně obrazovou formou reklamy, která se umísťuje na www stránky. Z pravidla 

jde o obrázek s rozměry obdélníku, ať už je svisle nebo vodorovně orientovaný, který se 

zobrazuje v nevyužitém prostoru webových stránek. Nevyužitým prostorem je myšleno místo, 

kde se nevyskytuje text nebo jiné elementy, které tvoří obsahovou část webu. Banner může 

mít krom statického obrázku i formu animace, anebo jak tomu je v posledních letech i 

interaktivní grafiku, která reaguje na akci uživatele v případě, že na tento banner umístí 

kurzor. 

Také je třeba zvážit, na který web jakou bannerovou reklamu a s jakým sdělením je 

vhodné umístit. Opět by tato reklama měla kontextově odpovídat tématice webových stránek, 

na kterých se bude objevovat. Dále je třeba pečlivě zvolit cílové skupiny návštěvníků 

webových stránek a vytipovat si internetové servery, na kterých se tyto cílové skupiny 

internetových uživatelů vyskytují. (ipodnikatel.cz, 2011) 

Cena za takovou reklamu se na rozdíl od PPC reklam (cena za klik) počítá v počtu 

zobrazení této reklamy návštěvníkům webu. V základu se cena stanovuje za tisíc zobrazení 
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konkrétního banneru, což se vyjadřuje anglickou zkratkou CPT - cost per thousand. 

(ipodnikatel.cz, 2011) 

„V souvislosti s tímto druhem reklamy se často hovoří o takzvané bannerové slepotě, 

tedy tendenci uživatelů internetových stránek reklamní plochy ignorovat. Platí to především 

na těch místech, kde uživatel s bannerem předem počítá a automaticky mu pak nevěnuje 

pozornost.“ (ipodnikatel.cz, 2011) Tento jev však postupně vedl k tomu, že začaly vznikat 

nové, kreativní, originální a atraktivní formy a adaptace klasické bannerové reklamy, které se 

snaží již poněkud upadající efektivitu tohoto typu reklamních sdělení opět vyzdvihnout a 

udržet její účinnost. 

Email marketing 

Email marketing je jedním z vysoce účinných internetových nástrojů, které dnes 

internetový svět nabízí. Jeho využití však nemusí být tak snadné jak se zdá. V době, kdy jsou 

emailové schránky internetových uživatelů denně zahlcovány několika informačními 

sděleními různých typů, si již lidé zvykli takováto sdělení ignorovat či rovnou mazat ze svých 

emailových schránek. (Janouch, 2010) 

Simms (2008) ve své publikaci hovoří o problémech, které se u email marketingu 

vyskytují. V prvé řadě je to skutečnost, že přestože se mnoho firem a marketingových agentur 

snaží o co nejlepší emailovou propagaci, pouze malé procento dokáže email marketing využít 

efektivně a co nejlépe. Dále uvádí, že se často takováto emailová sdělení snaží primárně o to, 

aby podnítila adresáty těchto emailů k nákupu či jiné žádané reakci více než na to, aby byly 

skrze tyto emaily poskytnuty informace, které by mohly jejich adresáty skutečně zajímat a být 

pro ně podstatné. Je tedy skutečně potřebné si nejprve promyslet, co bude obsahem 

takovýchto emailových sdělení. 

I přes výše uvedené nedostatky výzkumy odhadují, že na každý jeden dolar vynaložený 

na potřeby email marketingu odpovídá v průměru návratnost 46 dolarů v podobě 

zakoupených produktů, služeb apod. Nespornou výhodou takového typu cílení na zákazníky 

je jeho skutečně nízká cena. Email marketing tedy přináší jednu z největších návratností 

investic mezi internetovými nástroji, které jsou v současné době k dispozici. Tato skutečnost 

se neprojevuje pouze u masového rozesílání emailů do tisíců emailových stránek, u výdajů 

v řádech tisíců dolarů, ale rovněž funguje i u malých marketingových kampaní, které 

nevyžadují intenzivní „útok“ na veškeré dostupné emailové adresy, které má daná firma 

k dispozici ze všech zdrojů. Podstatné je, aby byl takový email správně formulován, 
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obsahoval takové informace, které by adresát uvítal a nabízel mu nové užitečné údaje o 

produktech a službách. V takovém případě může například i obyčejný newsletter efektivně 

posloužit k budování image a rozvíjení vzájemných vtahů mezi zákazníkem a firmou. 

(Simms, 2008) 

Sociální sítě a sociální média 

Marketing na sociálních médiích je na rozdíl od jiných forem komunikace jako televize, 

rádio, noviny a časopisy oboustranným komunikačním kanálem. Tzn., že divák, posluchač či 

čtenář nemá moc příležitostí reagovat na reklamní sdělení či jinou informaci, kterou vidí, slyší 

nebo čte. Sociální média však poskytují velmi snadný způsob, jakým se může uživatel 

internetu, na kterého je cíleno nějaké komunikační sdělení, snadno vyjádřit k dané věci a 

reagovat na ni. (Zarrealla, 2010) 

Sociální média lze rozdělit do několika skupin. Nejvýznamnější skupinou jsou sociální 

sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn), dále pak různé internetové servery pro sdílení a přehrávání 

různých souborů (Youtube, Flickr) a pak tady jsou samozřejmě i různé blogy, diskuzní fóra a 

seznamky. (Zarrealla, 2010) 

S nástupem a rozmachem nových sociálních médií jako blogy, Twitter a Facebook je 

pro inzerenty velmi snadné dostat správné reklamní sdělení k tomu správnému publiku, které 

může čítat i miliony uživatelů. Tento poměrně nový způsob internetové marketingové 

komunikace je levnější než jiné promoční aktivity a reklamní kanály. (Funk, 2013) 

Ale i když se může zdát, že díky nižším nákladům na propagaci a jiným vlastnostem, 

jsou sociální média vhodný prostředek pro marketingovou komunikaci, ve skutečnosti tomu 

tak nemusí být. Příprava kvalitní kampaně si žádá vytvoření odpovídající strategie, grafické a 

obsahové zpracování a časté aktualizace. Ve výsledku pak taková kampaň může být časově 

náročná a i náklady na její realizaci se rázem stanou vyššími. Naopak marketingová 

komunikace na sociálních médiích může přinést pro firmu mnohé zajímavé poznatky, 

uživatelé mají možnost vyjádřit svůj názor a vzniká tak jedinečná zpětná vazba. (Funk, 2013) 

Reklamní aktivity skrze tyto komunikační kanály lze také označit jako jistou formu 

cílené reklamy, neboť je buď cílena na předem vybrané publikum, na základě historie akcí 

těchto uživatelů, toho, co se jim líbí a u čeho bývají aktivní, nebo si internetový uživatelé 

sami vyhledávají to, co je zrovna zajímá. 
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Facebook a propagace firem na facebooku je spíš záležitostí trendu, módy a stylu. Také 

tímto způsobem mnoho uživatelů vyjadřuje své názory a postoje, řadí se do určitých 

sociálních skupin a sledují informace o tom, co je zajímá. Ne každá firma je proto stejně 

úspěšná ve své propagaci na síti facebook. Jsou obory, které jsou pro lidi zajímavé jen svým 

předmětem podnikání (módní oblečení, prestižní restaurace a kluby, luxusní automobily a 

motocykly a mnoho dalších) a také jsou zde obory, které již tak zajímavé nejsou (stavebnictví, 

dřevorubectví, prodej zahradních potřeb). To ale neznamená, že zahradník nemůže získat 

tisíce odběratelů a naopak že vyhlášená restaurace má zaručené, že ji bude na facebooku 

sledovat mnoho uživatelů. 

2.3 Analýza webových stránek 

Z prvopočátku, kdy vznikl internet a než se rozvinul do podoby, jak je znám dnes, 

nebylo zapotřebí žádných analýz a jiných internetových nástrojů. Ale postupem času, kdy 

nároky uživatelů rostly a z internetu se pomalu začal stávat prostředek k dosažení obchodních 

záměrů firem a prostor, kde se dalo obchodovat, konkurence postupně rostla a udržet si 

stávající, nebo získat nové zákazníky, bylo čím dál obtížnější. Takový vývoj vedl k tomu, že 

se lidé a firmy začali zabývat skutečnostmi, které by napomohly k zajištění jejich cílů a 

úspěšnému podnikání. To přispělo tomu, že začaly vznikat nejprve velmi jednoduché 

sledovací aplikace, které kupříkladu měřily pouze návštěvnost na konkrétním webu až po 

složité a komplexní sledovací programy a analytické metody, které dnes existují. (Kaushik, 

2007) 

V současnosti je asi nejznámějším analytickým nástrojem internetová aplikace Google 

Analytics, která nabízí svým uživatelům širokou škálu statistik a údajů o návštěvnících 

sledovaného webu. Monitoring webových stránek tak dnes umožňuje pozorovat nejen 

návštěvnost za určité časové období, ale také odkud návštěvníci na web přišli, kolik času na 

tomto webu strávili, co si nejvíce prohlíželi a jaké prováděli akce a kdy web opustili. Jestli to 

byla jejich první návštěva, nebo zdali se na web již podívali po několikáté. Na rozdíl od 

Google Analytics, který lze využívat zdarma, existují i další aplikace a sofistikované 

sledovací a analytické systémy, které jsou tak detailní ve své analýze, že dokážou zjistit 

daleko více informací o konkrétních návštěvnících a o tom, co na analyzovaných webových 

stránkách prováděli. (Sostre, 2007) 
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Analýza webových stránek však dnes sahá dál než jen ke službám sledování aktivity 

internetových uživatelů, které nabízí právě zmiňovaná aplikace Google Analytics. Webová 

analytika je také o porozumění webovým stránkám, o jejich možných přínosech pro podnikání 

a provádění precizní hloubkové analýzy za pomoci matematických a statistických metod. 

(Kaushik, 2010) V této kapitole budou dále rozebrány některé z nejčastěji používaných metod 

analýzy webu, se kterýma se lze běžně v praxi setkat. 

2.3.1 Heuristická analýza 

Jednou z takových základních a nejčastěji používaných metod je heuristická analýza, 

která je spíše intuitivní metodou než exaktním zkoumáním dané problematiky. Tuto metodu 

lze také chápat jako expertní rozbor kvalitativních charakteristik webových stránek, 

prováděnou jedním čí více odborníky. Tato skutečnost může být někdy zavádějící, protože 

vyhodnocení takové analýzy závisí na odborných zkušenostech a znalostech osoby, která tuto 

analýzu vyhodnocuje. Na druhou stranu je však heuristická analýza často vyhledávána kvůli 

své snadné realizaci a nižší časové náročnosti. (Štrupl, 2008) 

Na závěr je třeba dodat, že heuristická analýza se nepoužívá pouze pro potřeby 

vyhodnocování charakteristik webových stránek, ale používá se i v jiných oborech a vědních 

disciplínách, například u antivirových programů jakožto součást testování obsahu počítače na 

přítomnost počítačových virů a jiného škodlivého softwaru. 

2.3.2 Statistické metody 

Nejvíce se statické metody spojují s měřením a analýzou návštěvnosti webu.  K tomu 

slouží příslušné internetové nástroje, které měří jak návštěvnost, tak i vyhodnocují a 

interpretují zaznamenané informace o návštěvnících. 

Analýza časových řad 

Základním smyslem analýzy časových řad je vyobrazení vhodného modelu, který 

vychází ze skutečného problému, pro který se výzkumník snaží nalézt vhodné řešení, a který 

poslouží k lepšímu porozumění vykonstruované situace. Skrze vzniklé časové řady a rozdíly 

mezi nimi je pak možné pochopit vzájemné vazby vlivů, které daný problém ovlivňují a 

simulovat jakým způsobem se projevují. Na základě toho, lze pak předpovídat, jak se 

podobná situace v praxi bude vyvíjet. (Hančlová, 2003) 
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Korelační analýza 

Korelační analýza zkoumá vzájemný vztah mezi dvěma zkoumanými veličinami, jestli 

mezi nimi existuje závislost, jak je silná a jak se jedna veličina mění v závislosti na změně 

druhé veličiny. 

Je třeba si uvědomit, že pokud se touto analýzou prokáže, že by mezi zkoumanými 

veličinami mohla existovat vzájemná závislost nebo naopak, neznamená to ještě, že tomu 

skutečně tak je. Tato statistická metoda proto slouží spíše k tomu, aby člověk získal informace 

o tom, že „něco může ovlivňovat něco dalšího“, není však hodné usuzovat, že je vhodné 

pouze na základě tohoto zjištění provádět konečné závěry. Aby se prokázalo, že existence 

takto předpokládané závislosti je prokazatelná nebo že odpovídá reálným skutečnostem, je 

nutné dále takový výsledek analyzovat a prokázat jinými metodami. (Svozilová, 2011) 

Využití této analýzy v případě webových stránek lze spatřit například ve zjišťování, 

jestli návštěvnost stránek závisí na způsobu a místě, odkud návštěvníci na stránky přicházejí 

(z vyhledávačů, přes odkazy z jiných webů, skrze bannerové reklamy, apod.) nebo jestli může 

existovat závislost mezi aktivní PPC reklamní kampaní a nárůstem počtu návštěvníků webu či 

nárůstem prodaného množství zboží. 

 A/B testování 

Už z názvu A/B testování lze odvodit, že jde o testování dvou variant něčeho, co chce 

zadavatel takového výzkumu zjistit. V případě testování webových stránek se tak zpravidla 

jedná o vytvoření dvou variant konkrétního webu, jedna varianta může zastupovat skutečnou 

a aktuální podobu a druhá její alternativní verzi. Toto se hodí v případě, kdy provozovatel 

webu chce inovovat design nebo upravit strukturu stránek či jejich obsah a rád by tak zjistil, 

jak na tuto novou verzi stránek budou návštěvníci reagovat. Obě varianty se tak v některých 

menších či větších detailech od sebe liší.  (Snížek, 2011) 

Při A/B testování se jedna polovina návštěvníků podívá na první variantu stránek, 

zatímco ta druhá je přesměrována na druhou verzi webu. Analytický software pak sleduje tyto 

návštěvníky a zaznamenává jejich aktivitu. Cílem je v prvé řadě zjistit, která verze daného 

webu více stimuluje návštěvníky k nákupu nebo jiným žádaným akcím. Poté už pouze stačí 

porovnat nasbíraná data, provést statistické měření a vybrat vhodnější variantu. (Snížek, 

2011) 
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2.3.3 Další vybrané metody analýzy webových stránek 

Krom již zmíněných metod, které se zabývají analýzou návštěvnosti, testováním 

rozdílných verzí webových stránek či pozorováním chování uživatelů na stránkách, existuje 

celá řada dalších analytických metod, které se zaměřují na další faktory, které mohou 

ovlivňovat fungování a úspěšnost webových stránek či internetového obchod. 

Analýza klíčových slov 

Klíčová slova tvoří velmi podstatnou část internetové marketingové strategie a výběr 

takových slov by neměl být brán na lehkou váhu. Nesprávně zvolená klíčová slova mohou 

způsobit, že internetový uživatelé a potenciální zákazníci mohou přes vyhledávače vyhledávat 

něco, co sice odpovídá obsahu webových stránek prodejce, ale pokud klíčová slova nebudou 

odpovídat tomu, co je vyhledáváno, tak pravděpodobnost, že takoví uživatelé navštíví 

požadovaný web, je znatelně menší.  

Je tedy více než vhodné si nejprve důkladně promyslet, která slova, pojmy a spojení 

více výrazů budou tvořit seznam klíčových slov. K tomu poslouží kvalitně provedená analýza, 

která by se měla snažit odhalit složení slov a frekvenci jejich výskytu ve vyhledávání, do jaké 

míry jsou tato slova relevantní k obsahu webu, na který mají odkazovat, kolik konkurenčních 

webů se při takto zvolených slovech zobrazí ve vyhledávání a zdali slova s větší frekvencí 

výskytu jsou skutečně to, co přivádí zákazníky na web nebo jestli nejsou méně vyhledávané 

slova více efektivní a nemělo by se tak na ně zapomínat. (Štrupl, 2008) 

Klíčová slova tvoří základ pro většinu behaviorálních aktivit na internetu a správná 

analýza klíčových slov je první krok k úspěšným PPC kampaním a vysoké návštěvnosti. 

Nejprve by se měl sestavit seznam s počátečními podmínkami a cíli, kterých se má dosáhnout. 

Poté analyzovat klíčová slova a z nich vybrat ty nejvhodnější. Není to však pouze o tom najít 

zajímavá slova, se zajímavými statistickými údaji, jako například ty, které poskytuje Google 

Analytics. Je třeba si uvědomit, že každé jedinečné slovo, slovní spojení a názvy představují 

různý stupeň významnosti pro daný web. Například klíčové slovo související s názvem webu 

nebo produktem či službou, kterou tento web nabízí, bude mít vyšší úroveň účinnosti než 

například jiné slovo, které souvisí pouze s kategorií produktu či služby, který daný web jako 

jeden z mnoha nabízí. Efektivně zvolena strategie klíčových slov potřebuje, aby byla vybraná 

klíčová slova zařazena do správné kategorie. Obrázek 5.2 uvádí několik kategorií, na které by 

měl marketér nebo pracovník, který má na starosti tvorbu klíčových slov, myslet. Každá 

kategorie má pak své vlastní vymezení a okruh oblastí, které mohou klíčová slova zahrnovat. 

 



  15 

 

Jednoznačně by neměly v klíčových slovech chybět názvy jedinečných produktů a 

služeb, které nabízí pouze daný web a nikdo jiný, název webu, značky, slogan. Tato kategorie 

bude poměrně chudá na počet klíčových slov, ale za to je zde velká pravděpodobnost, že 

návštěvníci, kteří během vyhledávání použijí některé z těchto klíčových slov, budou nejspíš 

chtít nakoupit právě zde. 

Druhou kategorii tvoří slova přímo spojená s nabízenými produkty. Uživatelé zde 

nemusí přesně vědět, jaký konkrétní produkt hledají, ale jejich motivace je pořád stále vysoká 

a jsou často odhodlání k provedení bezodkladného nákupu. 

Třetí kategorii tvoří převážně značky a produkty, které nabízí hlavně konkurence. 

Uživatelé jsou sice primárně motivováni k nákupu u vybraného konkurenčního prodejce, 

mohou však změnit názor a nákup provést třeba právě „u nás“. Tato kategorie by se tedy 

neměla opomíjet, neboť může nečekaně přivést další zákazníky. 

Obrázek 2.1: Třídění klíčových slov podle míry souvislosti s vybranou značkou medu. 

Zdroj: http://blog.kissmetrics.com/keyword-research-smart-way/ 

http://blog.kissmetrics.com/keyword-research-smart-way/
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Kategorie substitutů je další skupinou klíčových slov v pořadí. Jejich účinnost je oproti 

předchozím skupinám výrazně nižší, ale stále z této skupiny může proudit určité procento 

návštěvníků. 

A poslední kategorií jsou komplementy, což jsou produkty, které lze použít současně s 

jiným produktem, který zrovna daný web nabízí. A faktem je, že někteří zákazníci se 

rozhodují impulzivně a spontánně a z toho důvodu je třeba myslet i na tuto kategorii při 

tvorbě klíčových slov.  

Analýza zpětných odkazů 

Stejně jako u jiných prvků a částí webových stránek, které je třeba správně 

optimalizovat a nastavit, aby byl výsledný efekt co možná nejvíce uspokojivý, tak i budování 

zpětných odkazů vyžaduje jistý čas a práci, aby takto vytvořené zpětné odkazy byly účinné. 

Je třeba si uvědomit, že taková analýza se provádí manuálně a s jistou dávkou 

intuitivního rozhodování. Každý odkaz by měl vést k něčemu, co bude mít pro uživatele, kteří 

navštíví web skrze takový odkaz, smysl a co by chtěli dále prozkoumat či pokračovat ve čtení. 

Takto by se mělo postupovat při tvorbě všech zpětných odkazů, průběžně provést analýzu jak 

vlastních zpětných odkazů, tak i konkurenčních, což může vést k uvědomění si vlastních chyb 

a poučit se z nich. Často se ale stává, že majitelé webu přenechávají tento úkol nebo i další 

optimalizační úlohy externí firmě, která však může zvolit nesprávně metody tvorby zpětných 

odkazů a navíc nemá takové znalosti o webových stránkách jako firma, která je provozuje a 

vlastní. (Štravs, 2012) 

2.4 Behaviorální targeting 

Behaviorální targeting patří mezi metody internetové cílené reklamy. Tato metoda 

vznikla poměrně nedávno, ale jako cokoli jiného, i behaviorální targeting již prošel určitým 

vývojem. Základní princip však zůstává stejný. Cílem je předložit internetovému uživateli 

takovou reklamu, která ho zaujme. Toho je dosahováno pomoci monitorování chování 

takového uživatele na internetu, co vyhledával ve vyhledávačích, jaké stránky navštívil, a poté 

je mu předložena taková reklama, která se shoduje s jeho internetovou historií. (Ledford, 

2009) 

Graham (2006) naopak ve své knize vypráví o tom, že behaviorální targeting a mnoho 

dalších marketingových technik vzniklo jako reakce na postupně se rozrůstající trend nikoli 

generalizovat reklamní sdělení na co nejširší publikum, ale naopak přizpůsobit takovou 
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reklamu konkrétní menší skupině internetových uživatelů tak, aby pro ně byla zajímavá a 

atraktivní. 

Na počátku, kdy vznikl internet a stal se snadno dostupným pro širokou veřejnost, bylo 

možné sledovat pouze to, co uživatelé vyhledávali přes vyhledávače. Postupem času se 

možnosti monitoringu internetové aktivity rozšířily a v současnosti je tak možné se o 

uživatelích dovědět daleko více informací – demografické údaje, IP adresy zařízení, ze 

kterých se uživatelé připojili k internetu, na jakých webových stránkách pobývali a kolik času 

na kterých stránkách strávili a mnoho dalších informací. (Ledford, 2009) 

Behaviorální targeting je poměrně novou formou internetové marketingové propagace, 

která se začala formovat zhruba před 20 lety a prochází neustálým vývojem a tak není divu, že 

se tato technika stále ještě formuje a utváří, vznikají další metody, které tuto formu dále 

upravují a vylepšují a v následujících letech tomu bude obdobně a oblast behaviorálního 

targetingu se opět posune o kus dopředu. (Graham, 2006) 

Z výše uvedeného není tedy vhodné chápat behaviorální targeting jako jeden konkrétní 

nástroj internetového marketingu, ale spíše jako nový způsob, jak efektivně prezentovat 

reklamní obsah na internetu.  

2.4.1 Typy behaviorálního targetingu 

V základě se behaviorální targeting rozdělil na dvě skupiny. První skupina se zaměřuje 

na pozorování a vyhodnocování chování uživatelů v prostředí celého internetu, načež druhá 

skupina se zabývá aktivitou uživatelů – návštěvníků konkrétní webové stránky. (Waisberg, 

2009) 

Off-site behaviorální targeting 

Je asi nejpoužívanější technikou z této oblasti a běžně ji lze nalézt v nabídce reklamních 

systémů velkých internetových firem jako je kupříkladu Google. Díky své oblíbenosti mezi 

uživateli internetu a rozsáhlou strukturou internetových sítí je pro tuto firmu poměrně snadné 

pozorovat chování svých uživatelů skrze jejich internetovou sít a následně zacílit 

odpovídajícím reklamním sdělením. (Waisberg, 2009) 

Ze svého názvu, a jak již bylo výše uvedeno, se tedy off-site behaviorální targeting řadí 

do skupiny první, tedy monitorování chování uživatelů v rámci celého prostředí internetu. 
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On-site behavioralní targeting 

On-site neboli také behaviorální targeting v prostředí jednoho či více sdružených webů 

je méně významným a méně využívaným nástrojem, než jakým je off-site a mnoho firem a 

vlastníků různých webových stránek svým webům a tomu, co se na nich děje, nevěnují 

takovou pozornost, jakou by měli. 

Behaviorální targeting na konkrétním webu pomůže poskytnout důležité informace o 

přednostech a nedostatcích webu, kde se návštěvníci ztrácejí v obsahu, co je pro ně přehledné 

a naopak, kde nejčastěji umísťují svůj kurzor (lze spojit s místy, kam se návštěvníci nejčastěji 

dívají), nebo jaká je jejich cesta skrz web dokud se nedostanou až k objednávce zboží nebo 

služby. (Brogley, 2010) 

Prediktivní behaviorální targeting 

Je jedna z metod, která se zaměřuje i na offline sběr dat a pozorování. Monitoring 

uživatelů zůstává v podstatě stejný jako u jiných metod, ty jsou však u prediktivního 

behaviorálního targetingu následně analyzovány společně s daty s offline prostředí, což 

můžou být například dotazníky, či jiné informace, a posléze jsou vytvořeny různé uživatelské 

profily, které sestávají z mnoha charakteristik. Tyto profily pak slouží pochopitelně k tomu, 

aby byla na potenciální zákazníky, kteří spadají do určitého profilu, opět zacílena odpovídající 

a efektivní reklama. (Uhrová, 2011) 

Retargeting 

„Právem je metoda cílení zvaná retargeting považována za skrytý klenot 

behaviorálního cílení. Názory na to, zda retargeting (nebo také remarketing) patří pod 

behaviorální cílení reklamy, se stále různí. Z pohledu teoretického je retargeting pokládán 

jako jeden z typů behaviorálně cílené online reklamy. V praxi je ale často jmenován jako 

zvláštní metoda, která se od behaviorálního cílení odlišuje.“ (Uhrová, 2011, s. 44) 

Pegoraro (2014) pak hovoří o tom, jak retargeting v posledních letech funguje. Pohyb 

každého návštěvníka po webových stránkách je zaznamenávám do souboru (cookie), který se 

uloží na paměťovém uložišti počítače. Tyto webové stránky však mají zakoupený reklamní 

prostor na jiných webech a v okamžiku, kdy stejný návštěvník navštíví tento další web, budou 

vyhodnoceny cookies soubory uložené v jeho zařízení a poté mu bude zobrazena reklama na 

první webové stránky, které navštívil dávno předtím. Smyslem tohoto „připomenutí“ je 

skutečnost, že drtivá většina návštěvníků webových stránek a internetových obchodů opustí 
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web, aniž by si něco koupili. Touto metodou se tak určitá část návštěvníků podívá na web 

znovu a někteří z nich si tentokrát něco koupí. 

Intent-based targeting 

Je další stupně cílené reklamy, vycházející z nedostatků klasických technik 

behaviorálního targetingu. Hlavní rozdíl tedy spočívá v tom, že tento typ targetingu se 

nesoustředí na uživatelovu historii toho, co v posledních dnech a týdnech vyhledával na 

internetu, ale snaží se porozumět jeho záměrům, názorům a myšlenkám a zařadit jej do 

skupiny obdobně smýšlejících jedinců. Výhodou toho je, že lze pak na takové jedince cílit 

reklamu téměř okamžitě bez potřeby znát jejich historii internetové aktivity. Stejně tak to platí 

i pro nové návštěvníky webu, i když doposud požadované stránky nenavštívili. (Khudhur, 

2010) Použití této metody je ale velmi náročné, vyžaduje speciální software a odborníky, kteří 

analyzují získané informace a interpretují je. 

2.4.2 Způsoby získávání dat 

Aby mohl behaviorální targeting přinést nějaký užitek, je nutné zvolit správné způsoby, 

jakými bude chování návštěvníků webových stránek sledováno a zaznamenáváno. To platí 

zejména pro On-site behaviorální targeting, který si ve většině případů vlastník webových 

stránek spravuje sám nebo tím pověří odborníka. Webová analytika dnes dává marketérům 

mnoho příležitostí a informací o zákaznících a jejich záměrech a potřebách. (Graham, 2006) 

Cookies 

Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v PC a obsahují informace o 

některých aktivitách, které internetoví uživatelé provedli při svých předchozích návštěvách. 

Tyto cookies soubory pak jsou přes internetový prohlížeč poslány na server, který hostí 

webové stránky, které si daný uživatel zrovna prohlíží. V případě, že jsou nalezeny cookies 

soubory, které obsahují informace, které byly dříve již za účelem behaviorálního cílení 

vytvořeny, může být posléze uživateli nabídnuta relevantní reklama na základě jeho předchozí 

internetové aktivity. Pokud však takové soubory nalezeny nejsou, systém vytvoří nový cookie 

soubor, který použije pro identifikaci při příští návštěvě. (Kassner, 2008) 

Tracking software 

Jedná se o software, který je buď přímo vytvořen pro potřeby behaviorálního targetingu 

nebo jeho využití se hodí i pro tyto případy. Některé z těchto programů jsou zdarma 

(BTBuckets) a některé jsou placené (Sitebrand, Amadesa, Omniture Test&Target, SiteSpec). 

Většina z uvedených programů je automatizována, takže kromě sledování jsou tyto programy 
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schopny vyhodnotit doporučenou akci, či provést její realizaci a implementaci do již existující 

internetové marketingové komunikace. (Waisberg, 2009) 

Smyslem behaviorálního targetingu není provádět složité matematické a statistické 

výpočty a testování, ale je to o využití nasbíraných informací o uživatelích ke tvorbě 

efektivního reklamního zaměření, segmentaci návštěvníků webu, přizpůsobení obsahu a 

struktury webových stránek ve prospěch pohodlného a snadného „brouzdání“ po stránkách. 

Také je to o tvorbě optimálních klíčových slov a zavedení vhodné PPC reklamy a obecně o 

přizpůsobení reklamní kampaně potřebám zákazníků, tomu, co požadují a co vnímají jako 

důležité. Behaviorální targeting tedy poskytuje přínosné poznatky, díky kterým se může firma 

stát úspěšnější ve své internetové marketingové komunikaci, mít více zákazníků a být lepším 

prodejcem svých produktů a služeb. (Graham, 2006) 
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Obrázek 3.1: Logo firmy 

Zdroj: www.kancelar24h.cz 

3 Charakteristika internetového obchodu kancelar24h.cz 

Kancelář24h.cz je internetový obchod prodávající kancelářský nábytek a kancelářské 

sestavy, stoly, židle, křesla a lavice. Krom toho tento e-shop také nabízí další kancelářské 

vybavení pro potřeby kanceláří i domácností - spotřební zboží, řečnické pulty, flipcharty, 

nástěnky a tabule, reklamní stojany, skříně a mnoho dalšího. Tento internetový obchod 

disponuje prostornými sklady s plochou 6 000 m
2
, ve kterých je 95 % nabízeného zboží 

připraveno do 24 hodin k expedici. Na většinu svého zboží Kancelář24h.cz poskytuje záruku 

pět let a garance vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů bez uvedení důvodu. Provozovatelem 

tohoto internetového obchodu je firma EKOSTYREN s.r.o., která sídlí v Ostravě.  

Internetový obchod vznikl v červnu roku 2011 a zákazníky tohoto obchodu jsou jak 

firmy, společnosti a organizace, tak i domácnosti a koncoví spotřebitelé. Firma EKOSTYREN 

s.r.o. a e-shop Kancelář24h.cz, který je její součástí, má na trhu více než desetiletou zkušenost 

s prodejem výrobků a byl tak vytvořen kvalitní základ pro tento typ podnikání a prodeje zboží 

na internetu. O něco později vznikla i slovenská verze tohoto obchodu, která již však není 

součástí firmy EKOSTYREN s.r.o., ale je registrována jako samostatná firma na Slovensku. 

Kvůli vysoké konkurenci v odvětví a dalším marketingovým důvodům založila firma 

EKOSTYREN s.r.o. další e-shop Expresnabytek.cz, který je sortimentem, strukturou i 

grafickým provedením webových stránek shodný s tím, co nabízí Kancelář24h.cz. Pro 

potřeby této diplomové práce se autor rozhodl zaměřit se pouze na e-shop Kancelář24h.cz. 

Heslem tohoto obchodu je zadané objednávky co nejdříve (během 24 hodin) připravit a 

odeslat zákazníkům. V důsledku narůstajícího počtu zákazníků bylo nutné prodloužit 

garantovanou dobu expedice na 48 hodin ode dne zadání objednávky. Kancelář24h.cz 

postupem času rozšiřovala své aktivity, rozsah nabízeného sortimentu a poskytovaných 

služeb. V současnosti tak kromě nabízených produktů poskytuje dopravu zdarma, každý 

měsíc své zákazníky informuje o novinkách ze světa 

židlí a o nových produktech, každý týden nabízí 

slevy na vybraný sortiment a poskytuje bezplatnou 

zákaznickou linku. V neposlední řadě také nabízí 

svým návštěvníkům možnost prohlédnout si vybrané 

zboží formou video prezentací, které jsou umístěny 

na webových stránkách v sekci Video Show Room. 

http://www.kancelar24h.cz/
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3.1 Obsah a struktura webových stránek 

Webové stránky e-shopu jsou strukturovány klasickým způsobem. Obsahují hlavičku se 

záložkami, okénko pro vyhledávání, navigaci po webových stránkách a  logo a název 

obchodu. Napravo se nachází možnost pro registraci a přihlášení uživatelů a nákupní košík. 

Dále následuje hlavní obsahová část webu, do které jsou situovány informace o tom, co tyto 

stránky poskytují, informace o nabízeném sortimentu, kategoriích a podkategoriích, včetně 

doplňujících informací formou netextových elementů – bannery a další obrazové prvky 

informující o službách a výhodách tohoto internetového obchodu. Dole na stránkách jsou 

umístěny odkazy s užitečnými informacemi a copyright. Na následujícím obrázku je 

zobrazena hlavní (úvodní) webová stránka tohoto internetového obchodu. 

 

Obrázek 3.2: Úvodní stránka e-shopu 

Zdroj: www.kancelar24h.cz 

http://www.kancelar24h.cz/
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Adresa internetového obchodu www.kancelar24h.cz je shodná s jejím názvem 

Kancelář24.cz a tak snadno zapamatovatelná a lze tyto stránky snadno vyhledat. Obsahují 

doménu prvního řádu (cz) a doménu řádu třetího (www.).  Co se týče internetových katalogů, 

ve kterých jsou tyto webové stránky registrovány, jedná se o katalogy pod záštitou 

internetového serveru seznam.cz, centrum.cz či internetového gigantu Google. Optimalizace 

webu pro vyhledávače (SEO) je rovněž spravována externí firmou. 

Grafický design webových stránek e-shopu je poměrně jednoduchý, ale přehledný a je 

vhodně použito jednoho, maximálně dvou typů fontů v odstínech, které se shodují s barvami 

loga a názvu internetového obchodu. Pozadí je tvořeno odstíny černé a bíle barvy a nejsou 

v takovém kontrastu s textem, že by jej bylo obtížné přečíst. Stejně tak fotografie produktů 

obsahují bílé pozadí. Díky tomu pak náhledy nabízeného zboží působí čistým a 

profesionálním dojmem. 

3.2 Charakteristika nabízeného zboží 

Jak již bylo uvedeno, Kancelář24h.cz nabízí svým zákazníkům produkty z oblasti 

kancelářského nábytku, židlí a křesel a kancelářských potřeb. Kancelářský nábytek tvoří 

hlavní skupinu nabízeného zboží. Tato kategorie se skládá z kompletního kancelářského 

vybavení, které obsahuje kancelářské stoly, křesla, židle, skříně a dalších kancelářských 

potřeb. Tyto sestavy jsou dále rozděleny podle ceny do 15 000 Kč, do 30 000 Kč a nad 30 000 

Kč. Krom hotových sestav nábytku si mohou zákazníci vybrat i jednotlivé produkty podle 

typu kancelářského nábytku – ProOffice, Impress, TopOffice, Artis Minelli, Manager a další. 

Každý tento typ nábytku má své charakteristické rysy a vlastnosti. Dále e-shop nabízí i další 

nezařazené varianty nábytku, ať už se jedná o skříně, psací stoly, úložné kontejnery či 

konferenční stoly. 

Další skupinou zboží, které tento internetový obchod nabízí, jsou židle, křesla a lavice. 

Do této kategorie se pochopitelně řadí kvalitní a přepychové židle a křesla, konferenční, 

dřevěné i plastové židle. Nabízený sortiment také obsahuje i další specifičtější produkty jako 

venkovní lavice, sedací soupravy, barové židle ale třeba i sedací vaky a pytle či zdravotní 

židle. Tato kategorie je, co se týče počtu položek, nejobjemnější a zákazníci požadují jak 

jeden, či dva kusy, tak i celou sadu několika židlí, či křesel. Cenově se jednotlivé produkty 

opět odlišují podle kvality a pohodlí, které nabízí. 
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Poslední velkou skupinou je kancelářské vybavení. Zde patří různý spotřební materiál 

(papír, razítka, sešívačky), řečnické pulty, nástěnky, tabule a flipcharty, venkovní stoly či 

kartotéky. Nabídka dále obsahuje i různé prostředky pro úklid budov a kanceláří, odpadkové 

koše, popelníky, šatny, věšáky, také reklamní stojany či trezory. Je tedy patrné, že 

Kancelář24h.cz nabízí plný a hluboký sortiment a zákazníci zde mohou nalézt téměř cokoli, 

co je pro vybavení kanceláře a domácností běžné. 

3.3 Charakteristika mikroprostředí 

Pojmem mikroprostředí se má na mysli blízké okolí firmy a firma samotná, její části a 

další účastníci, kteří vystupují na daném trhu a kteří svou přítomností a účastí ovlivňují situaci 

na tomto trhu. Takovými účastníky krom firmy jsou její dodavatelé, konkurence, zákazníci, 

distributoři a samozřejmě také veřejnost. Firma a jednotlivá oddělení ovlivňují trh a poptávku 

svou nabídkou, rozsahem sortimentu, který nabízí, avšak nikoli cenou. Je možné pouze 

spekulovat o tom, jaký má Kancelář24h.cz podíl na trhu a jakou silou na trh s nábytkem 

působí. Vzhledem k velkému počtu konkurentů, kteří nabízejí velmi podobné či shodné 

výrobky, a faktu, že každá firma může do jisté míry působit na tržní strukturu prostřednictvím 

cen svých výrobků, je možné tento trh charakterizovat jako monopolistickou konkurenci. 

Zákazníky tvoří jak účastníci B2B trhů (firmy a organizace) tak i nakupující z řad B2C  

(domácnosti). Zákazníci zde spíš zastávají pozici příjemce ceny. Přesto ale díky velkému 

počtu prodávajících firem, mají možnost rozhodnout se, za jakou cenu a u kterého 

prodávajícího nakoupí. Některými zákazníky e-shopu Kancelář24h.cz z řad firem jsou 

například TV Prima, Česká Televize, ČEZ, Walmark nebo Skanska. 

Trh kancelářského nábytku je podobný ostatním trhům v jiných odvětvích. Na začátek 

lze dosadit výrobce nábytku, který své výrobky prodává velkoobchodním a maloobchodním 

jednotkám, které tyto výrobky dále prodávají jako své zboží. Aby bylo jednodušší této situaci 

porozumět a přiblížit se popisované tématice této práce, je možné internetový obchod 

Kancelář24h.cz chápat jako prodávajícího a výrobce nábytku, nebo velkoobchod, od kterého 

tento obchod nakupuje zboží, jako jeho dodavatele. Síla dodavatelů a jejich schopnost ovlivnit 

cenu však není příliš výrazná, neboť e-shop disponuje přibližně dvanácti stálými dodavateli 

(B2B Partners, Lenza, Interiér Říčany, Peška, Kovopraktik a další), od kterých odebírá zboží. 

To znamená, že pokud by se některý z dodavatelů rozhodl zvýšit cenu, s největší 

pravděpodobností by se e-shop obrátil na jiného dodavatele, ať už z řad stálých či nových.  
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Konkurence internetového obchod Kancelář24h.cz je přímá – další internetové obchody 

s nábytkem a kancelářskými potřebami, ale také nepřímá – kamenné prodejny a další výrobci 

a prodejci substitutů. Žádný z prodejců, podobně jako ostatní vystupující na trhu, nemají 

možnost ovlivnit cenu. Cenu svých výrobků samozřejmě mohou zvýšit, či snížit, ale efekt 

bude pouze krátkodobý a tržní cena výrobků se v dlouhém období vrátí na rovnovážnou 

úroveň. Z řad konkurentů jsou to například TopOffice, Jena nábytek, kancelarskezidle.com, 

SCONTO Nábytek. 

Dopravci tvoří další část marketingového mikroprostředí. Internetový obchod 

Kancelář24h.cz má k dispozici hned několik dopravců, se kterými má uzavřenou obchodní 

smlouvu o přepravě zboží. Komunikace s dopravci probíhá přes obchodní zástupce, 

telefonicky, či emailem. Zadání požadavků na dopravu zboží zákazníkům probíhá přes 

internetové stránky dopravce. Nejvíce e-shop využívá služeb firem TOPTRANS, DPD.com, 

Raben Logistics Czech. 

3.4 Marketingová komunikace 

Jelikož se jedná o internetový obchod, tak je marketingová komunikace pochopitelně 

soustředěna na internetovou reklamu a internetovou propagaci. Kancelář24h.cz vynakládá na 

tyto účely značné finanční prostředky ze svých zdrojů. Tento způsob je poměrně efektivní a 

důsledkem je udržení, ne-li zvýšení návštěvnosti e-shopu a více kupujících zákazníků. Do 

marketingové komunikace obchodu lze zahrnout komunikaci se zákazníky na vlastních 

webových stránkách, informace o akcích, slevách a novinkách, komunikaci prostřednictvím 

emailu, kontakt se zákazníky na sociální síti facebook.com a také samozřejmě placenou formu 

internetové reklamy ve vyhledávačích. 

3.4.1 SEM a PPC 

SEM tvoří finančně nejnáročnější část reklamních výdajů, ale internetovému obchodu 

se do tohoto typu internetového marketingu vyplácí investovat, jelikož právě díky placeným 

umístěním ve výsledcích vyhledávání na prvních příčkách navštíví web velký počet uživatelů 

každý den a to pochopitelně vede k většímu počtu kupujících. Forma PPC reklamy je tedy pro 

tento e-shop zásadní a bez které se lze těžce obejít. 
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V prosinci 2009 byl podle statistik Seznam.cz nejpoužívanějším internetovým 

vyhledávačem v České republice (53,91 %), následoval jej Google (32,85 %). Seznam spolu s 

dalšími čtyřmi vyhledávači ve světě – Baidu (Čína), Naver (Jižní Korea), Yahoo Japan 

(Japonsko) a Yandex (Rusko) – představuje Seznam.cz hrstku těch, které ve světě vzdorují 

globálnímu hráči Google na poli on-line vyhledávání. (internet info, 2010) 

V předchozím odstavci je jasně uvedeno, že na tuzemském trhu dominují dva hlavní 

vyhledávače. Tudíž PPC a jiné formy SEM jsou využívány u obou (Google AdWords a 

Sklik.cz), aby byl pokryt co největší počet relevantních a zainteresovaných uživatelů. Krátkou 

dobu nebo nárazově e-shop využil služby SEM i na internetovém portálu Centrum.cz, ten 

však používá razantně menší počet uživatelů oproti dvěma výše uvedeným vyhledávačům a 

výsledný efekt tudíž nebyl tak významný. Pracovníci internetového obchodu využívají i 

služby Google Analytics, která jim poskytuje další hodnotné informace o svých 

návštěvnících. PPC reklamu dále občasně doplňují i bannerové reklamy na jiných webových 

stránkách (poskytoval převážně Seznam.cz), které mají za cíl podpořit určitou akci na vybrané 

zboží. 

3.4.2 Email marketing 

Pro jiné firmy je email marketing a direct mail nezbytnou součástí internetové 

komunikace, Kancelář24h.cz tohoto typu ale doposud využila pouze jednou a to jenom u 

firemních emailových adres. Počet těchto adres ale nebyl nijak zvlášť rozsáhlý, aby bylo 

možné hodnotit účinnost. Nicméně má vedení tohoto obchodu v plánu se k tomuto typu 

komunikace vrátit a s pomocí externí firmy zamýšlejí opět využít služeb email marketingu. 

K dispozici je přibližně 500 000 mailových adres. 

3.4.3 Marketingová komunikace na webových stránkách e-shopu 

Nejpatrnějším projevem snahy komunikovat se zákazníky na svých vlastních webových 

stránkách jsou umístěné bannery na úvodní stránce. Ty jsou časem obměňovány, jelikož 

upoutávají na zajímavé produkty, zboží v akci, nebo zboží, které jindy nejde moc na odbyt. 

Web dále obsahuje mnoho užitečných informací, které se týkají přímo zboží nebo nákupu, ale 

obsahují i články o tom, jak správně na židli sedět, novinky ze světa nábytku a židlí, jak si 

správně vybrat nábytek atd. E-shop dále nabízí i poněkud netradiční službu a možnou 

konkurenční výhodu oproti jiným prodejcům nábytku a tou je již zmiňovaný VIDEO SHOW 

ROOM. Což je část webu, ve které jsou umístěna videa, prezentující nábytek řady ProOffice, 

Manager, Impress a Top Office včetně slovního komentáře. 
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Marketingová komunikace mimo internet 

Kancelář24h.cz se rozhodla zainvestovat i do reklamy mimo internetové prostředí. 

V rámci rádio rozhlasu na vybraných stanicích zněla po určitou dobu jejich audio reklama. Ta 

se však podle slov pracovníka internetového obchodu neosvědčila, byla velmi nákladná a 

efekt velmi malý. Krom toho disponuje internetový obchod i nepatrnou PR aktivitou, psaním 

krátkých článků – o PR aktivity se v současnosti stará externí agentura. 
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4 Metodika shromažďování dat 

Tato diplomová práce se ve své praktické části zaměřuje na analýzu návštěvnosti webu, 

skutečnosti, které jsou i nejsou na první pohled patrné, zkoumá, co je charakteristické pro 

návštěvnost těchto webových stránek a hledá odpověď na otázku, zdali existuje prostor pro 

zlepšení a s tím související případné návrhy. Dále se autor opírá o své poznatky z oblasti SEO 

a informace, které mu byly poskytnuty při rozhovoru s pověřeným pracovníkem 

internetového obchodu www.kancelar24h.cz. Záměrem této práce je tedy prozkoumat 

dosavadní internetovou komunikaci, způsoby, jakými se tento obchod propaguje, do jaké míry 

a jak efektivně fungují webové stránky a odkud návštěvníci přicházejí. 

4.1 Přípravná fáze 

Pro účely této práce byla zvolena metoda pozorování, neboť nejlépe vystihuje 

zkoumanou problematiku a způsob jak získat odpovídající data pro analýzu. Ke sledování 

internetové aktivity návštěvníků byl proto použit nástroj Google Analytics, především díky 

přehledným a rozsáhlým informacím, které nabízí, a také proto, že jej pracovníci obchodu 

Kancelář24h.cz běžně používají pro své marketingové i jiné vnitropodnikové potřeby. 

Současně byla snaha nalézt další analytický internetový nástroj, který by dále rozváděl 

či jinak doplňoval informace, které Google Analytics nabízí a poskytl tak hlubší pohled na 

zkoumanou problematiku. Po usilovném hledání na internetu se podařil autorovi nalézt 

odpovídající software, který se používá právě pro potřeby behaviorálního targetingu a který 

by byl zdarma nebo cena za využívání tohoto softwaru by byla v mezích, která byla pro autora 

přijatelná. 

Sběr dat nebyl tak časově náročný jako samotné naplánování procesu jejich získání a 

stanovení cílů, kterých je žádané dosáhnout prostřednictvím analýzy. Během příprav bylo 

zapotřebí kontaktovat pracovníky e-shopu a domluvit se s pověřenou osobou na osobní 

schůzce, kde posléze bude rozebrána marketingová komunikace e-shopu – stávající i 

plánovaná do budoucna. Dále se s pracovníky domluvit na poskytnutí přístupu k údajům 

firemního Google Analytics účtu a propojit jej s příslušným softwarem pro získání dalších 

analytických informací. 

  

http://www.kancelar24h.cz/


  29 

 

Při zpracování výsledků, návrhů a doporučení se bude vycházet z analýzy dat z Goggle 

Analytics, dále také z údajů, které poskytne software BTBuckets a informací získaných 

prostřednictvím rozhovoru s marketingovým pracovníkem firmy. Autor výše uvedené doplní 

vlastními postřehy a zhodnotí funkčnost a účinnost webových stránek a současnou 

internetovou komunikaci firmy. 

4.2 Realizační fáze 

Analytická část práce bude sestávat ze tří oddílů. Každý tento oddíl bude odlišný ve 

svém způsobu vyhodnocování dat a interpretaci výsledků od ostatních oddílů. Tímto 

způsobem se autor snaží dosáhnout jak celkového náhledu na zkoumané webové stránky, tak i 

detailnějšího pohledu na jednotlivé faktory, které tento web a jeho návštěvnost ovlivňují nebo 

mohou ovlivňovat. 

Data Google Analytics 

V prvním oddílu budou použita data, která zajistí nástroj Google Analytics, a jelikož jej 

pracovníci e-shopu běžně používají delší dobu, není zapotřebí čekat, než se nasbírá relevantní 

počet návštěv. Údaje typu celková návštěvnost webu, za dané období, vyhledávání podle 

klíčových slov, typ kanálu, skrze který návštěvních přicházeli na web a také, z jakých jiných 

webových stránek navštěvovali vybraný internetový obchod, pak poslouží jako základ pro 

statistická měření. Časové rozmezí od kdy do kdy budou data použita, bylo stanoveno od 1. 

ledna 2014 do 1. dubna 2014. Dále se získaná data podrobí statistické analýze a testování 

závislostí, které budou specifikovány v další kapitole. K vyhodnocení poslouží tabulkový 

procesor Microsoft Excel. Budou v něm vytvořeny tabulky i grafy a poslouží i ke statistickým 

výpočtům. 

Velkou nevýhodou měření pomocí Google Analytics je fakt, že pomocí něj není možné 

získat sociodemografické údaje, ale jelikož internetový obchod s nábytkem Kancelář24h.cz 

působí na celém území České Republiky, není proto lokalita podstatným faktorem pro tuto 

analýzu, na rozdíl od věku, pohlaví, vzdělaní nebo i příjmu jednotlivých návštěvníků. 

Za toto období navštívilo internetové stránky obchodu s nábytkem Kancelář24h.cz 

celkem 44 744 návštěvníků. Z toho 32 990 (přibližně 74 %) návštěv vyhodnotil nástroj 

Google Analytics jako nové návštěvníky, kteří na tento web přišli poprvé, v rámci 

sledovaného období viz Tabulka 4.1. Pro velký počet odkazujících webů bylo vybráno pouze 

deset nejvýznamnějších. 
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Ve sledovaném období se nejvíce návštěvníků podívalo na webové stránky obchodu 

prostřednictvím vyhledávačů Seznam.cz (45 %) a také Google (26 %). Třetí položka v pořadí 

(direct) zde udává počet návštěv webu, které byly provedeny přímým zapsáním internetové 

adresy e-shopu do URL okénka prohlížeče. Tato skupina představuje téměř 9 % celkového 

počtu návštěv webu. Dále v pořadí se kolem 3 % pohybují server Centrum.cz a Zboží.cz. 

Ostatní položky nejsou kvůli svému počtu návštěv vůči celkovému počtu již tak významné. 

Data BTBuckets 

V oddíle druhém bude zpracována tématika behaviorálního targetingu. Zde se bude 

vycházet z doporučení, která vyhodnotí software BTBuckets, v kombinaci se znalostmi autora 

a toho, co mu v rámci této oblasti bylo sděleno od pracovníka e-shopu během rozhovoru. Na 

základě toho pak budou sestaveny návrhy. 

 Nejprve je vhodné nastínit, jak taková aplikace funguje. Tak jako u ostatních aplikací, 

uživatelských účtů, bylo nutné se na počátku zaregistrovat. Taková registrace byla velmi 

jednoduchá a zabrala pouze několik málo minut. Během registrace byl do příslušné kolonky 

uveden odkaz na webové stránky, které si uživatel přeje posléze sledovat a využít služeb, 

které tato aplikace nabízí pro vylepšení a odstranění nedostatků. Aby byl tento software 

schopný správně pracovat a poskytovat tak kvalitní informace, bylo zapotřebí domluvit se s 

pracovníky internetového obchodu Kancelář24h.cz na propojení Google Analytics účtu s 

aplikací BTBuckets. Poté již tento software začal nabízet různá doporučení, jak si své webové 

stránky vylepšit a zdokonalit. 

  

Pořadí Zdroj Návštěvy celkem Nové návštěvy % nových návštěv
Počet stránek na 

návštěvu

Prům. doba trvání 

(sec)

Míra okamžitého 

opuštění

1 seznam 19 976 14638 73,28% 5,13 0:02:52 42,90%

2 google 11 763 8790 74,73% 5,5 0:03:14 39,03%

3 (direct) 3 925 2510 63,95% 5,62 0:04:32 51,85%

4 centrum.cz 1 529 1386 90,65% 1,99 0:00:40 79,99%

5 zbozi.cz 1 285 1054 82,02% 3,52 0:02:01 56,11%

6 cz.search.etargetnet.com 952 895 94,01% 1,83 0:00:39 81,20%

7 mail.centrum.cz 780 719 92,18% 2,64 0:00:48 74,10%

8 c.imedia.cz 493 79 16,02% 6,08 0:04:34 41,58%

9 google.cz 426 350 82,16% 3,8 0:02:31 53,99%

10 novinky.cz 355 329 92,68% 3,28 0:01:53 63,10%

Celkem 44 744 32 990 73,73% 5,06 0:03:16 46,55%

Tab. 4.1 Základní údaje o návštěvnosti webu 
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SEO analýza 

Další oddíl, v pořadí třetí, bude obsahovat analýzu současného SEO nastavení 

webových stránek, neboť i optimalizace webových stránek pro vyhledávače se významným 

způsobem podílí na velikosti návštěvnosti, jak již bylo psáno v kapitole druhé. K uskutečnění 

této analýzy poslouží tři různé webové stránky zabývající se touto tématikou, které poskytnou 

základ hodnocení, ze kterého bude autor vycházet a jež doplní svým komentářem. Na závěr 

pak budou opět vyhotoveny návrhy a bude upozorněno na případné nedostatky v optimalizaci 

a nastíněno jakým způsobem mohou snižovat kvalitu webu. 

Autor zkoumané oblasti doplní o své vlastní postřehy a zjištění, avšak je vhodné chápat 

tyto závěry pouze jako orientační, obecnou analýzu současné marketingové komunikace firmy 

v prostředí internetu. Orientační proto, že autor sice toto téma prodiskutoval s pracovníkem 

obchodu Kancelář24h.cz, nicméně si netroufá tvrdit, že by nyní disponoval takovým 

dostatkem informací, aby byl schopný se dokonale orientovat ve veškerých marketingových 

aktivitách, které e-shop vykonává. Tudíž se v této části budou objevovat různé drobné náměty 

a postřehy, které by mohly pomoci internetovému obchodu a webovým stránkám k lepším 

výsledkům jak do množství návštěv, tak i k vyšším prodejům zboží, které nabízí.  
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Tab. 5.1 Kanály podle původu návštěv 

5 Analýza návštěvníků webových stránek 

Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, analýza bude sestávat ze tří vzájemně se 

odlišujících částí – analýza dat z Google Analytics, interpretace výsledků měření softwarem 

BTBuckets, vyhodnocení SEO a návrhy a doporučení k internetové marketingové komunikaci 

obchodu s nábytkem Kancelář24h.cz. Cílem je tak zajistit obecný přehled o internetových 

marketingových aktivitách firmy, diagnostikovat webové stránky, provést statistickou analýzu 

návštěvnosti a zjistit, zdali zde neexistuje prostor pro zlepšení či odstranění nedostatků a 

poskytnout tak odpovídající doporučení a návrhy. 

5.1 Google Analytics 

Data za sledované období byla z Google Analytics účtu stažena ve formátu PDF a dále 

převedena do potřebné podoby v tabulkovém procesoru MS Excell a připravena k provedení 

analýzy.  

Jak uvádí tabulka 5.1, celkem za tuto dobu Google Analytics zaznamenal 44 744 

návštěv. Tyto návštěvy budou v průběhu procesu vyhodnocování několikrát rozdělovány do 

příslušných kategorií. Nejprve byla tato data rozčleněna podle původu návštěvnosti, tedy 

odkud uživatelé na web přisli. Z celkového počtu je zcela jasně nejpočetnější skupinou kanál 

organic search, což znamená, že uživatelé navštívili webové stránky prostřednictvím 

vyhledávání ve vyhledávačích a posléze kliknutím na odkaz, který je odkázal na příslušný 

web. Druhou poněkud menší skupinu návštěv tvoří uživatelé, kteří navštívili e-shop 

prostřednictvím jiných odkazujících webových stránek (referral). Může se jednat o bannery, 

různé články na internetu, které odkazují na daný web apod. Do kanálu direct patří všichni 

návštěvníci, kteří zadali internetovou adresu e-shopu přímo do svého vyhledávače. V další 

kolonce je statistika průměru návštěv na jeden den. Denně tak navštíví internetový obchod 

v průměru téměř 500 návštěvníků. Skupinu uzavírají návštěvníci ze sociálních sítí, kterých je 

pouhý zlomek a v poměru k celkovému počtu není tato skupina dostatečně zastoupená pro 

potřeby dalšího měření. 

Kanály Návštěvy celkem Návštěvy/1 den

Organic Search 31 913 355

Referral 8 768 97

Direct 3 925 44

Social Networks 100 1

44 744 497Celkem
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Obr. 5.1 Celková návštěvnost 

V dalším dělení byli návštěvníci roztříděni podle zdrojů a způsobů, jakými webové 

stránky navštívili. Obrázek 5.1 obsahuje internetové adresy webů, které předcházely návštěvě 

webových stránek sledovaného internetového obchodu, a kanály, které již byly znázorněny a 

popsány v předchozí tabulce. Krom toho graf vyobrazuje i poměr celkových návštěv z daného 

webu a procentuální poměr nových návštěv u každého zdroje zvlášť. 

 

Je zde patrné, že procento nových návštěv je výrazně vyšší u zdrojů, u kterých je 

uveden kanál referral, než u ostatních. Lze předpokládat, že přes tyto zdroje navštívili 

e-shop uživatelé, kteří zřejmě původně nevyhledávali danou tématiku, nebo neměli v danou 

chvíli primárně zájem hledat na internetu nábytek, židle apod., ale mohli již o to projevit 

zájem v minulosti, nebo očekávali, že se o koupi nového nábytku a jiných kancelářských 

příslušenství budou zajímat v blízké budoucnosti, či být jiným způsobem motivováni 

k návštěvě webových stránek s touto tématikou. 
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Tab. 5.2 Celková návštěvnost 

Výjimku zde tvoří zdroj c.imedia.cz, který naopak procentuálně obsahuje nejmenší 

počet nových návštěv (pouze 16 %). Autor se proto domnívá, že se jedná o stránku českého 

vyhledávače Seznam.cz, která slouží právě pro účely cílené internetové reklamy a 

behaviorální reklamu a jejímž prostřednictvím Seznam.cz provádí tzv. retargeting, což je 

snaha opětovně podnítit internetové uživatele k návštěvě určeného webu, který již v minulosti 

navštívili a o tom mají uložený záznam v cookies souborech, umístěných na svých koncových 

zařízeních – PC, notebooky, tablety a další. 

U kanálů direct a organic (organic search) je procento nových návštěv o něco nižší. Na 

internetových stránkách podpory Google (support.google.com, 2014) je však psáno, že jako 

nové se počítají i návštěvy v případě, kdy uživatel navštívil dané webové stránky a po době 

přesahující 30 minut tyto stránky navštíví znovu ze stejné IP adresy. Tento fakt tak ve velké 

míře zkresluje skutečný počet prvotních návštěv uživatelů, kteří si sledované webové stránky 

zobrazili vůbec poprvé. Lze proto předpokládat, že například u přímých návštěv webových 

stránek (direct) je počet skutečně nových uživatelů, kteří si zobrazili webové stránky razantně 

nižší, než uváděných 63,95 %. To stejné lze prohlásit i u organického vyhledávání ve 

vyhledávačích. 

Následující tabulka 5.2 doplňuje informace z grafu 5.1 o další výsledky měření týkající 

se průměrného počtu stránek na daném webu zobrazených během jedné návštěvy, průměrnou 

dobu trvání a procentuální vyjádření počtu uživatelů, resp. návštěv, které byly okamžitě 

ukončeny. Dolní řádek uvádí celkové průměrné hodnoty. 

Pořadí Zdroj
Počet stránek na 

návštěvu

Prům. doba trvání 

(sec)

Míra okamžitého 

opuštění

1 seznam.cz / organic 5,13 0:02:52 42,90%

2 google / organic 5,5 0:03:14 39,03%

3 (direct) 5,62 0:04:32 51,85%

4 centrum.cz / referral 1,99 0:00:40 79,99%

5 zbozi.cz / referral 3,52 0:02:01 56,11%

6 cz.search.etargetnet.com / 

referral 1,83 0:00:39 81,20%

7 mail.centrum.cz / referral 2,64 0:00:48 74,10%

8 c.imedia.cz / referral 6,08 0:04:34 41,58%

9 google.cz / referral 3,8 0:02:31 53,99%

10 novinky.cz / referral 3,28 0:01:53 63,10%

Celkem 5,06 0:03:16 46,55%
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Tab. 5.3 Odkazující weby 

Dále je vhodné analyzovat i jednotlivé kanály. V případě návštěv, které byly 

vyhodnoceny jako direct a tudíž byly provedeny zapsáním internetové adresy přímo ve 

formátu www.kancelar24h.cz, není třeba provádět žádnou analýzu. U kanálu referral Google 

Analytics nabízí detailně rozepsané údaje o webových stránkách, ze kterých byli návštěvníci 

odkazování na stránky e-shopu a organické vyhledávání sestává z klíčových slov, jejich 

četností a dalších užitečných informací. 

 

Tabulka 5.3 zobrazuje počty návštěvníků, kteří byli z různých webů odkázání na stránky 

kancelar24h.cz. Opět jich byla celá řada, ale použito bylo pouze prvních deseti 

nejfrekventovanějších zdrojů, kvůli jejich nejpočetnějšímu zastoupení. Je možné si 

povšimnout, že až na c.media.cz a firmy.cz se převážně z velké časti jedná o návštěvy, které 

Google Analytics vyhodnotil jako nové. Nejvíce návštěvníků přicházelo ze stránek 

centrum.cz a zboží.cz. To je přibližně 20 % z celkového počtu všech zaznamenaných vstupů 

na stránky za sledované období prostřednictvím tohoto kanálu - referral. To však nemusí 

nutně znamenat, že rovněž i nakupujících uživatelů, kteří byli na web odkázáni z jiných webů, 

musí být právě pouze 20 % z celkového množství nákupů – může to být více a může to být i 

méně. Nicméně tohle není kvůli současnému nastavení firemního Google Analytics účtu 

možné zjistit, neboť ten takové informace o uživatelích nesleduje ani nezaznamenává. 

 

  

Pořadí Zdroj Návštěvy % nových návštěv

1 centrum.cz 1 529 90,65%

2 zbozi.cz 1 285 82,02%

3 cz.serch.etargetnet.com 952 94,01%

4 mail.centrum.cz 780 92,18%

5 c.imedia.cz 493 16,02%

6 google.cz 426 82,16%

7 novinky.cz 355 92,68%

8 firmy.cz 267 68,16%

9 kancelar24h.cz 255 5,49%

10 atlas.centrum.cz 242 92,98%

8 868 77,57%Celkem
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Tab. 5.4 Klíčová slova 

 

Další tabulka 5.4 znázorňuje klíčová slova, která uživatelé nejčastěji zadávali do 

vyhledávačů (Google a Seznam.cz) a na jejichž základě a na základě výsledků vyhledávání 

pak navštívili webové stránky e-shopu. Bohužel nejpočetnější skupinou čítající přes 10 % jsou 

návštěvy, u kterých Google Analytics nedokázal zajistit klíčová slova, proporčně a podle 

procentuálního zastoupení ostatních klíčových slov by bylo možné redistribuovat tuto skupinu 

do ostatních, nicméně toto pro současné účely této práce není zapotřebí provádět. 

Zastoupení pouze 10 nejfrekventovanějších klíčových slov se může zdát vzhledem 

k jejich srovnání s celkovým počtem čítající 31 913 návštěv nedostačující, ale je třeba si 

uvědomit, že mnoho variant si je navzájem velmi podobných. Spatřit to lze třeba hned u 

druhého a desátého klíčového slova, která se od sebe odlišují pouze jedním doplňujícím 

slovem, nebo u čtvrtého a devátého, která se od sebe liší v tom, že jedna varianta je 

v jednotném a druhá v množném čísle. A takových případů se zde nachází celá řada a 

sloučením vzájemně se podobajících výrazu by nakonec vedlo k deseti či dvaceti skupinám 

klíčových slov, které by byly obecně platné pro veškeré obdobné variace. 

Z toho důvodu se autor rozhodl k analýze použít pouze prvních deset nejčastějších 

klíčových slov a slovních spojení, protože se domnívá, že tyto mohou odpovídajícím 

způsobem reprezentovat celou škálu výrazů, které uživatelé běžně zadávají do vyhledávačů 

při snaze nalézt tomu odpovídající produkty. 

Na závěr je třeba doplnit, že uvedené údaje mohou posloužit k usnadnění tvorby 

klíčových slov pro PPC kampaně, tomu odpovídajícím nástrojům – Google AdWords, 

Sklik.cz a SEM kampaním obecně.  

Pořadí Zdroj % nových návštěv

1 (not provided) 3 353 10,51% 68,48%

2 kancelářské židle 1 790 5,61% 76,42%

3 kancelářský nábytek 1 592 4,99% 71,11%

4 kancelářské křeslo 653 2,05% 74,27%

5 židle k počítači 415 1,30% 81,20%

6 konferenční židle 204 0,64% 67,16%

7 plastové židle 198 0,62% 76,26%

8 barové židle do kuchyně 197 0,62% 79,70%

9 kancelářská křesla 189 0,59% 66,14%

10 kancelářské židle sleva 181 0,57% 83,43%

73,84%Celkem

Návštěvy

31 913
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Tab. 5.5 Anova – vliv typu kanálu na průměrnou délku času stráveného na stránkách 

5.1.1 Testování závislostí 

Zde budou zjištěné údaje z Google Analytics podrobeny další statistické analýze za 

účelem zjistit, ověřit, otestovat a případně odhalit určité skutečnosti a závislosti, které se 

mohou mezi zkoumanými veličinami vyskytovat. V prvé řadě byla položena otázka, jestli typ 

kanálu (organic, referral, direct) mají vliv na průměrnou délku času stráveného na webových 

stránkách během návštěvy. Nejprve byly sestaveny hypotézy. 

H0: Průměrná doba trvání návštěvy nezávisí na zdroji. 

H1: Průměrná doba trvání návštěvy závisí na zdroji. 

K výpočtu byla použita metoda matematické statistické analýza rozptylu – ANOVA, 

která tak umožnuje ověřit, zda veličina X má statisticky významný vliv na veličinu Y. 

V Tabulce 5.5 jsou vidět, krom mnoha jiných údajů, i dvě hodnoty, které jsou potřebné 

k určení platné hypotézy. Tyto hodnoty jsou barevně zvýrazněny a lze si povšimnout, že 

hodnota F je menší než hodnota Fkrit a proto se nulová hypotéza nezamítá a tudíž platí, že 

průměrná doba trvání návštěvy nezávisí na zdroji.  

Nelze proto jednoznačně s jistotou prokázat, že by typ kanálu významně ovlivňoval 

dobu, kterou v průměru návštěvník stráví na webových stránkách. Pokud se zde ovšem 

nachází faktory, které tuto dobu mohou ovlivňovat, bude se pravděpodobně jednat o jiné 

charakteristiky, které přímo nesouvisejí s typem kanálu, přes který uživatelé web navštěvují. 

Dále bylo pro měření závislosti míry okamžitého opuštění webových stránek na počtu 

nových návštěv využito regresní analýzy. Zde se vycházelo s celkového počtu 44 744 návštěv, 

tedy jsou ve zkoumaných veličinách uvedeny opět veškeré návštěvy. Jako nezávislá veličina 

X byl stanoven procentuální podíl nových návštěv vůči celkovému počtu a jako závislá 

veličina Y byla určena míra okamžitého opuštění webových stránek. Hypotézy obdobně jako u 

předchozího ANOVA testu jsou velmi podobné. 

H0: Velikost míry okamžitého opuštění nezávisí na počtu nových návštěv. 

H1: Velikost míry okamžitého opuštění závisí na počtu nových návštěv. 

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit tkrit

Mezi výběry 26440,971 2 13220,486 2,1674233 0,1850923 4,7374141 2,3646243

Všechny výběry 42697,429 7 6099,6327

Celkem 69138,4 9
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Regresní statistika

Násobné R 0,658

Hodnota spolehlivosti R 43,36%

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,363

Chyba stř. hodnoty 0,125

Pozorování 10

Tab. 5.6 Regresní analýza – poměr typu návštěv 
Tabulka 5.6 příslušné regresní statistiky 

ukazuje, že pokud zde existuje závislost, bude 

se jednat o závislost střední. Hodnota 

spolehlivosti R pak uvádí, že míra 

okamžitého opuštění je ze 43,36 % ovlivněna 

právě počtem nových návštěv. Chyba střední hodnoty ukazuje, že se bude jednat o závislost 

pozitivní, tzn., že s rostoucím podílem nových návštěv poroste i počet uživatelů, kteří na 

webové stránky sice zavítají, ale během chvíle je zase opustí. 

Pro testování hypotéz je třeba opět provést analýzu rozptylů obou zkoumaných veličin. 

V tabulce 5.7 jsou znovu zvýrazněny dvě hodnoty, za pomoci kterých se určí, kterou hypotézu 

zamítnout. Na rozdíl od předchozího příkladu je zde hodnota F vyšší než hodnota Fkrit, a proto 

se nyní přijímá alternativní hypotéza H1. Jinými slovy, platí, že velikost míry okamžitého 

opuštění webu závisí na velikosti počtu nových návštěv. 

Na základě těchto výsledků se nedoporučuje využívat referenčních webů a referenčních 

forem SEM a placené reklamy kvůli vysokému zastoupení nových návštěv na úkor ztráty 

návštěvníků webu prostřednictvím organického vyhledávání ať už placenou, či neplacenou 

formou, neboť by to mohlo vést k většímu množství nových návštěv přes referenční odkazy, a 

tudíž i k většímu množství uživatelů opouštějících webové stránky okamžitě. 

Podobné analýze byla podrobena i klíčová slova. Míra okamžitého opuštění stránek zde 

byla razantně nižší, než hodnoty, které uvádí předchozí testování. To může být dáno tím, že 

tito internetoví uživatelé jsou více zainteresování v obsahu, který hledají. To dokládá i fakt, že 

u organického vyhledávání ve vyhledávačích jsou hodnoty nových návštěv o několik procent 

nižší, než jak tomu je u referenčních odkazů. 

Okamžité opuštění webu je zde považováno jako závislá veličina na jiné. Druhou 

veličinou, nezávislou, je zde stanoven průměrný počet stránek webu, které si uživatel během 

jedné návštěvy prohlédne. Cílem je zjistit, jestli mezi uvedenými veličinami existuje závislost. 

Opět je zde třeba na úvod stanovit dvě hypotézy. 

  

Rozdíl SS MS F Významnost F F krit t krit

Regrese 1 0,09627 0,09627 6,123123 0,038440159 5,317655 2,306004135

Rezidua 8 0,12578 0,015722

Celkem 9 0,22205

Tab. 5.7 Anova – jeden faktor 
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Regresní statistika

Násobné R 0,659

Hodnota spolehlivosti R 43,39%

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,363

Chyba stř. hodnoty 0,074

Pozorování 10

Tab. 5.8 Regresní analýza – klíčová slova 

Rozdíl SS MS F Významnost F F krit

Regrese 1 0,033861 0,033860782 6,133011 0,038320658 5,317655

Rezidua 8 0,044169 0,00552107

Celkem 9 0,078029

H0: Míra okamžitého opuštění nezávisí na průměrném počtu zobrazených stránek. 

H1: Míra okamžitého opuštění závisí na průměrném počtu zobrazených stránek. 

Tabulka č. 5.8 uvádí, že se jedná opět o 

středně silnou závislost. Hodnota 

spolehlivosti R nabízí velmi podobné 

procentuální vyjádření 43,39 % jako 

předchozí analýza. Proto je možné 

konstatovat, že v případě prokázání závislosti 

veličiny Y na veličině X, je míra opuštění ze 43,39 % závislá na tom, kolik stránek si uživatelé 

během své návštěvy prohlédnou. Chyba střední hodnoty zde opět zobrazuje, že se bude jednat 

o pozitivní závislost. 

Příslušná tabulka 5.9 zobrazující výpočet ANOVA je hodnotami, které obsahuje, velmi 

podobná předešlému případu. Tudíž opětovně je hodnota F větší než hodnota Fkrit, a proto lze 

přijmout alternativní hypotézu H1 – Míra okamžitého opuštění webových stránek na základě 

klíčových slov ve vyhledávání je závislou veličinou průměrného počtu zobrazených stránek 

na návštěvu. 

Během testování však nebyla prokázána pozitivní závislost, naopak bylo zjištěno, že se 

jedná o závislost negativní – přibližně -0,031 (tabulka 5.10). 

Kvůli negativní závislosti je míra okamžitého opuštění tím nižší, čím je vyšší hodnota 

průměrného počtu zobrazených stránek. Kvůli menší pravděpodobnosti, že uživatelé web 

ihned opustí a také kvůli většímu množství stránek, které si návštěvníci prohlédnout, je 

vhodné předpokládat, že si více uživatelů zakoupí nabízené zboží. Tato zjištěná skutečnost 

také tvoří kvalitní základ pro výběr vhodných klíčových slov pro účely placené formy 

propagace v podobě PPC kampaní apod. a tudíž k lepšímu využití finančních prostředků. 

Tab. 5.10 Anova – závislost 

 

Tab. 5.9 Anova – jeden faktor 

Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95%

Hranice 0,496223078 0,074810911 6,633031 0,000163664 0,32370881 0,668737

Soubor X 1 -0,030326393 0,012245708 -2,476492 0,038320658 -0,058565 -0,00209
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5.2 Možnosti využití behaviorálního targetingu 

Tato část analýzy návštěvnosti webových stránek sestává převážné z návrhů, vychází 

z údajů, které byly zjištěny analýzou dat Google Analytics a pracuje s informacemi, které 

poskytla aplikace BTBuckets, jenž je dostupná na internetových stránkách siteapps.com. 

Miniaplikace 

Možnosti, které nabízí, fungují většinou ve formě různých mini aplikací – některé jsou 

zdarma, některé jsou placené, ale každá má svůj specifický účel, další slouží jako podpora pro 

reklamní účely, jiné zase napomáhají analyzovat data, na která už Google Analytics nestačí, 

nebo se jimi jednoduše nezabývá. Siteapps.com dokonce nabízí i celou řadu zajímavých her, 

které udělají webové stránky o něco atraktivnější. Dále poskytuje různé podpůrné nástroje, 

pro kampaně realizované na sociálních sítích, anebo mnoho jiných vychytávek, které prostředí 

webových stránek udělají jedinečným. Uživatel si tak může vybrat, kterou aplikaci zrovna 

potřebuje a která se mu líbí a jednoduše ji začít používat. 

Některé aplikace se nabízí automaticky, podle toho, co webovým stránkám „chybí“. Pro 

potřeby webu Kancelář24h.cz navrhl software BTBuckets hned devět různých vylepšení a 

nástrojů, pro odstranění nedostatků, které se na tomto webu nachází. Prvním upozorněním, je 

informace o tom, že internetové stránky nejsou optimalizované pro mobilní zařízení. Což je 

pouze poloviční pravda. Situace je taková, že existuje další verze těchto webových stránek 

s nepatrně pozměněnou www adresou a které jsou optimalizovány přímo na míru mobilním 

zařízením, protože je ale jejich internetová adrese odlišná, nedokázal BTBuckets tuto 

skutečnost odhalit, ale správně bylo rozpoznáno, že konkrétně internetová adresa 

www.kancelar24h.cz opravdu není pro mobilní zařízení optimalizována. 

Velmi zajímavě vypadající aplikací, která se zde nabízí jako další, je zaznamenávání 

pohybu kurzoru po celých webových stránkách. Výsledkem je tzv. „heat map“, což je jakási 

mapa, která zobrazuje oblasti, kde se soustředí nejvíce akcí, kde návštěvníci nejvíce klikají a 

kde nejvíce směřují svou pozornost. Bohužel, i když je samotné použití BTBuckets zdarma, 

některé aplikace již zdarma nejsou, což je případ i tady téhle heat mapy, která neposkytuje ani 

žádný náhled, proto není možné se tím nadále v této práci zabývat. Opět tedy další nástroj, 

který nemůže být brán v úvahu, neboť platba za jeho využívání přesahuje finanční možnosti 

autora, které by byl na to ochoten vynaložit. 
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Na začátek tedy byly uvedeny aplikace, které z již specifikovaných důvodů nelze 

použít. Nyní přichází na řadu i dalších sedm oblastí, které BTBuckets vyhodnotil a doporučil. 

Jedná se o zjištění, že průměrná doba jedné návštěvy se podstatně snížila během posledních 

několika dní oproti předešlému období. Současně s tím jsou nabídnuty aplikace, které by 

mohly pomoci danou situaci určitým způsobem napravit. 

Dalším v pořadí je upozornění, že webové stránky nenabízejí online chatovou podporu 

svým zákazníkům. To může být bráno jako důležitý nástroj a pomůcku, kterou může mnoho 

návštěvníků uvítat. Nicméně po konzultaci s pracovníkem e-shopu bylo zjištěno, že tento typ 

komunikace již jednou po určitou dobu na webových stránkách fungoval. Využití této služby 

avšak bylo finančně poměrně nákladné na provoz a rovněž i z hlediska času se jednalo o 

náročnou záležitost, a proto se ve výsledku pracovníkům nevyplatilo ponechat tuto službu 

nadále v provozu. Dále je tento software dosti proaktivní, co se sociálních sítí a médií týče. 

Uvádí, že facebook se nachází v top 20 referenčních webových stránkách. Autor se rozhodl 

tuto problematiku v této kapitole přeskočit, neboť se její vyhodnocení řadí spíše mezi návrhy 

než do analýzy. 

Dále tento software upozorňuje na nové referenční webové stránky, ze kterých přichází 

noví návštěvníci na webové stránky e-shopu. V souvislosti s tím nabízí různé aplikace, které 

mohou vylepšit jak uživatelův požitek během návštěvy, tak i funkčnost a plynulost webových 

stránek. 

Software na závěr ještě vyhodnotil, že webové stránky nemají aktualizovaný copyright a 

navrhl pro to odpovídající aplikaci, která bude automaticky udržovat copyright aktuální a 

dodá tak podnikání pocit, že je stále „na živu“. 

Jak je vidět, tak BTBuckets je software, který poskytuje další nástroje, které mohou 

pomoci navýšení návštěvnosti daných webových stránek, jejich funkčnosti, novým 

uživatelským možnostem a kvalitnějšímu zážitku z prohlížení si daných webových stránek. 

V rámci toho, co bylo zjištěno analýzou dat Google Analytics, je možné z pár výsledků 

vycházet i zde. Například nejvhodnější pro umístění PPC reklamy by bylo prostředí Google 

s využitím Google AdWords a dále pak Sklik od vyhledávače Seznam.cz. V oblasti 

referenčních webů to jsou jednoznačně webové stránky Centrum.cz a Zboží.cz s důrazem na 

druhý uvedený, jelikož návštěvníci z tohoto webu se na stránkách e-shopu zdrželi v průměru 

poměrně dlouho a zhruba pouze polovina z nich odešla okamžitě. 



  42 

 

Tvorba Klíčových slov 

Následující tabulka 5.11 zobrazuje stručný výčet několika doporučených klíčových slov 

řazených podle kategorií pro lepší představu. Tato klíčová slova pak můžou být použita při 

tvorbě PPC a SEM kampaní s různými cenami za proklik, podle hodnoty dané kategorie 

klíčových slov. 

Při vytváření klíčových slov se vycházelo z teoretického základu, jenž byl podrobněji 

rozebrán v kapitole druhé. Do první kategorie spadají klíčová slova, která přímo souvisí 

s vybraným internetovým obchodem. Název obchodu, nejprodávanější a typické zboží pro 

tento obchod. 

V kategorii druhé jsou už poněkud obecněji vypsána slova, která se týkají 

poskytovaného typu produktu – tudíž nábytek, židle, stoly apod. V kategorii třetí jsou 

vyobrazeny některé typy nábytku, které prodává konkurence a rovněž i samotné názvy 

konkurenčních obchodů. 

V posledních dvou kategoriích jsou umístěna klíčová slova – zboží, která buď svým 

užitím nahrazují zboží, které vybraný internetový obchod nabízí anebo jej dále doplňují o 

určité doplňky, materiál, větší pohodlí či komplexnější využití. 

 

Tab. 5.11 Navrhovaná klíčová slova pro PPC kampaň e-shopu kancelar24h.cz 

1 Značka

2 Produkt

3 Konkurence

4 Substituty

5 Komplementy

kancelářské židle, kancelářský nábytek, 

kancelářské křeslo, židle k počítači, konferenční 

židle, plastové židle, kancelářská skřín

Kancelář24h, expedice nábytku na druhý den, Kitt 

Exclisuve, sestavy nábytku, nábytek impress, 

nábytek mamager, nábytek ProOffice

nábytek top-office, nábytek top office, nábytek 

OfficePro, SCONTO nábytek, Expres nábytek

houpačka, lavice, barové stoly, sedací pytle, 

venkovní lavice, plastové stoly

čalounění, koberce, žaluzie, psací potřeby, 

kancelářský papír, fixy na tabule, flipcharty, psací 

stoly
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5.3 SEO analýza 

V této kapitole bude hodnocena optimalizace webových stránek pro potřeby 

vyhledávačů, dopady současného nastavení search engine optimization na pořadí zobrazení ve 

výsledcích vyhledávání a případné nedostatky, které je doporučené odstranit. Optimalizace 

webových stránek se kromě výše uvedených oblastí dotýká také klíčových slov, uvedených 

v HMTL kódu, zpětných odkazů a analýzou zdrojového kódu. Jako analytický nástroj zde 

poslouží webová stránka seo-servis.cz/, za pomoci které bude analyzován současný stav 

zdrojového kódu a dalších vlastností webu Kancelář24h.cz 

Zdrojový kód 

V prvé řadě byla provedena analýza zdrojového kódu úvodní webové stránky 

internetového obchodu s nábytkem. A proč právě úvodní stránka? Protože hodnocení, které 

stránky seo-servis.cz nabízejí, se vztahuje pouze na obsah jedné konkrétní stránky, nikoli 

celého webu, tudíž se mohou hodnocené stránky se zbožím, informacemi o firmě, či kontakty 

lišit několika body. Z tohoto důvodu byla vybrána úvodní stránka jako ideální reprezentant, 

jelikož se nejčastěji objevuje ve výsledcích vyhledávání a zobrazí si ji nejvíce návštěvníků. 

Nyní již k samotnému hodnocení zdrojového kódu. Pro zadanou adresu 

www.kancelar24h.cz bylo přiděleno hodnocení 66 – platí zde, že čím vyšší hodnota, tím lepší 

hodnocení, maximálně však hodnota 100. Na obrázku 5.3 jsou uvedeny základní popisné 

informace a informace o zdrojovém kódu. Provedená analýza vyhodnotila titulek stránky jako 

příliš dlouhý, jež vede k tomu, že ve vyhledávání je název příslušného odkazu na webové 

stránky příliš dlouhý a nezobrazí se celý. Příliš dlouhý titulek může určitou mírou ovlivnit 

míru prokliků, neboť je znevýhodněn oproti jiným stránkám ve výsledcích vyhledávání, 

jejichž kratší názvy se zobrazí celé. 

Při zadání relevantních klíčových slov do vyhledávání Google, díky nimž se v search 

engine results page objevil odkaz na stránky internetového obchodu, uvedený název vypadal 

následovně: „Kancelář24h: Kancelářské vybavení, lavice do čekáren a …“, tudíž nebyl 

zobrazen celý. 

Doporučuje se proto zkrátit titulek například na nový „Kancelář24h: Kancelářský 

nábytek a vybavení“ a současný obsah titulku přesunout do popisu stránky. 
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Popis stránky je tedy na rozdíl od titulku příliš krátký a poskytuje uživatelům málo 

informací. Informace o nabízených kategoriích produktů, které byly v příliš dlouhém titulku 

neúmyslně skryty, mohly být zobrazeny v tomto popisu a uživatel by tak měl k dispozici více 

podstatných údajů. 

Klíčová slova uvedená v HTML kódu jsou důležitá hlavně pro organická a neplacená 

vyhledávání, která závisí převážně na míře optimalizace SEO a shodou s klíčovými slovy, jež 

jsou ve vyhledávání uvedena. V zásadě platí, že by tato slova měla odpovídat obsahu 

webových stránek a tomu, co nabízejí. Je vhodné také uvádět podobné tvary slov jako 

například kancelářská židle a židle do kanceláře, aby byla lépe zachycena variabilita 

vyhledávání. Množství slov by však nemělo být příliš velké, neboť zahlcování zdrojového 

kódu nadbytečnými informacemi je pro vyhledávače obtížnější analyzovat obsah stránek a 

správně je přiřadit relevantnímu vyhledávání. 

Info pro roboty není nutné uvádět, ale v případě, že stránky obsahují Sitemap, pak je 

potřeba zapsat adresu tohoto Sitemap souboru v robots.txt, a proto je rovněž nutné vytvořit i 

info pro roboty. Jelikož, jak je dále na obrázku uvedeno, webové stránky Sitemap obsahují, 

hodí se proto dodatečně vytvořit i zbylé dvě zmíněné věci. Sitemap podobně jako robots.txt 

slouží k indexování obsahu webových stránek, jinými slovy, je to soubor, který napomáhá 

vyhledávačům orientovat se na příslušných webových stránkách.  

Obr. 5.2 Analýza zdrojového kódu 

Zdroj: www.seo-servis.cz 

http://www.seo-servis.cz/
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Klíčová slova 

V rámci této diplomové práce se autor zabýval i jednotlivými klíčovými slovy, které 

internetoví uživatelé užívají během vyhledávání informací skrze vyhledávače. Pro tyto účely 

poslouží klíčová slova, přes která návštěvníci nejčastěji přicházejí na internetové stránky 

obchodu – data Google Analytics. 

Těchto devět nejfrekventovanějších slovních spojení bylo použito pro zamyšlený typ analýzy 

pořadí, ve kterém se příslušná stránka internetového obchodu Kancelář24.cz objevila ve 

výsledcích vyhledávání mimo reklamní odkazy. Byly zde použity dva nejvýznamnější a 

nejpoužívanější vyhledávače v České Republice – Google a Seznam a v tabulce 5.12 je 

uvedeno pořadí v každém vyhledávači pro každé klíčové slovo zvlášť.  

Tab. 5.12 Pozice e-shopu ve vyhledávačích podle zvoleného klíčového slova 

Dále tato tabulka obsahuje i průměrnou SEO hodnotu v pořadí prvních deseti webových 

konkurenčních stránek a také adresu konkurenčního webu, který u daného klíčového slova 

dosáhl nejvyšší hodnoty. Ke stanovení těchto hodnot opět posloužily webové stránky seo-

servis.cz. Nejčastěji vyskytovaným odkazem (ve všech devíti) vyhledáváních byl web 

kancelarskezidle.com, jehož hodnota SEO pokaždé dosáhla hodnoty 90 a vyšší. Dalšími 

častými webovými stránkami, které se umístily mezi prvními deseti odkazy, jsou sedia.cz, 

sconto.cz a jena-nabytek.cz. 

Na první pohled je zde patrný ohromný rozdíl v pozicích ve vyhledávání Google a 

Seznam. Zatímco u druhého zaujímá web s nábytkem výhradně první místa, ve vyhledáváních 

Google se odkazy na webové stránky nacházejí až daleko na pozdních pozicích. Takový 

rozdíl může být zapříčiněn jinou skutečností, než pouze tou, že je SEO hodnocení příliš nízké, 

a proto vyhledávací algoritmus Googlu stránky zařadil webové stránky až do pozdních pozic.  

  
klíčové slovo 

Pozice ve vyhledávači 
SEO konkurence 

   Google Seznam 
 

1 kancelářské židle nenalezeno 23 77,5 kancelarskezidle.com 

2 kancelářský nábytek 2 1 81,2 top-office.cz 

3 kancelářské křeslo 69 4 78,9 arris.cz (100) 

4 židle k počítači 8 1 82,4 zidle-zdrave.cz 

5 konferenční židle 55 1 72,3 kancelarskezidle.com 

6 plastové židle 44 1 77,9 alax.cz; plastove-zidle.cz 

7 barové židle do kuchyně nenalezeno nenalezeno 76,4 gastronabytek24.cz 

8 kancelářská křesla 63 1 77,5 kancelarskezidle.com 

9 kancelářské židle sleva 107 80 80,4 akce.najdislevu.cz 



  46 

 

Autor zde vidí možnou příčinu v tom, že webové stránky internetového obchodu 

s nábytkem Kancelář24h.cz jsou registrovány v internetových katalozích, které jsou buď 

přímo součástí vyhledávače Seznam, nebo jsou s ním jiným způsoben propojeny, na rozdíl od 

Googlu. Některé internetové katalogy – platí to i pro ty menší, mohou tím, že je v nich 

příslušný web zaregistrován, pomoci k vyšším pozicím ve vyhledávání. 

Poslední zajímavou skutečností je rozdíl pořadí ve vyhledáváních u podobných 

klíčových slov. Toto je nejvíce patrné u klíčových slov kancelářské židle a kancelářské 

židle sleva, které odkazují na stejný typ zboží, a přesto je mezi nimi rozdíl více než 50 pozic. 

Nemělo by však být příliš obtížné tyto výrazné rozdíly u podobajících se slov eliminovat. 

Například stačí přidat do textu na několika místech na webových stránkách sleva na 

kancelářské židle nebo kancelářská židle ve slevě apod. a webové stránky se mohou rázem 

posunout o několik příček výš během budoucích vyhledávání. 

Síla webu podle seo-servis.cz 

Síla webových stránek prostřednictvím webu seo-servis.cz zde znamená celkovou 

rekapitulaci jednotlivých částí SEO optimalizace, ať již byly v této práci analyzovány, či 

nikoli. Na obrázku 5.4 je vyobrazeno několik informací o webové stránce kancelar24h.cz a 

pak je zde obsaženo i několik hodnotících veličin. 

V prvé řadě jsou to obecné informace o webové stránce. Zde je například uvedeno, že 

stránka obsahuje 64 HTML chyb, které tak snižují SEO hodnocení a komplikují zobrazení 

odkazu na prvních pozicích ve vyhledávání. 

Google Pagerank je číslo, které Google přiřazuje každé jednotlivé stránce a vyjadřuje 

věrohodnost či důležitost stránky. Velikosti PageRank určuje, jak vysoko v relevantním 

vyhledávání se daná webová stránka zobrazí. (Janovský, 2014) 

S-Rank je v podstatě to stejné jako uvedený Google PageRank, akorát s tím rozdílem, že 

S-Rank se používá v souvislosti s vyhledávačem Seznam. 

Dále je zde uvedeno hodnocení pozic u obou vyhledávačů a popularita URL adresy.  
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Obr. 5.3 Analýza síly webu Kancelář24h.cz 

Zdroj: www.seo-servis.cz 

http://www.seo-servis.cz/
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6 Návrhy a doporučení 

Z analýzy vyplynulo, že nejvíce internetových uživatelů navštěvuje webové stránky 

prostřednictvím organického vyhledávání přes vyhledávače Seznam a Google. Dále je pak 

mnoho uživatelů internetu odkazováno na vybraný internetový obchod s nábytkem z jiných 

webů. Neposlední velkou skupinu návštěvníků, tvoří uživatelé, jež navštívili webové stránky 

obchodu přímo prostřednictvím přesné URL adresy www.kancelar24h.cz. Od původu 

návštěvníků se odvíjí také rozdílná velikost procentuálního zastoupení nových návštěv a další 

charakteristiky. Dle autorova očekávání, nejméně nových návštěv bylo zaznamenáno u 

skupiny uživatelů, kteří přistupovali na web přímo prostřednictvím URL adresy. U těchto 

návštěvníků zpravidla platilo i větší průměrné zobrazení stránek na jednu návštěvu, či také 

nižší míra okamžitého opuštěni webu. 

V souvislosti s tím bylo zjištěno, jaká klíčová slova návštěvníci používali nejčastěji a ze 

kterých se může vycházet při tvorbě nové, či úpravě stávající PPC kampaně u služeb 

AdWords a Sklik, které Kancelář24h.cz v současnosti využívá. Dalším faktorem, na který by 

měl být brán ohled, jsou navrhované kategorie klíčových slov, které se buď vážou přímo ke 

značce a nabízeným produktům, a také je vhodné zahrnout i výrazy a slovní spojení, které 

jsou spíše spojována s konkurenčními obchody, ale přesto mohou přivést nové návštěvníky a 

tudíž i potenciální zákazníky. 

Použitý software, který zkoumal získaná data z Google Analytics, odhalil další, 

především drobnější nedostatky, které jsou s webovými stránkami spojené a doporučil 

příslušné kroky k jejich nápravě. Jednalo se o takové maličkosti jako neaktualizovaný 

copyright, skutečnost, že stránky nejsou aktualizovány pro mobilní zařízení, ale to pouze 

částečná pravda, jelikož návštěvníci při vstupu na stránky jsou až na pár výjimek 

přesměrovány na mobilní verzi, která se nepatrně liší URL adresou, nebo také to, že 

internetový obchod nedisponuje možností chatu a zákazníci se tak nemohou zeptat na 

případné dotazy. Chat by pochopitelně zvýšil image a profesionalitu stránek, nicméně se 

prokázalo, že náklady na jeho provoz byli vyšší, než skutečný přínos v podobě více 

spokojených zákazníků. 

Další částí, respektive návrhem, je skutečnost, že optimalizace webových stránek je sice 

dostačující, ale oproti konkurenčním obchodům s nábytkem patrně zaostává. Tento fakt je 

nejvíce viditelný u neplaceného typu vyhledávání, kdy během analýzy vybraných klíčových 

slov bylo zjištěno, že ve výsledcích vyhledávání Google se odkazy na stránky 
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Kanceláře24h.cz u většiny případů vyskytovaly až na několikáté straně. To znamená ztrátu 

potenciálních návštěvníků, neboť s každou následující stránkou klesá množství uživatelů, 

kteří budou ochotni takhle daleko a intenzivně hledat. 

Nicméně samotná optimalizace zdrojového kódu pochopitelně není jediný klíč k 

úspěchu. Přestože totiž zmíněné vyhledávání Google nebylo zdaleka uspokojivé, ve 

vyhledávači Seznam se webové stránky e-shopu naopak objevovali na předních pozicích ve 

vyhledávání. Tato skutečnost naznačuje, že je zde i jiný další faktor, který toto ovlivňuje, a 

který je třeba zvážit. Autor se domnívá, že je to částečně způsobeno kvalitnějším 

zákaznickým servisem, který Seznam tomuto internetovému obchodu poskytuje v rámci 

svých služeb. 

Případný růst však může být zpomalen nebo dokonce zastaven faktem, že stránky 

nejsou v porovnání s konkurencí dostatečně optimalizovány pro vyhledávače, což lze 

samozřejmě snadno vykompenzovat rozsáhlou PPC kampaní, která ale ovšem povede k vyšší 

náročnosti na finanční zdroje a také nižšímu zisku. 

Doporučuje se proto odhalit a eliminovat nedostatky, které jsou spojeny s vyhledáváním 

v prostředí Google a stejně tak pouvažovat, zdali neexistuje možnost, jak obecně navýšit 

šance webové stránky na zobrazení se co nejvýše, nejlépe na prvních stranách. 

Facebook  

Jak lze tedy prostředí sociální sítě facebook využít pro marketingové potřeby e-shopu 

Kancelář24h.cz? V prvé řadě je třeba si uvědomit, že lidé na sociálních sítích jsou v dnešní 

době zahlceni denně několika reklamními sděleními a je jim neustále navrhováno mnoho 

stránek, ke kterým se mohou jednoduše přihlásit k odběru pouhým kliknutím na „to se mi 

libí“. Aby byla marketingová aktivita úspěšná, je proto třeba zvolit správný postup a správnou 

strategii. Určitě je dobrý jako základ informovat na facebooku o výhodných cenových 

nabídkách na vybraný typ zboží, ale tohle je pouze začátek úspěšné komunikace s 

potenciálními i stávajícími zákazníky. Ne každý totiž má v úmyslu zrovna „teď“ kupovat 

židli, která je o 30 % levnější, když už doma jednu má. 

Další otázku, kterou je vhodné si položit, je rozsah možností, které může takový obchod 

svým „čtenářům“ dále nabídnout, krom pouhých informací o svých produktech a slevách. 

Může se jednat o informace a zajímavosti z oboru, které udrží uživatele a jejich povědomí o 

firmě na požadované úrovni, vyzdvihnou prestiž firmy a její popularitu. Dále se může jednat o 
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nějaké atraktivní či originální fotografie a videa z prostředí firmy nebo videoreport z nějaké 

akce, jež byla firma součástí, sdílet zajímavý článek ze světa nábytku apod. 

Zatím byla rozebrána pouze situace, kdy už komunikační kanál na facebooku disponuje 

utvořenou základnou uživatelů, kteří o tuto tématiku projevili zájem. Co ale dělat, když je 

těch uživatelů málo nebo když je firma teprve na začátku? Pravděpodobně neexistuje lepší 

způsob, jak získat relevantní data o uživatelích, které by bylo možné využít pro marketingové 

a reklamní účely, než ten, který nabízí facebook. Tato skutečnost z této sociální sítě dělá 

velmi silného hráče na poli behaviorálního cílení reklamy na uživatele, neboť údaje, kterými 

facebook oplývá o uživatelích, jejich historii a zájmech, které mají a ke kterým se mnoho z 

nich veřejně na svém profilu hlásí, lze snadno využít k vykonstruování ideální reklamy 

každému jednotlivci jemu na míru. Behaviorální cílení na uživatele prostřednictvím sociální 

sítě facebook, ale i dalších, je tedy jedna z možností, jak lze získat pro svůj business mnoho 

nových zákazníků. Opět ale platí, čím zajímavější a kreativnější bude obsah, tím je větší šance 

na úspěch. 



 

7 Závěr 

Závěrem lze říci, že se autorovi ve své diplomové práci podařilo odhalit některé 

nedostatky a nastínit či navrhnout případná řešení těchto problémů. 

Nejprve byla podrobně rozebrána problematika internetového marketingu, měření 

internetových aktivit uživatelů a s tím související charakteristika marketingových nástrojů. 

Dále byly nastíněny vybrané metody analýzy webových stránek jejich návštěvnosti, byla 

podrobně rozebrána tématika klíčových slov pro SEM reklamní kampaně a nakonec se autor 

zaměřil i na problematiku behaviorálního targetingu. 

Poté autor charakterizoval vybraný internetový obchod, který byl podroben měření 

návštěvnosti pomocí příslušných internetových aplikací. Byla charakterizována marketingová 

aktivita obchodu a popis produktů, které obchod nabízí, včetně zákazníků, konkurence a 

dodavatelů. 

V praktické části bylo popsáno, z jakých dat se bude vycházet a kde a jakým způsobem 

byla tato data obstarána, byly představeny základní údaje o návštěvách, ze kterých se pak 

vycházelo při analýze. Z výsledků měření návštěvnosti pomocí Google Analytics je patrné, že 

většina návštěv byla vyhodnocena jako návštěvy nové a lze předpokládat, že se internetový 

obchod s nábytkem nachází ve stádiu růstu a že v příštích letech dojde k nárůstu jak 

návštěvnosti, tak i počtu zákazníků. 

Souhrnně je možné prohlásit, že webové stránky fungují efektivně a návštěvnost není 

nedostačující. Existuje zde však řada oblastí, na které je vhodné se zaměřit a optimalizovat je, 

jelikož je zde poměrně vysoká pravděpodobnost, že by mohly vést k vyššímu počtu 

návštěvníků, většímu povědomí o značce a pozvednutí image internetového obchodu 

s nábytkem Kancelář24h.cz. 
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