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Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na internetovou reklamu průmyslových 

podniků. Z informací z konkrétního podniku, bude provedena analýza výdajů 

za internetovou reklamu v rámci šesti let a porovnání investic do televizní reklamy 

a  internetové reklamy. Dále bude tato práce zaměřena na to, do kterých médií svou 

reklamu podnik umisťuje. Teoretická část popisuje definice reklamy a marketingu, 

jak se k reklamě staví společnost a kolik peněz jsou firmy ochotné zaplatit 

za internetovou reklamu ve světě.  

 

Klíčová slova: reklama; internetový marketing; marketingová komunikace; investice 

do reklamy 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt: 

The goal of this work is to focus on Internet advertising of industrial enterprises. Of 

informations from specific business, will execute analyze of costs for internet 

advertising within the 6 years and comparison investment to the television and internet 

advertising. Further will this work focuse on place, in which will yours advertising 

put. The theoreticall part describe advertising and marketing definitor, how is 

company facing to advertising and how much money are firms willing to pay for the 

internet advertising in the World. 

Keywords: advertising; Internet marketing; marketing communication; Advertising 

Spending 
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1. Úvod 
Internetová reklama je pojem, se kterým se každý z nás setkává s každým vstupem 

na internet. Z důvodu, že počet uživatelů internetu každoročně roste a tudíž je větší šance 

lepé propagovat svou značku na internetu než v jiných mediích, je internetová reklama 

pro podnik nutností. Počet uživatelů internetu v České republice přesáhl 5 milionů 

a internetový marketing je stále ve vývoji. Internetový marketing má mnoho výhod 

a předností oproti jiným běžným médiím jako je například televize. Kdo inzeruje 

na internetu, může inzerovat do celého světa, přenáší zvuk, text, video, obrázky. Cena 

této reklamy je podstatně nižší než televizní reklama a odpověď na tuto reklamu je 

okamžitá. 

Reklama na internetu má oproti reklamě v televizi či reklamě v novinách tu výhodu, 

že umožňuje oslovit konkrétního odběratele, který by mohl mít o daný prostředek zájem. 

Dalšími výhodami jsou, že internetová reklama může být velmi rychle vytvořena, může 

se velmi rychle spustit nebo také zastavit. Reklama ovlivňuje všechny z nás. Jak v České 

republice probíhá práce při vytváření reklamy? 

Při vytváření reklamy na internetu, je třeba začít tím, aby se vědělo, jaké cílové skupině 

má být reklama spuštěna. Dále je nutné cílovou skupinu poznat a je potřeba předem 

vědět, jaký cíl reklama má. Při uvědomění si těchto věcí, může být reklama vytvořena.  

Následuje nakoupení reklamních prostor. Poté se hlavně musí naplánovat, kam bude 

reklama vložena. Po všech plánováních může být reklama vložena na internet. Po vložení 

reklamy na internet se pozoruje a měří, kolik spotřebitelů reklama oslovila, výsledky 

se vyhodnotí a případně se reklamní kampaň opraví, pokud by reklama neplnila 

zadavatelovo očekávání. 

Hlavním cílem práce v teoretické části je zaměřit se na to, co znamená pojem reklama, 

kde všude se reklama vyskytuje, jaké jsou výdaje podniků za reklamu ať už na internetu 

nebo mimo něj. Vedlejším cílem v teoretické části je definice pojmu internetový 

marketing, jaké jsou jeho výhody či nevýhody a co pojem internetový marketing 

znamená, protože mnoho lidí, i těch, kteří internetový marketing dělají, neví, co přesně 

tento pojem znamená. I v České republice se některé firmy snaží dělat internetový 

marketing, aniž by o tom něco věděli. Marketing na internetu vyžaduje lidi, kteří znají 
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tento pojem a ví, o co se jedná. Nejsou to ale jen lidé, kteří znají tento pojem, musí to být 

lidé s technickými znalostmi. Dělání internetového marketingu také není jen o penězích, 

není nutné vkládat na internet svou reklamu ve větším množství než je nutné 

a pak reklamou lidi zahltit. Lidé si pak už jen z důvodu nesnášenlivosti k reklamě produkt 

nekoupí, či firmu, která bude mít reklamu všude po internetu, nenavštíví. 

Hlavním cílem v praktické části bylo zjistit, jaké jsou výdaje za internetovou reklamu 

u konkrétního průmyslového podniku, jaké výdaje má podnik do reklamy ročně 

a jak se tyto výdaje promítnou do ceny výrobků, které prodává. Dále šlo o to zjistit, 

kde konkrétně svou reklamu podnik umisťuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

     Teoretická část 

1. Reklama 

1.1 Pojem reklama 

Jak na internetu, tak v odborných literaturách může být nalezeno mnoho definic, co pojem 

reklama znamená, avšak většina těchto definic se shoduje v tom, že se jedná o komunikaci 

mezi tím, kdo reklamu zadává a tím, komu je nabízená služba či nabízený produkt určený, 

většinou prostřednictvím nějakého média jako je televize, internet nebo noviny. Tato 

propagace reklamy je placená. Cílem reklamy je informovat odběratele, ne proto, 

aby si nakoupil něco, co nechce, ale proto, aby věděl, že je možnost uspokojit jeho 

potřeby prostřednictvím nabízené služby či produktu [1]. 

Reklama je jedním z nejviditelnějších projevů marketingu. Málokdo dokáže tvrdit, že je 

imunní vůči neustále záplavě reklamy zaměřené na zákazníka. Reklamní sdělení jsou 

vydávány v široké škále různých médií, jako je například tisk, televize nebo internet. 

Reklama má čtyři hlavní účely a ty jsou upoutat pozornosti, přesvědčit, informovat 

a připomenout [2].  

Jak již bylo zmíněno, definic reklamy existuje mnoho. Tyto definice jsou v odborných 

literaturách nebo také na internetu. Na třech příkladech, které byly zvoleny, je reklama 

popsána takto: první příklad definice v sociologickém slovníku zní: „Praktika upozornění 

veřejnosti na určitý výrobek nebo službu s cílem přimět ji k nákupu nebo k investici“ [3]. 

Druhý příklad definice reklamy dle Patrika De Pelsmackera zní takto: „Placená neosobní 

komunikace firem, neziskových organizací, jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem 

identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, 

patřící do specifické veřejnosti prostřednictvím různých médií“ [4]. Ve třetím příkladě je 

reklama definována podle autorky knihy Marketingu Jany Boučkové takto: „Určité 

neosobní komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií“ [5]. 

Co říká zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy? „Reklamou se rozumí oznámení, 

předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky,
 
pokud není dále stanoveno jinak“ [6]. 
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Všechny tyto definice a zejména zákon, jsou velmi složitě definovány. Existuje i praktická 

definice, která je popsána třemi slovy: reklama je přesvědčování. Ať už jde např. 

o přesvědčování nenásilné, čestné či humorné, je důležité, aby reklama byla pravdivá. 

V knize Jak dělat reklamu je uvedeno logo reklamní agentury, na kterém je reklama 

definována takto: „Pravda vhodně řečená“ [7]. 

Prosadit novou značku na trhu by bez reklamy bylo prakticky nemožné. 

Proto je pro tvůrce reklamy důležité vybrat, do jakého média reklamu umístí. Například 

reklamu na pastu na zuby by nebylo vhodné umístit do rozhlasu, protože každého 

zaujmou pouze bílé zuby, zatímco slevu zboží v obchodních řetězcích můžeme 

propagovat i v rozhlase. Je také důležité co reklama bude obsahovat. Pro odběratelé 

je důležité, vidět až výsledek výrobku. Při reklamě pasty na zuby nebude nikoho zajímat, 

co pasta obsahuje, ale každého odběratele bude zajímat až výsledek, kterým jsou bílé 

zuby. V této práci bude dále zaměřeno na internetovou reklamu. 

 

1.2 Společnost a reklama 

Reklama bývá často lidmi kritizována, připadá jim zbytečná, ale lidé si často 

neuvědomují, že bez reklamy by neexistovala soukromá média. Jak u nás, 

tak ve vyspělejších státech převážná většina výzkumů tvrdí, že lidé chápou, k čemu je 

reklama určena. Základním úkolem reklamy je informovat, přesvědčovat, prodávat 

a připomenout. Výhodou reklamy je, že spotřebitel má informace o produktech 

a službách. Spotřebitel raději koupí zboží, o kterém již slyšel, než zboží, o kterém nic 

neví. Nevýhodou je vynaložení peněz na její tvorbu. Další nevýhoda může být, že reklama 

manipuluje s lidmi, i když někteří lidé mohou namítat, že reklama pouze přesvědčuje 

a lidé mají svobodnou volbu při koupi služby či výrobku. 

S reklamou se každý den lidé setkávají, ať už chtějí nebo ne. Reklama je všude kolem 

nich. Může být viděna v televizi, v novinách, na dopravních prostředcích, billboardech, 

či na propiskách. Reklama je prostě všude.  

V České republice je na tom internetová reklama dobře a daří se ji. Na obrázku 1 lze vidět, 

jaký byl obrat peněz internetové reklamy u nás od roku 2008 do roku 2012 [8]. V roce 

2013 dosáhl obrat skoro 13 miliard korun. V obrázku 2 je ukázáno, které firmy ve světě 



5 
 

utratily nejvíce za internetovou reklamu [9]. Lze zde vidět, že některé firmy u nás, 

investují do reklamy na internetu opravdu mnoho peněz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Objem peněz v internetové reklamě [8] 

 

Z obrázku je patrné, že o internetovou reklamu je ve světě, každoročně čím dál tím větší 

zájem. V průběhu pěti let se objem peněz, vynaložený do internetové reklamy zvětšil 

o více než 100 % [9]. Podle zdroje Global Entertainment, který analyzuje reklamu, je 

předpoklad, že do dalších let, konkrétně do roku 2017, bude objem peněz v internetové 

reklamě narůstat, avšak televize bude nadále nejsilnějším reklamním médiem. Tato 

analýza dává za pravdu, protože objem peněz v internetové reklamě v roce 2013 narostl 

oproti roku 2012 o více než 1,5 miliardy korun a na začátku roku 2014 investice 

do internetové reklamy neklesaly. Je předpoklad, že objem peněz v internetové reklamě 

bude na konci roku 2014 větší než v roce 2013 [10]. 
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Obr. 2 Firmy, které nejvíce investují do reklamy [9] 

 

Peněžní sumy, které jsou uvedeny v tabulce, jsou obrovské. Společnost Internet Mall, 

zabývající se internetovým obchodem, vynaložila jen v roce 2013 do reklamy více 

než čtvrt miliardy korun. Společnost Internet Mall ovšem tyto výdaje nijak nezasáhnou. 

Roční obrat firmy Internet Mall je 4,5 miliardy korun. Společnost Alza.cz, která 

do internetové reklamy investuje téměř třikrát méně než společnost Internet Mall, má 

roční obrat více než 7,5 miliardy korun, což svědčí o její silné pozici na trhu. Firma 

Alza.cz nemá potřebu zvětšovat výdaje do internetové reklamy, protože každoročně 

obhajuje prvenství mezi internetovými obchodníky a má i do budoucna stálé spotřebitele 

[11]. 
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1.3 Výdaje do reklamy v Evropě 

Chce-li firma na trhu uspět a dosahovat zisků, je pro ni reklama nutností. Firma v této 

době nemá s vytvořením reklamy žádný problém. Vytváření reklamy probíhá následovně: 

firma požádá reklamní agenturu o pomoc s vytvořením reklamy, reklamní agentura 

dostane od firmy informace, kolik má být do reklamy investováno, kde a na jak dlouho 

chce firma reklamu umístit a co má reklama obsahovat. V obrázku 3 jsou popsány výdaje 

do reklamy v Evropě v roce 2013 [12]. Nejvíce bylo investováno do televizní reklamy, 

což je samozřejmé, protože televizi má v dnešní době každá domácnost, i když televizní 

reklama nezasáhne konkrétního spotřebitele, kterého by bylo nejlépe oslovit. Internetová 

reklama, v obrázku popsána jako online, je na druhém místě a za televizní reklamou příliš 

nezaostává. Ač je online reklama na druhém místě, jsou tyto výsledky podle sdružení 

pro internetovou reklamu velice pozitivní. Reklama v kině před začátkem filmu je velmi 

nepopulární, každého návštěvníka doslova okrádá o čas a nikdo ji nemá rád, přesto jsou 

výdaje do reklamy v kině nejmenší oproti všem ostatním médiím. OOH reklama je 

venkovní reklama (například billboardy).  

 

Obr. 3 Výdaje do reklamy v Evropě v roce 2013 v miliardách Euro [12]  
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1.4 Druhy reklamy průmyslových podniků 

Průmyslové podniky u nás, používají různé druhy reklamy. Jsou to reklamy na internetu, 

v televizi, v tisku a jiné. Například průmyslový podnik ArcelorMittal zabývající se hutní 

a strojírenskou výrobou investuje do internetové reklamy v podobě bannerů a do reklamy 

na billboardech. Reklama tohoto průmyslového podniku je v současné době orientovaná 

na bezpečnou práci, kdy se na billboardech vyskytuje slogan: „Nemuselo to tak dopadnou, 

pracuj bezpečně“. V části „nemuselo to tak dopadnou“ je na billboardu ukázán zraněný 

člověk. Tento průmyslový podnik investuje do reklamy z důvodu konkurence na českém 

trhu. 

Další průmyslový podnik EVRAZ Vítkovice Steel, který patří mezi přední evropské 

výrobce válcovaných výrobků z oceli, má svou největší reklamu v názvu hokejového 

týmu, který sponzoruje od roku 2005. Značka tohoto průmyslového podniku je díky 

sponzorství hokejového klubu propagována po celé České republice. Další reklama, 

kterou se tento podnik zviditelňuje, je reklama v podobě billboardů, která je známá 

už pouze pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Podobně jako podnik EVRAZ 

propagují svou značku i Třinecké železárny. Třinecké železárny, které vyrábí nejvíce oceli 

v české republice, má svou značku také v názvu hokejového klubu a tudíž je tento podnik 

znám po celé české republice. 

Jsou u nás také podniky, které jsou na českém trhu jediné, mají své stále odběratele a svou 

reklamu nepotřebují. Například švýcarský průmyslový podnik Baumann Springs 

zabývající se výrobou a prodejem pružin, nemá zapotřebí vytvářet svou reklamu. Jediná 

reklama, kterou tento podnik má a kde se lze dozvědět více informací, je na internetových 

stránkách tohoto podniku. Tato forma reklamy není placená. 

Lze vidět, že průmyslové podniky u nás investují do své reklamy opravdu různě. Největší 

investice jsou do sportu. Tímto dokáže podnik propagovat značku firmy všude po světě. 

Dalšími reklamami, kterými se podniky nejvíce prezentují, jsou v podobě billboardů. 

Televizní reklamy či různé bannery nejsou již tolik známé. Jsou u nás i takové průmyslové 

podniky, které svou reklamu pro propagaci své značky nepotřebují. 
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2. Internetová reklama 

2.1 Výhody a nevýhody internetové reklamy 

Jednou ze složek marketingu na internetu je internetová reklama. Stejně jako u reklamy 

v televizi nebo v novinách, je tato reklama chápána jako přesvědčování zákazníka 

ke koupi výrobku či služby. 

Jednou z největších výhod internetové reklamy je její cena. Reklama na internetu je 

nesrovnatelně levnější, než reklama v televizi nebo reklama v tisku. Reklamou 

na internetu lze oslovit přesně tu část spotřebitelů, která je zapotřebí. Jsou to například 

spotřebitelé určitého věku nebo spotřebitelé z určitého místa bydliště. Na rozdíl od jiných 

médií je reklama na internetu dobře měřitelná, tudíž se dá přesně dozvědět, kolik 

zobrazení reklama dosáhla. Podle toho, jaké se dosáhnou výsledky zobrazení, se dá tato 

reklama rychle změnit podle potřeby. Taková to manipulace s reklamou je možná pouze 

na internetu. Pokud propagovaný výrobek spotřebitele zaujme, je možné si daný výrobek 

ihned koupit přes internet. Další a velkou výhodou je, že reklama je zobrazována 24 hodin 

denně. Je to velká výhoda, protože televizní reklama se objevuje pouze v přestávkách 

při vysílání [13].  

Mezi nevýhody reklamy na internetu můžeme zařadit přístup k internetu, protože ne každý 

zákazník přístup k internetu má, i když v dnešní době nemá přístup k internetu jen velmi 

malé procento populace. Další nevýhodou je, že se na internetu nemusí podařit zasáhnout 

každého možného spotřebitele, ať je to již z důvodu, že neumějí používat internet 

nebo třeba věkem, kdy převážně starší lidé v důchodovém věku nemají možnost přístupu 

k internetu [14]. V tabulce 1, která uvádí reálné uživatele internetu podle věku lze vidět, 

že opravdu lidé od věku 60 let užívají internet jen velmi zřídka, takže je pravdou, že 

internetová reklama nezasáhne opravdu každého spotřebitele [15]. Jednou z nevýhod je 

také nedůvěra některých příjemců při sdílení internetové reklamy [16]. 
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       Tab. 1 Reální uživatelé internetu v ČR podle věku[15] 

Věk Počet reálných uživatelů Reální uživatelé v % 

12 – 19 let 945 196 19% 

20 – 29 let 1 227 499 24 % 

30 – 39 let 1 235 853 24% 

40 – 49 let 800 422 16% 

50 – 59 let 630 383 12% 

60 – 69 let 179 711 4% 

70 – 79 let 44 662 1% 

 

Z výsledků tabulky 1 lze konstatovat, že nejvíce uživatelů internetu jsou mezi 20-29 lety, 

což vykazuje, že reklamu na internetu je nejvhodnější dělat pro tyto spotřebitele. 

Uživatelů internetu, kterým je více než 60 let, je jen velmi malé procento, 

proto se reklama na internetu pro tyto uživatele nevyplatí vytvářet. 

 

2.2 CPT a PPC reklama 

Z toho důvodu, že internet obsahuje stovky serverů, je složitější určit cenu reklamy 

na internetu než cenu reklamy u ostatních médií. Placení za reklamu se zde dělí na CPT 

(cost per thousand – platba za tisíc zobrazení) a PPC (pay per click – zaplatit za klik). 

CPT je placení za zobrazení reklamy, PPC je placení za kliknutí na reklamu. Existuje taky 

placení za to, že uživatel stránek, který si reklamu zobrazí, musí na této stránce provést 

ještě nějakou činnost. Tento způsob placení za reklamu se nazývá PPA (pay per action). 
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CPT – cost per click 

Tato metoda prodeje reklamy na internetu je jednou z nejvíce populárních. Platí se zde 

za tisíc zobrazení reklamy [17]. Nejvíce se tato reklama používá v televizi a v tisku, 

kde tato reklama znamená cenu za 1000 oslovených čtenářů. Dříve se místo názvu CPT 

používal pojem CPM (Cost per Mille), což mělo stejný význam. S pojmem CPM se lze 

setkat v zahraničí. 

Příklad: Celá stránka v nějakém magazínu stojí 180 000 Kč. Četnost tohoto magazínu je 

v cílové skupině 15+, celkem si přečte jedno vydání 60 tisíc čtenářů. Cena za tuto reklamu 

se spočítá: CPT = 180 000/60 = 3 000 Kč [18]. 

PPC – pay per click 

Tato reklama je součástí internetového marketingu. Jde o způsob zvýšení návštěvnosti 

stránek pomocí PPC inzerce. Při zvolení platby za reklamu touto cestou se zde účtuje 

každý proklik předem stanovenou cenou. PPC účtuje pouze přivedené návštěvníky 

na stránky. Reklamu PPC je vhodné použít pro zvýraznění a zajištění pozice vlastním 

webovým stránkám. Tímto je PPC reklama velmi sympatická [19]. 

 

2.3 Vznik internetové reklamy 

Internetová reklama vznikla kolem roku 1990 v podobně reklamních bannerů. Vývoj 

internetové reklamy lze sledovat jen něco málo přes dvě desítky let. Její vývoj je spjat 

s vývojem samotného internetu. V době kdy se internet začal vyvíjet, začala se vyvíjet 

i internetová reklama. V roce 1990 se začaly testovat možnosti internetové reklamy. 

Z důvodu, že v této době, byl počet uživatelů internetu nízký (nesrovnatelně nižší k počtu 

uživatelů k roku 2014), nebyl o reklamu v elektronické podobě zájem. 

V roce 1994 nastal obrat v oblasti internetové reklamy. Nejmenovaný časopis začal 

v tomto roce publikovat internetovou verzi. Americká telekomunikační firma umístila 

do tohoto internetového časopisu svou reklamu, což bylo zlomem pro reklamu 

na internetu. Tento server byl historicky prvním, kterému se podařilo vydat svou 

internetovou reklamu na www stránky. Po tomto úspěchu se i ostatní servery snažily 

vydávat reklamy. V roce 1996 vznikla asociace pro internetovou reklamu pod názvem 
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Internet Advertising Bureau. Tato asociace vznikla z důvodu, aby vytvořila standardy 

pro toto nové odvětví.   

U nás se internetová reklama začala rozvíjet o něco později. Bylo to z důvodu, že internet 

u nás nebyl zcela rozšířen. V době kdy u nás narůstal počet uživatelů internetu, začaly 

se prodávat reklamní plochy na internetu [20]. 

                

2.4 Druhy internetové reklamy 

Internetovou reklamu je možné rozdělit podle různých parametrů, jako jsou například její 

funkce, cíle, podle toho kde se zobrazuje, nebo jak se za ní platí. Lze ji také dělit 

na plošnou internetovou reklamu, textovou reklamu a marketing ve vyhledávačích.  

Jestliže se reklama rozdělí podle cíle, tak musí být nejprve rozhodnuto, jaké cílové 

skupině bude reklama nabízena. Toto prvotní rozhodnutí je základním předpokladem 

úspěchu propagace reklamy. Reklama, jejímž cílem je informace o výrobku či službě, má 

za úkol, aby se odběratel dozvěděl, že je na trhu něco nového. Reklama, která má za cíl 

přesvědčování odběratele je vhodná tehdy, když na trhu roste konkurence. Reklama 

s cílem připomínat, slouží k tomu, aby se nezapomnělo na určitý výrobek, který je na trhu 

dlouhou dobu.  

Reklamu podle médií lze rozdělit podle toho, kde se propagovaná reklama vyskytuje. 

Může to být v televizi, různých časopisech či novinách, v rozhlase nebo na internetu. 

Komerční reklama znamená propagace značky za účelem zisku, zatímco sociální 

(nekomerční) reklama upozorňuje společnost na určité problémy (protirasistická kampaň, 

apod.). 

Plošná internetová reklama 

První reklamou, která se kdy objevila na internetu, byla plošná internetová reklama. Tato 

reklama je také nazývána jako display nebo bannerová a je nejrozšířenější reklamou 

na internetu. Základem plošné internetové reklamy je banner. Podle americké agentury 

(IAB internet advertising revenue report, 2013), která měří internetovou reklamu, je nyní 

vynaloženo jen na plošnou reklamu 21% z celkových výdajů na internetovou reklamu. 

První společnost, která reklamu spustila a zaplatila, byla společnost AT&T  (americká 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DAT%2Ba%2BT%26biw%3D1680%26bih%3D946&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.att.com/gen/landing-pages%3Fpid%3D3309&usg=ALkJrhj0wAj9-NkJZP0RZD9dxcyUoxRo0Q
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telekomunikační společnost). Na obrázku je možno vidět první reklamní proužek 

nazývaný banner [13]. 

 

 

     

 

 

 

 

Textová reklama 

Touto reklamou se rozumí jakékoli placené a neplacené odkazy. Formáty této reklamy 

mohou být nazývány jako hypertexty, což znamená, že v textu mohou být obsaženy různé 

odkazy. Výhody využití této reklamy jsou, že se snadněji zobrazuje, je zde snadnější 

zacílení reklamou cílové skupiny. Nevýhodou může být, že se zde musí dát větší pozor 

na zadávání klíčových slov. Tuto reklamu je vhodné použít jako reklamu výrobků, 

produktů, služeb nebo dovolených. Textová reklama je oproti grafické více účinná a je 

čím dál více oblíbenější. Reklama splývá s textem, není výrazná, má omezené množství 

znaků a uživatele neobtěžuje [21]. První, kdo spustil textovou internetovou reklamu, byla 

společnost Google. 

Marketing ve vyhledávačích 

Marketing ve vyhledávačích pochází z anglické zkratky SEM, což znamená Search 

Engine Marketing. Cílem je, aby se při zadání určitého slova do vyhledávače zobrazila 

bannerová reklama či textová reklama, která bude obsahovat požadované informace. 

Jedná se o placenou reklamu, která má název PPC (Pay Per Click), což znamená, 

že se za každého příchozího návštěvníka na web platí nějaká určitá částka [22].  

 

 

 

 

Obr. 6 První reklamní banner na internetu[13]. 
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Spam 

Spam je nevyžádaná zpráva nebo také nevyžádané reklamní sdělení šířené po celém 

internetu. Z počátku se spam šířil pouze emaily, ale postupem času spam zasáhl i ostatní 

druhy internetových komunikací (diskusní fóra, apod.). Tyto nevyžádané zprávy škodí 

nejvíce tím, že zpomalují a přehlcují síť.  

Historie spamu sahá dále do historie, než doba vzniku internetu. První zmínka o spamu 

byla v roce 1864, kdy byl hromadně zaslán nežádoucí telegram. Tento problém byl pouze 

v Americe, neboť v Evropě telegrafii regulovaly národní poštovní kanceláře. 

V devadesátých letech se začal objevovat problém v podobě emailového spamu. Jde 

o množství odesílaných nevyžádaných zpráv, které mají komerční obsah. Dnes již spam 

tvoří 80% odesílaných emailů po celém světě. V některých zemích existuje zákon, 

že odesílaní spamu je nezákonné a proto ti co spam odesílají, to provozují tam, kde to je 

legální a nehrozí jim žádný postih [23]. 

Na obrázku 7 je zobrazeno, ve kterých zemích se nejvíce odesílá spam [20]. V Evropě je 

na prvním místě Ukrajina. Česká republika nebo Slovensko v tomto obrázku vůbec 

nefigurují, protože je v těchto zemích odesíláno jen velmi malé procento spamu. 
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Obr. 7 Odesílání spamu v jednotlivých zemích světa v %[24] 

 

Z Obrázku 7 můžeme vyčíst, že 40% spamů je odesíláno pouze ze dvou zemí světa, 

z USA a z Číny. Jižní Korea za USA zaostává pouze o 4%, což je srovnatelné, 

protože v ostatních zemí světa je v nevyžádaných zprávách odesíláno pouze velmi malé 

procento spamů. V České republice, která není v grafu označena, je odesíláno 0,13% 

nevyžádané pošty a řadí se na 45. místo [24]. 
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2.5 Reklamní trh u nás 

V roce 2010 byl reklamní prostor na internetu využit z části 66% reklamními kampaněmi, 

letos to je již 80%. Na obrázku 8 je ukázáno, ve které dny je nejvíce zobrazena internetová 

reklama. Podle výzkumu společnosti Ibillboard jsou nejlepšími dny pro internetovou 

reklamu neděle a pondělí po deváté hodině večerní, kdy je internet užíván z největší části. 

Oproti tomu čtvrtá hodina ranní, je pro internetovou reklamu nejhorší možný čas. 

Nejvíce peněz za reklamu v České republice putuje do televizí, i když v polovině roku 

2013 výdaje do televizní reklamy klesaly, zatímco do internetové reklamy stoupaly.  

V roce 2013 byly u nás výdaje do televizní reklamy přes 18 miliard korun, což bylo 

oproti roku 2012 o 6,7% méně. U internetové reklamy je to naopak, výdaje nejsou tak 

vysoké jako u televizní reklamy, protože v roce 2013 bylo do internetové reklamy 

investováno „pouze“ 4,5 miliardy, ale oproti roku 2012 to byl investiční nárůst výdajů 

o 22,5 %.  

Největší procento lidí, které zobrazuje internetovou reklamu u nás, pochází 

ze středočeského kraje – 32,39%. Druhé místo, odkud je zobrazována reklama na českých 

portálech patří návštěvníkům nacházejícím se mimo Českou republiku – 14,36% [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Dny, kdy je nejvíce zobrazována internetová reklama [25] 
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3. Internetový marketing  

3.1 Charakteristika internetového marketingu 

Všechny společnosti už sílu internetu rozpoznaly, ale před pár lety nebyl internet pro ně 

tak zásadní, jako dnes. Marketing na internetu je spjat s počátky sedmdesátých let, 

kdy větší společnosti začaly vytvářet soukromé sítě a informovaly tak jejich obchodní 

partnery a dodavatele [26].  

Dobře zvládnutý internetový marketing je pro úspěch na internetu nejdůležitější. Převážná 

většina různých internetových projektů selhává z důvodů špatně provedeného 

internetového marketingu. Moderní marketing není pouze o vývoji nového výrobku, 

či stanovení jeho ceny, ale jde zde i komunikaci mezi veřejnosti a investory. Komunikační 

mix tvoří šest základních pravidel: reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností (public 

relations), zážitky a události, přímý marketing a osobní prodej. Komunikační proces 

se stává z devíti prvků, které tvoří především odesílatel a příjemce, dále je to sdělení, 

média, kódování, dekódování, reakce, zpětné vazby a šum [27].
           

 

3.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je tvořen zkratkou 4P, což znamená: product (výrobek), price (cena), 

place (místo), promotion (podpora). Výrobek je vnímán jako něco, co má zákazníka 

uspokojit. Měl by uspokojit jeho přání a potřeby. Zákazník by měl mít lepší pocit 

ze zakoupeného zboží.  Cena je to, co zákazník zaplatí za získání výrobku. Place, neboli 

místo prodeje zahrnuje složitý proces, kdy hmotný výrobek putuje od výrobce 

k zákazníkovi. S tímto procesem souvisí i způsob jakou cestou, ať už složitou 

nebo jednoduchou, se konečný uživatel dostane ke koupi. Zákazník se musí dozvědět 

informace, kde se dá produkt koupit a náklady spojené s touto koupí. Firma také potřebuje 

vědět jakým způsobem se zákazníkem mluvit, proto potřebuje zpětnou vazbu 

od zákazníka, tj. určitou reakci na všechno čeho se koupě týká. Tento prvek, je nazýván 

promotion, neboli podpora. Je zřejmé, že tato cesta je současností a budoucnosti 

komunikační cesty. Na obrázku lze vidět, jak probíhá komunikační proces v oblasti 

marketingového mixu [28]. 
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Obr. 8 Model komunikačního procesu[28] 

 

Hlavním a prvotním předpokladem úspěšného marketingu na internetu je to, že se musí 

vědět, co přesně se chce udělat. Pokud z počátku není řečeno, o co půjde, tak se nikdy 

nebude vědět, zda je vše děláno správně. Bez definování cíle, bez strategie nelze nyní 

žádný marketing dělat. Dále jde o to, aby se získalo co nejvíce informací o konkurenci 

a o zákaznících. Poznání zákazníka je totiž značně důležitým faktorem k úspěchu firmy 

na trhu. Důvodem, proč musí firma poznat zákazníka je, že zákazník musí vidět to, co ho 

skutečně zajímá. Firma se musí vyhnout tomu, aby se mu nezobrazovalo, co vidět nechce. 

Uspět na internetu znamená především stanovení reálných cílů, poznání zákazníka, 

komunikace se zákazníkem, poskytnutí kvalitního produktu. Firma si musí u zákazníka 

vybudovat důvěru, což jde ze začátku těžce, ale pokud se důvěra vybuduje, má 

pak dlouhodobější účinek, který nenaruší ani případné nedostatky. 

Marketing na internetu se od tradičního marketingu liší konkrétně v: 

- prostoru a čase, 

- směru komunikace, 

- nákladech, 
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- vztahu textu a obrazu.  

U marketingu na internetu je reklamní prostor levnější než u klasického marketingu. 

Přidáním dodatečných informací je u internetového marketingu prakticky bez nákladů, 

je zde také více informací. Velká výhoda je obousměrná komunikace. Online marketing 

je také výhodný pro malé společnosti z důvodů nízkých nákladů [17].  

 

3.3 Charakteristika internetového marketingu 

Internetový marketing se dá definovat různými způsoby, jako třeba online marketing 

nebo marketing na internetu. Podrobnější definice zní takto: marketing znamená prodávat 

mnohem častěji více zboží většímu množství zákazníků a utržit za to více peněz. 

Internetový marketing zahrnuje reklamu na internetu, tvorbu webových stránek a různé 

marketingové výzkumy. Odlišnost marketingu na internetu od tradičního marketingu 

je v tom, že se internetový marketing liší v prostoru a čase, v nákladech a směru 

komunikace. Velká výhoda internetového marketingu je v nákladech, protože se vždy 

mohou bezplatně přidávat jakékoli dodatečné informace. Tyto nízké náklady jsou velkým 

přínosem malým společnostem pro tvorbu reklamy.                    

Marketing není jenom o reklamě. Marketing analyzuje potřeby a požadavky zákazníků 

za účelem, který pro ně bude představovat co nejlepší uspokojení a za účelem, který firmě 

přinese zisk. Jde tedy hlavně o co největší počet získaných zákazníků, což je hodnota 

pro firmu. 

Převážná většina firem už upustila od tzv. offline prostředí v oblasti marketingu. 

Naopak některé firmy online marketing vůbec nevyužívají a reklamu dávají do časopisů 

nebo svou firmu prezentují na různých akcích. Ovšem výhody online marketingu 

oproti offline marketingu jsou zřejmé. Jde o to, že online marketing jde monitorovat 

a měřit, je dostupný každý den, každou hodinu po celý rok, nabídku lze neustále 

doplňovat či měnit a má spousty dalších výhod [13]. 
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3.4 Marketingová komunikace na internetu 

Komunikace je předání určité informace či určitého sdělení od zdroje k příjemci. 

U marketingové komunikace tento proces probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, 

mezi firmou a zákazníky. Marketingová komunikace má zdroje u osoby respektive 

skupině osob, které vydávají zásadní informace příjemci od určitého zdroje. Zdroj musí 

být vždy důvěryhodný, aby informace byla správná, a zákazník tento zdroj informace 

vnímal pravdivě, protože zákazník neví, odkud pochází skutečný zdroj informací. Různé 

instituce, ať ziskové či neziskové, se snaží vymýtit sociálně škodlivé chování, či podpořit 

chování prospěšné, jako je například třídění odpadů. U firem je to tak, že se snaží 

o přesvědčení potencionálních zákazníků o koupi jich nabízených produktů či služeb. 

Pro marketingovou komunikaci platí především to, aby byla v souladu s marketingovým 

mixem, což znamená usilování o dosažení svých cílů pomocí marketingových nástrojů. 

Marketingová komunikace by se nikdy neměla objevovat samostatně, ale vždy by měla 

být s ostatními složky marketingového mixu, protože by nemohla zaručit úspěch výrobku 

se špatně nastavenou cenou či nekvalitou.  

Marketingová komunikace na internetu by měla budovat značku a podporovat prodej. 

Budování značky je dlouhodobá záležitost, zatímco podpora prodeje má krátkodobý 

charakter [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

      Praktická část  

4. Analýza internetové reklamy průmyslového podniku 
 

4.1 Základní informace o průmyslovém podniku 

Před zpracováním skutečných nákladů do reklamy, byl zvolen průmyslový podnik, 

o kterém byla provedena analýza investic do reklamy v letech 2008 - 2013. Cílem 

praktické části práce bylo zjistit, kolik má konkrétní podnik výdajů do reklamy, ať už do 

internetové nebo do ostatní reklamy. Dále byla provedena analýza skutečných výdajů, 

které podnik vynaložil do reklamy v letech 2008-2013. Získané data byly obdrženy od 

ředitele pro zahraniční vztahy v této konkrétní společnosti. 

Podnik působí na farmaceutickém trhu, má své lékárny, dále má velkoobchody s drogerií, 

své výrobky dodává také do hypermarketů a supermarketů. Svou reklamu inzeruje 

v největší míře do televize, dále do tisku, rádií a do internetové reklamy. Menší investice 

vynakládá do reklamy v podobně reklamních předmětů, mailingu a různých seminářů. 

Předmět podnikání podniku 

Podnik, je nestátní ambulantní zařízení a na trhu je od roku 1993. Zabývá se reklamní 

činností a marketingem, výrobou různých přípravků (kosmetické přípravky, vitamíny, 

léky, opalovací krémy, apod.). Dále se podnik zabývá výrobou potravinářských výrobků, 

prodejem léčivých přípravků, popřípadě výdejem pro státní zdravotnická zařízení. Podnik 

se zabývá také pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Na tuto činnost v této 

práci nebylo zaměřeno. 
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4.2 Výdaje do reklamy průmyslového podniku v letech 2008 – 2013 

 

Celkové výdaje do reklamy od roku 2008 

V následující tabulce 2 jsou zobrazeny výdaje za reklamu od roku 2008 do roku 2013. 

I když v roce 2011 byly výdaje za reklamu největší, tak lze říct, že výdaje každoročně 

klesají. V roce 2011 byl náhlý nárůst výdajů z důvodu televizní kampaně, kterou v tomto 

roce firma vedla. 

 

Tab. 2 Výdaje do reklamy v letech 2008-2013 v Kč 

Rok Celkové výdaje do reklamy 

2008 48 236 116 

2009 43 575 623 

2010 39 830 318 

2011 59 369 266 

2012 32 435 939 

2013 35 597 142 

 

Všechny výdaje jsou uvedeny za všechny formy reklamy, které firma vede. Největší 

procento z celkové částky firma nakládá do televizní reklamy, ale podrobný popis 

výdajů do konkrétních reklam bude zobrazen v následujících grafech. 
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Měsíční výdaje do reklamy 

V  tabulce 3 jsou zobrazeny výdaje do reklamy za každý měsíc od roku 2008 do roku 

2013. Výdaje jsou uvedeny za všechny formy reklamy. 

Tab. 3 Měsíční výdaje do reklamy 

měsíc/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

leden 3 942 457 4 190 680 3 402 937 2 909 938 1 501 783 1 284 437 

únor 5 191 984 3 679 438 4 092 011 2 582 943 3 503 091 1 367 033 

březen 4 306 905 3 911 400 3 134 867 4 060 590 1 237 007 1 628 767 

duben 4 336 804 3 259 581 2 099 773 4 464 341 1 666 541 2 322 118 

květen 3 999 836 3 801 888 4 897 124 6 119 940 3 172 228 4 674 066 

červen 4 271 422 1 208 007 2 845 362 5 084 640 5 097 025 1 940 742 

červenec 549 732 1 204 380 884 668 1 490 623 1 120 502 1 694 453 

srpen 2 224 049 2 145 390 815 274 1 954 333 1 350 514 2 009 529 

září 6 679 711 5 616 234 5 955 481 2 837 664 1 932 098 2 072 972 

říjen 7 839 117 6 474 335 5 921 558 17 988 009 5 928 227 4 707 013 

listopad 3 494 540 4 444 925 3 549 678 2 239 732 3 033 241 3 509 139 

prosinec 1 399 559 3 636 365 2 231 585 7 636 515 2 893 683 8 386 874 

 48 236 116 43 572 623 39 830 318 59 369 266 32 435 939 35 597 142 

 

V říjnu roku 2011 bylo vynaloženo na reklamu podstatně více, než v ostatních letech. 

Bylo to z důvodu televizní kampaně, ve které podnik propagoval nové výrobky.  

Nejméně je na reklamu každoročně vynaloženo v červenci, kde se součet nákladů 

na reklamu za šest let rovná měsíčnímu nákladu v jiném měsíci. Je to z důvodu letních 

prázdnin. Lidé jsou většinou v zahraničí nebo mimo své domovy a nevěnují reklamě 

žádný čas.  

Naopak nejvíce podnik investuje do své reklamy v říjnu. Kdyby byla odečtena částka 

za televizní kampaň z října roku 2011 a místo necelých osmnácti milionů by byla 

přičtena průměrná částka, která je vynaložena vždy v říjnu, byly by i tak náklady 

po odečtení této sumy za toto období největší. Výdaje na reklamu jsou v tomto období 

největší, z důvodu blížícího se období rozdávání dárků a lidé nakupují nejvíce. 
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Výdaje do jednotlivých reklam 

Jak již bylo zmíněno, firma inzeruje svou reklamu v televizi, na internetu, v tisku, 

apod. V obrázku 9 je podrobně popsáno, kolik firma investuje do jednotlivých reklam. 

Jelikož je z největší části investováno do reklamy v televizi, tisku a do internetové 

reklamy, bylo zaměřeno pouze na investice do těchto tří medií. Reklama v podobě 

mailingu, reklamních předmětů, školení, různých prezentací bude nadále označována 

jako reklamu ostatní. 

 

 

Obr. 9 Investice do reklamy v letech 2008-2013 
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Za posledních 6 let měl konkrétní podnik v průměru největší výdaje do televizní reklamy. 

Od roku 2008 do roku 2011 investice do televizní reklamy byly téměř dvojnásobné 

oproti ostatním reklamám. V roce 2012 chtěla firma snížit výdaje do televizní reklamy 

a zkusit se zviditelnit přes internetovou reklamu. Tento plán nevyšel podle představ, a tak 

se firma v roce 2013 vrátila k největším výdajům do televizní reklamy.  

Do dalších let (do roku 2016) má firma naplánované největší investice do televizní formy 

reklamy. Internetovou reklamu bude mít firma i nadále, avšak nebude ji přikládat takovou 

váhu, jako reklamě televizní. Reklama v tisku bude v dalších letech mít jen minimální 

investice oproti ostatním reklamám.  

Porovnání výdajů televizní a internetové reklamy 

V obrázku 10 jsou detailněji porovnány investice do televizní reklamy a do internetové 

reklamy.  

 

Obr. 10 Investice do televizní a internetové reklamy 
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Zkoumaný průmyslový podnik, investuje každoročně nejvíce do televizní reklamy. Jak lze 

vidět v obrázku 10, největší náklady jsou opravdu každoročně do televizní reklamy. Investice 

do internetové reklamy v předcházejících letech (do roku 2008) byly minimální nebo dokonce 

žádné. Bylo to z důvodu, že firma, která je na trhu od roku 1993, neměla mezi léty 1993-2004 

žádnou formu internetové reklamy.  
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5. Závěr 

 
V teoretické části bakalářské práce bylo hlavním cílem seznámení se s pojmem reklama, 

jaké jsou výdaje na reklamu, a kde všude se reklama vyskytuje. Reklama je velmi 

různorodá, je definována v mnoha publikacích jiným způsobem. Každoročně se vyvíjí 

a vkládá se do ní stále více peněžních prostředků. Pro představu, kolik jsou firmy ochotné 

investovat do reklamy, je uvedeno v bakalářské práci. V praktické části bylo cílem zjistit, 

kolik investuje konkrétní průmyslová firma do reklamy u nás. Ze získaných informací 

bylo provedeno porovnání, kolik finančních prostředků firma každoročně v průběhu šesti 

let investovala do reklamy. Výsledky, jaké má tento podnik měsíční výdaje do reklamy, 

byly podrobně zpracovány. Tyto výsledky byly pro lepší přehlednost zpracovány 

v grafech, aby byly lépe vidět rozdíly investic do různých forem reklam. Největší výdaje 

u zkoumané firmy jsou do televizní reklamy. Jak bylo psáno v teoretické části, největší 

výdaje jsou také ve světě do televizní reklamy. Internetová reklama ve světě 

oproti televizní zaostává s investicemi, avšak se ji, pomalu dorovnává. Z tohoto důvodu 

byly porovnány investice do těchto dvou reklam u zvoleného podniku. Podnik klade větší 

důraz na televizní reklamu, i když od roku 2012 se výdaje do internetové a televizní 

reklamy u tohoto podniku vyrovnaly. Do následujících let podnik plánuje větší investice 

do televizní reklamy, což se podniku v předcházejících letech osvědčilo.  

Z důvodu velkých investic do reklamy, podnik navyšuje ceny svých výrobků o 10%, 

aby ji aspoň z nějaké části toto navýšení ceny výrobků pokrylo investice do reklamy.  

Informace, které jsou uvedeny v bakalářské práci, byly získané z mnoha zdrojů. 

Jako základ informací byly knihy, ale také internet poskytl potřebné množství informací. 

Rozsah všech informací, které jsou na internetu, je tak velký, že se nikdo z nás v současné 

době nedokáže představit svět bez internetu.  

 

 

 

 



28 
 

Seznam použité literatury  

[1] HESKOVÁ, Marie, ŠTARCHOŇ, Petr. Marketingová komunikace a nové trendy v 

marketingu. Praha: Oeconomica, 2009. 

[2] KOEKEMOER, Ludi. Marketing Communications. South Africa: Juta and Co, 2004. 

[3] Velký sociologický slovník. Díl 2 (P-Z). Praha: Karolinum, 1996. 

[4] De PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, Van Den BERGH, Joeri. Marketingová 

komunikace. Praha: Grada Publishing a.s., 2003 

[5] BOUČKOVÁ, Jana, a kol. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. 

[6] Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

[7] VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ, Jiří. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2007. 

[8] Zdroj: Admonitoring.cz, SPIR/ MEDIARESEARCH, 2013. Dostupné z: http://www.doba-

webova.com. 

[9] Zdroj: Admonitoring.cz, SPIR/ MEDIARESEARCH, červen 2012 – květen 2013. 

Dostupné z: http://www.doba-webova.com. 

[10] ZDROJ: Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017, PricewaterhouseCoopers. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/06/pwc-internetova-reklama-zacina-dohanet-

televizi/#.U1FXMqI7e70 

[11] ZDROJ: Shoptet.cz. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/infografika--stav-

ceske-e-commerce-v-roce-2013__s288x10225.html 

[12] ZDROJ: SPIR a IAB Europe. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/vydaje-do-

internetove-reklamy-vzrostly-loni-v-evrope-o-vice-nez-11-procent/ 

[13] JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 

[14] VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2008. 

[15] Zdroj: SPIR – NETMONITOR – MEDIARESEARCH, 2009. Dostupné z: 

http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/iac_2010_-_netmonitor_rocenka_2009.pdf 

http://www.doba-webova.com/
http://www.doba-webova.com/
http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/index.jhtml
http://www.mediaguru.cz/2013/06/pwc-internetova-reklama-zacina-dohanet-televizi/#.U1FXMqI7e70
http://www.mediaguru.cz/2013/06/pwc-internetova-reklama-zacina-dohanet-televizi/#.U1FXMqI7e70
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/infografika--stav-ceske-e-commerce-v-roce-2013__s288x10225.html
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/infografika--stav-ceske-e-commerce-v-roce-2013__s288x10225.html


29 
 

[16] MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 

[17] PŘIKRYLOVÁ, Jana, JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha: 

Grada Publishing a.s., 2010. 

[18] ZDROJ: Mediaguru. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/cpt-cost-

per-thousand/ 

[19] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Marketing a nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2009. 

[20] HLAVENKA, Jiří. Dělejte byznys na internetu. Praha: Computer Press, 1999. 

[21] SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN – 

technická literatura, 2006.  

[22] KRUTIŠ, Michal. Formy internetové reklamy, 2007. http://www.krutis.com/formy-

internetove-reklamy/. 

[23] ADÁMEK, Martin. Spam – jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžádanou 

postu. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 

[24] ZDROJ: Spam evolution 2013. Dostupné z: 

https://www.securelist.com/en/analysis/204792297/Spam_in_Q2_2013 

[25] ZDROJ: Internet Billboard, a.s. 2013. Dostupné: 

http://www.feedit.cz/wordpress/2013/11/21/internet-billboard-provozovatel-prvni-rtb-site-

prinasi- 

[26] HAEGELE, Katie. E-Advertising and E-Marketing online opportunities. New York: The 

Rosen Publishing Group, 2001.   

[27] KOTLER, Phillip, KELLER, Kevin. Marketing Management. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2007. 

[28] De PELSMACKER, Patrik, GEUENS, Maggie, van der BERGH, Joeri. Marketing 

Communications. New York: Financial Times/Prentice Hall, 2001. 

  

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/cpt-cost-per-thousand/
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/cpt-cost-per-thousand/
http://www.feedit.cz/wordpress/2013/11/21/internet-billboard-provozovatel-prvni-rtb-site-prinasi-
http://www.feedit.cz/wordpress/2013/11/21/internet-billboard-provozovatel-prvni-rtb-site-prinasi-

