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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je analýza návštěvnosti internetových stránek 

společnosti VIADRUS a.s., která působí na trhu s topenářskou technikou.  

V dnešní době je v rámci konkurenčního boje nutné, aby každý subjekt zaměřil 

prezentaci svých výrobků nebo služeb také na web a měl vytvořeny webové stránky. 

S příchodem generace Y, pro kterou jsou informační a komunikační technologie přirozeností, 

budou požadavky na stránky a jejich kvalitu stále aktuálnější. 

Řada subjektů, které mají internetové stránky, však plně nevyužívá potenciál 

zjištěných informací z návštěvnosti stránek. 

Cílem práce je zjistit hodnoty jednotlivých metrik návštěvnosti české verze stránek 

společnosti VIADRUS umístěných, vyhodnotit získané údaje a navrhnout doporučení. 

V této práci bude nejdříve charakterizováno prostředí společnosti, jejíž internetové 

stránky budou analyzovány. Po představení společnosti bude důraz kladen na marketingový 

mix „5P“. Následně bude rozebrán trh topenářské techniky a spolu s prvky mezoprostředí 

a poté budou popsány nejvýznamnější faktory makroprostředí.  

V další kapitole budou stanovena teoretická východiska měření návštěvnosti 

na Internetu od obecného pojetí internetového marketingu, přes princip vyhledávání 

a optimalizace webových stránek až po jednotlivé metriky měření návštěvnosti. Budou 

zmíněny také sociální sítě, které jsou nedílnou součástí internetového prostoru. 

Z teoretických východisek vychází metodika výzkumu. V této kapitole bude 

charakterizován samotný výzkum, budou vytyčeny hlavní problémy, cíle, metody a obsah 

výzkumu.  

Analýza výsledků výzkumu bude rozdělena na dílčí tematické celky, které budou 

stanoveny v metodice výzkumu.  

Na základě výsledků výzkumu budou stanoveny návrhy a doporučení, které 

po implementaci do praxe povedou ke zlepšení internetových stránek a tím také zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti. 

 



7 

 

2 Charakteristika prostředí společnosti VIADRUS a.s.  

V této kapitole bude nejdříve charakterizována samotná společnost – její vývoj 

od založení až po současnost a organizační struktura. Následně bude rozebrán marketingový 

mix 4P. 

2.1 Charakteristika společnosti VIADRUS a.s. 

Společnost VIADRUS, sídlící v Bohumíně, je jedna z předních českých firem 

specializujících se na výrobu topenářské techniky, a to zejména kotlů a radiátorů. [51] 

Společnost poukazuje na svou dlouhodobou historii – první výrobky z litiny 

se v Bohumíně začaly odlévat už v roce 1888. [51] 

Prvním předchůdcem dnešní společnosti byly Hahnovy železárny, jež byly založeny 

v Bohumíně v roce 1885. V roce 1888 byl zahájen provoz slévárny a dva roky nato započala 

výroba litinových radiátorů. V roce 1928 došlo k rozšíření výrobkového portfolia o litinové 

kotle na tuhá paliva. V šedesátých letech 20. století přibyla také výroba plynových kotlů. [51] 

Po revoluci byl majetek vrácen původním vlastníkům, a to rodině Komárků. 

Aby firma úspěšně čelila konkurenci, musela v souladu s legislativou své výrobky 

certifikovat. Tyto certifikace byly získány v letech 1993 (certifikace EN ISO 9001) a 1997 

(certifikace EN ISO 14001). [51] 

Po roce 2000 došlo k rozsáhlé modernizaci výrobních závodů a k následné expanzi 

do více jak 50 zemí světa. Společnost exportuje do 34 zemí Evropy, 13 zemí Asie vč. Ruska, 

4 zemí severní Afriky a také USA a Kanady (viz příloha č. 1). 

Právně vznikla společnost VIADRUS a.s. dne 1. 8. 2012 jako jedna ze tří 

nástupnických společností ŽDB GROUP a.s. na základě rozdělení odštěpením společnosti. 

Vznikly tak společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., MS UTILITIES & SERVICES a.s. 

a VIADRUS a.s. [10,52, 53] 

„Na společnost VIADRUS a.s. přešla veškerá práva a povinnosti související s částí 

podniku rozdělované společnosti, týkající se podnikání v oblasti výroby, vývoje a distribuce 
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výrobků topenářské techniky, odlitků ze šedé litiny, odlitků z oceli a neželezných kovů, 

provozu Lakovny a všechny činností spojených s provozem Recyklace“. [53, s. 6] 

Nyní se VIADRUS staví do pozice leadera v oblasti inovací. V roce 2013 byl 

představen nový výrobek – plynový nástěnný kondenzační kotel NAOS, který má kromě 

výborných technických vlastností také atraktivní design. Kromě toho byl v roce 2013 uveden 

na trh nový kotel na pevná paliva HERKULES U28. [53] 

Společnost vykazuje stabilní zisk, např. v roce 2013 vykázala výsledek hospodaření 

před zdaněním 117 526 000 Kč. V roce 2012 byl tento výsledek ještě lepší – přes 156 mil. Kč. 

[3] 

Jediným vlastníkem společnosti VIADRUS a.s. je společnost Bonatrans Group 

Holding B.V. Představenstvu předsedá Jitka Cechlová Komárková. [53] 

Organizačně je společnost členěna na sedm provozů, kterými jsou: 

 slévárna a montovna radiátorů, 

 slévárna kotlů,  

 montovna kotlů, 

 slévárna oceli a neželezných kovů, 

 lakovna, 

 recyklace a 

 montáž nástěnných kondenzačních kotlů. [52] 

K 31. prosinci 2013 bylo ve společnosti zaměstnáno 842 pracovníků, z toho 659 mužů 

a 183 žen. Z celkového počtu pracovalo 675 zaměstnanců na dělnických pozicích a 176 jako 

TH pracovníci. Jelikož je potřeba zaměstnanců nerovnoměrná, k pokrytí výkyvů se využívají 

agenturní zaměstnanci. Průměrný stav těchto agenturních pracovníků byl k 31. prosinci 2013 

111. Průměrná mzda jednoho pracovníka je 25 080 Kč. [53] 

Počet zaměstnanců celkově stoupá, např. v roce 2011 bylo zaměstnáno 813 stálých 

pracovníků a o rok později 842. [53] 
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2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je tvořen čtyřmi prvky, kterými jsou produkt, cena, distribuce 

a marketingová komunikace. 

2.2.1 Výrobkové portfolio 

„Stěžejními prvky nabídky společnosti jsou litinové kotle na tuhá paliva, plynové 

a olejové kotle s litinovým výměníkem a litinové radiátory“. [51] 

Právě kvalitní šedá litina je základem všech výrobků a také úspěchu. Litina je vysoce 

kvalitní materiál, který díky svým vlastnostem umožňuje vyšší komfort při užívání výrobku 

a také delší životnost, která může být při dobrém udržování i několik desetiletí.  

Celé výrobkové portfolio společnosti je tvořeno širokou škálou výrobků, které bychom 

zjednodušeně mohli rozdělit na dvě velké skupiny - kotle a ostatní produkty. [51] 

A) Kotle 

Do této skupiny patří kotle na tuhá paliva, plynové a olejové kotle, které se dále dělí 

na další podskupiny. Jednotlivé druhy výrobků jsou využitelné jak pro rodinné domy, tak 

pro kotelny větších objektů. Do kategorie „ostatní produkty“ řadíme litinové radiátory, 

akumulační nádrže a ohřívače vody. [51] 

a) Kotle na tuhá paliva 

Kotle na tuhá paliva jsou charakteristické svou vysokou účinností a šetrností 

k životnímu prostředí. V jednotlivých výrobcích je možno spalovat kusové dřevo, dřevěné 

pelety, koks a hnědé či černé uhlí. Tyto kotle se využívají v objektech bez přívodu plynu nebo 

při snaze o úsporu nákladů na vytápění. Všechny kotle s ručním přikládáním splňují 

nejnovější legislativní požadavky a nyní je možné koupit pouze kotel splňující podmínky 

nejméně třetí emisní třídy. [51] 

V souladu s rostoucími požadavky uživatelů na komfort při užívání produktu byly 

zavedeny na trh automatické kotle, které vyžadují doplňování paliva přibližně každý třetí den 

(oproti kotlům na tuhá paliva, které při nevyšším výkonu vyžadují doplňování paliva přibližně 

co 3 hodiny). K vytápění se používají zrnitá tuhá paliva, tedy uhlí ořech a dřevní pelety.  
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Automatické kotle jsou náročnější na prostor, jelikož jsou tvořeny samotným kotlem 

a také zásobníkem, ze kterého je palivo podáváno šnekovým podavačem. Tyto druhy kotlů 

byly zařazeny do dotačních programů „kotlíkových dotací“, kdy mohli vlastníci domů získat 

dotaci (až 60 000 Kč) na nákup nového kotle splňující aktuální požadavky na emisní třídy. 

[50, 51] 

Má-li zákazník doma kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, je možné z něj 

s pomocí přestavbové sady udělat automatický kotel čtvrté emisní třídy. Společnost nabízí dvě 

tyto sady. [51] 

Základní přehled kotlů na tuhá paliva je uveden v tab. 2.1. Výrobky jsou vyráběny ve 

více variantách, které se liší podle výkonu, počtu článků, objemu zásobníku apod. Podrobnější 

specifikace vybraných výrobků je uvedena v příloze č. 2 v rámci ceníku. 

Tab. 2.1: Základní přehled výrobkového portfolia kotlů na tuhá paliva společnosti 

 

Zdroj: [51, 58], vlastní úprava 

b)  Plynové kotle 

Plynové kotle lze rozdělit na dvě skupiny dle způsobu spalování plynu v kotli. Jsou to 

kotle konvenční a kondenzační. Kondenzační kotle jsou dražší, ale zato výkonnější díky 

lepšímu využití horkých spalin, které se u klasických plynových kotlů nevyužívají. Zde je 

dokonce možno dosáhnout účinnosti spalování 105 %. [59] 

Novinkou v kategorii plynových kotlů je nástěnný plynový kondenzační kotel NAOS, 

který kromě vynikajících technických vlastností vyniká atraktivním designem. Tento výrobek 

Cenové rozpětí

od do

HERCULES U28 4 33 234 41 285

HERCULES U26 ECO 7 26 587 48 951

HERCULES U 24 8 23 798 45 930

Pyrolitický s ručním přikládáním HEFAISTOS P1 T 8 85 803 99 927

Ekologický kotel s ručním LIGNATOR 6 47 959 65 422

EKORET SAPHIR 4 64 990 68 480

HERCULES DUO 8 66 019 82 990

VULCANUS 8 77 990 93 990

HERCULES GREEN ECO THERM 4 45 900 51 900

Přestavbové sady pro HERCULES U26 a DUO 8 35 900 42 600

Výrobek
Počet

variant
Kategorie

Kotle

s ručním

přikládáním

Automatické kotle
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je dodáván ve 3 variantách dle účelu – pouze pro vytápění, s průtokovým ohřevem teplé vody 

a s přípravou na připojení externího zásobníku (bojleru). Kromě toho je k dostání 

ve 4 barevných variantách – červené, bílé, stříbrné a černé. [51] 

Kondenzační kotel NAOS byl několikrát ohodnocen na soutěžích konaných v rámci 

veletrhů. Na výstavě CONECO Bratislava konané v březnu 2014 byl oceněn zlatou plaketou 

za vystavovaný výrobek a na výstavě INFOTHERMA 2014 byl kotel oceněn jako 

nejzajímavější novinka výstavy. V září 2013 společnost za tento výrobek získala cenu Grand 

Prix udělovanou na veletrhu vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky. [51]  

Společnost VIADRUS vyrábí také jeden kotel, který vedle zemního plynu dokáže 

spalovat i olej. [51] 

Pro vytápění velkých objektů jsou určeny průmyslové plynové kotle, které jsou 

k dostání ve čtyřech variantách, s buďto s atmosferickým nebo tlakovým hořákem. [1] 

Na kotle společnosti je stanovena záruka 24 měsíců od expedice a na kotlové těleso je 

záruka až 5 let. V případě kondenzačního kotle NAOS je záruka ještě delší – 6 let. [51] 

Tab. 2.2: Základní přehled výrobkového portfolia plynových kotlů společnosti 

 

Zdroj: [51, 58], vlastní úprava 

B) Ostatní produkty 

Litinová otopná tělesa neboli radiátory, mají sice vyšší pořizovací náklady, ale oproti 

plechovým radiátorům několikanásobně vyšší životnost. Jejich výhodou je výborná tepelná 

Cenové rozpětí

od do

Stacionární CLAUDIUS K 2 9 46 363 58 910

Nástěnné NAOS K4 48 24 190 31 400

GARDE G 42 ECO 6 15 699 33 599

G 90 8 56 505 110 382

G 50 15 21 275 40 435

HERCULES U22 P/N 8 21 923 43 324

G 350 16 54 669 104 385

G 700 12 197 308 388 867

Plynové /

olejové
Stacionární

Výrobek
Počet

variant

Kondenzační

plynové kotle

Plynové kotle Stacionární

Kategorie
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vodivost a především schopnost udržet teplo déle než v plechovém radiátoru. Kromě toho je 

u těchto výrobků snadná údržba. 

Radiátory jsou k dostání v klasickém, nebo designovém provedení. Společnost 

VIADRUS také nabízí novinku v kategorii otopných těles - retro radiátory Bohemia, které 

jsou určeny pro vytápění historických staveb. Těmito radiátory je vybavena řada historických 

objektů jako např. vila Tugendhat v Brně, Pražský hrad nebo radnice v Rotterdamu. [51] 

V souladu s rostoucími požadavky zákazníků společnost nabízí možnost volby barvy 

nástřiku povrchu otopného tělesa v 75 odstínech. [51] 

Zajímavostí je to, že litinové radiátory se ve velkém vyváží do zemí severní Afriky, 

kde jsou radiátory z jiného materiálu díky složení tamní vody nevhodné. 

Tab. 2.3: Základní přehled výrobkového portfolia radiátorů společnosti 

 

Zdroj: [51, 58], vlastní úprava 

Kromě kotlů na tuhá paliva, plynových kotlů a otopných těles společnost také nabízí 

solární systémy, akumulační nádoby (bojlery). Ke každému výrobku dodává také náhradní 

díly.  

 

od do

KALOR 13 259 360

TERMO 6 246 498

STYL 1 70 70

BOHEMIA 8 110 169

HELLAS 4 70 108

Cenové rozpětí / článek
Kategorie Výrobek

Počet

variant

Otopná

tělesa

Klasický

design

Originální

design
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Obr. 2.1: Ukázka výrobků společnosti VIADRUS – kotel na tuhá paliva s ručním 

přikládáním, závěsný kondenzační kotel NAOS a radiátor 

Zdroj: [51] 

2.2.2 Cena 

Výrobky společnosti VIADRUS jsou oceněny prémiovou cenou. Znamená to, že vyšší 

cena odpovídá vysoké kvalitě. Díky kvalitě a použitému materiálu mají výrobky životnost 

i několik desetiletí. Společnost VIADRUS je pouze výrobce, a tak pro konečného zákazníka 

vydává doporučený ceník (viz příloha č. 2). Cenu, kterou koncový zákazník skutečně zaplatí, 

si určují přímo montážní firmy. Zpravidla bývá nižší, než je doporučovaná cena výrobcem. 

2.2.3 Distribuce 

Přibližně dvě třetiny všech výrobků jsou určeny pro export na zahraniční trhy. 

Na českém trhu je distribuce zajišťována přes velkoobchody (Ramo Plzeň, s.r.o. a Ptáček – 

velkoobchod, a.s.) do menších sítí prodejen (Gienger, Richter + Frenzel s.r.o.), které výrobky 

dodávají servisním (montážním) firmám, např. instalatérům. Přes velkoobchody směřuje 

přibližně 80 % produkce a zbylých 20 % se dodává přímo montážním firmám. 

 

Obr. 2.2: Schéma distribuční cesty výrobků společnosti VIADRUS 

Velkoobchod Ptáček se zabývá prodejem výrobků topenářské techniky, inženýrských 

sítí, obklady a dlažbou a sanity. Společnost sídlí v Ostravě a po celé ČR má přes 40 poboček, 

na Slovensku 10. Společnost Ramo se specializuje na výrobky topenářské techniky a solární 

systémy. [27, 38] 

Tyto velkoobchody dodávají výrobky do menších prodejen. Gienger spol. s r.o. 

se kromě topenářské techniky specializuje také na sanitární techniku, instalace a inženýrské 

sítě. V ČR má rozvětvenou síť logistických center, vzorkových prodejen a skladů. Působí také 

na Slovensku. Richter + Frenzel s.r.o. se specializuje na stejné oblasti jako jeho konkurent 

Gienger, k tomu ještě přibírá oblast obnovitelných zdrojů energií. V ČR má tato společnost 

29 poboček. [40, 50] 

VIADRUS a.s. 
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→ VO →
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Montážní firma provádí u konečného zákazníka montáž kotle a servisní firma uvádí 

kotel do provozu. Na trhu jsou buďto tyto firmy oddělené, nebo provádí obě činnosti 

najednou (60 % společností na trhu). Po namontování a uvedení do kotle do provozu předají 

zákazníkovi certifikát. Jelikož jsou tyto firmy v přímém kontaktu se zákazníkem, je tedy 

potřeba klást důraz na kvalitu tohoto posledního článku. Servisní (a montážní) firmy 

se pravidelně účastní školení pořádaných společností VIADRUS. Pro spokojenost zákazníka 

musí být zaručen jednak bezchybný výrobek, ale také odborná instalace, která napomáhá 

k vyšší efektivitě při topení. Ročně je vyškoleno asi 800-900 těchto firem.  

Právě kvůli charakteristickému distribučnímu řetězci je ovlivněno také chování 

konečného zákazníka. Zákazník, jakožto laik, zpravidla vyhledává odborné informace 

u montážních firem, ke kterým to má nejblíž. Právě tyto firmy tedy mají zásadní podíl 

na rozhodovacím procesu. Jsou to ovlivňovatelé rozhodování, a proto je s nimi potřeba 

intenzivně marketingově komunikovat. 

2.2.4 Marketingová komunikace 

Jelikož se společnost nachází ve velmi konkurenčním prostředí, je nutné neustále 

vytvářet nové podněty pro oslovení jak konečného zákazníka, tak také členů jednotlivých 

distribučních článků. Používá se tedy strategie tlaku. 

Jak již bylo zmíněno dříve, distribuční cesta ke konečnému zákazníkovi 

je víceúrovňová. Této skutečnosti se musí přizpůsobit také komunikační aktivity. Dvě třetiny 

výdajů na marketingovou komunikaci připadají na aktivity cílící na distribuční články a zbylá 

třetina výdajů je určena na komunikaci směrem ke koncovým zákazníkům. 

Z marketingového komunikačního mixu využívá společnost všechny prvky mimo 

osobní prodej. 

A) Reklama 

Reklamu můžeme dělit podle typu média na: 

 audiovizuální reklamu, 

 reklamu v tisku, 

 v místě prodeje, 

 venkovní reklamu a  
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 internetovou reklamu.  

Společnost VIADRUS používá všechny tyto typy reklamy.  

Nejvýznamnější audiovizuální reklamou bylo umístění produktu v pořadu televize 

Nova Rady ptáka Loskutáka. Celkem byly odvysílány čtyři reportáže s tematickým 

zaměřením na úvod do problematiky, kotle na pevná paliva, automatické kotle, plynové kotle 

a radiátory. Tyto reportáže byly natočeny formou rozhovoru s vybranými zástupci společnosti 

v showroomu v Bohumíně. Hobby magazín Rady ptáka Loskutáka se vysílal v neděli 

po 17. hodině a dle informací TV Nova v daný čas zaujímá podíl sledovanosti okolo 30 % 

a afinita u skupiny diváků 15-54 let je 0,68 (viz příloha č. 3). [34, 50] 

V roce 2015 společnost navázala spolupráci také s rádiem Čas a Čas Rock a odvysílala 

rozhlasový spot (5x denně po dobu 7 týdnů). 

Jelikož společnost nemá vlastní distribuční síť, za reklamu v místě prodeje bychom 

mohli považovat reklamu v sídle společnosti, kde se nachází také showroom, ve kterém jsou 

vystaveny klíčové výrobky společnosti a propagační materiály. S výběrem může zákazníkům 

pomoci odborně vyškolený personál. 

Hlavním komunikačním kanálem společnosti na Internetu jsou internetové stránky 

www.viadrus.cz (viz příloha č. 4), na kterých návštěvníci najdou komplexní informace 

týkající se firmy a její činnosti. Velká část těchto stránek je věnovaná výrobkům společnosti, 

které jsou přehledně rozděleny do kategorií, vedle toho lze nalézt orientační ceník 

a dokumentaci. Na stránkách se nachází také e-shop. Uživatelé jsou přesměrováni na stránky 

www.primyprodej.viadrus.cz. O stránky se stará společnost ISSA CZECH s.r.o., která se 

zabývá SEO optimalizací a také sledováním jednotlivých metrik. 

Kromě stránek VIADRUS provozuje také kanál Viadruscz na serveru youtube. 

K dnešnímu dni (4. 4. 2015) bylo na tomto kanálu vloženo 14 videí s různou mírou zhlédnutí 

– od desítek až po 60 tisíc zhlédnutí, průměr zhlédnutí jednoho videa je 4 162. Videa jsou 

zaměřena na popis činnosti firmy a jejích výrobků. 

Společnost rovněž založila facebookové stránky, které však mají nízkou sledovanost 

(274 uživatelů). Je však nutno poznamenat, že největší konkurent – společnost DAKON profil 

na facebooku nemá. 
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B) Podpora prodeje 

Společnost VIADRUS realizuje řadu promočních programů podporujících zákazníky 

v koupi jejich produktu. 

Příkladem podpory prodeje realizované v poslední době může být akce „Peníze zpět“, 

ve které klienti po koupi plynového kondenzačního kotle NAOS mohli zaslat kopii záručního 

listu do firmy a na základě toho obdrželi tisíc korun zpět ve formě poštovní poukázky. Tato 

akce měla být původně do konce srpna 2014, ale pro úspěch ji prodloužili až do konce 

listopadu 2014. Tato akce proběhla i v roce 2013. [51] 

Nyní společnost realizuje věrnostní motivační program pro montážní firmy. Pokud se 

zaregistrují na stránkách, po namontování kotle mohou čerpat odměny na Mall.cz. [51]  

Do jisté míry bychom mohli jako podporu prodeje považovat i tzv. kotlíkové dotace, 

byť tato podpora nepochází přímo od producenta nebo některého z distribučních článků. Díky 

tomuto programu mohou spotřebitelé dostat finanční podporu pro nákup nových ekologických 

kotlů, které nahrazují stará zařízení nevyhovující emisním požadavkům. 

C) Public relations 

Jelikož VIADRUS patří mezi významné zaměstnavatele Moravskoslezského kraje, 

vyžaduje se zde aktivní přístup k veřejnosti. Kromě toho je vhodné budovat pozitivní image 

společnosti v očích potenciálních zákazníků. 

V řadě periodik byly vydány články zaměřující se na činnost VIADRUSU. Těmito 

periodiky byly například časopis ERA 21 zaměřující se na architekty a odbornou veřejnost, 

či European Business Journal, což je významné mezinárodní periodikum. Kromě odborných 

periodik společnost píše PR články také do bohumínských městských novin OKO. Vedle 

tištěných článků na sebe společnost poukázala např. rozhovorem s generálním ředitelem nebo 

technickým ředitelem společnosti na internetových stránkách vytapeni.tzb-info.cz. [51] 

Tiskoviny určené pro veřejnost jsou katalog, produktové listy a doporučený ceník. 

Všechny tiskoviny a také propagační předměty společnosti jsou provedeny v rámci 

jednotného corporate designu. Současné logo se používá od roku 2010, kdy bylo 

redesignováno. Spolu s logem společnost používá slogan „Teplo pro váš domov od roku 

1888“, čímž poukazuje na svou dlouholetou tradici (viz obr. 2.3). [51] 
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Obr. 2.3: Logo a slogan společnosti VIADRUS 

Společnost také pořádá řadu eventů. Klíčovým z nich je pořádání školení pro montážní 

firmy. Tato školení jsou velmi důležitá, jelikož na nich lze mimo zvyšování odborných 

znalostí nutných pro správné zapojení produktu pozitivně ovlivnit mínění této skupiny, které 

se poté přenáší ke spokojenosti zákazníka. Pro organizované skupiny, zejména školy, je 

možno objednat exkurzi do výroby. 

D) Výstavy a veletrhy 

V oboru topenářské techniky je klíčové účastnit se oborových výstav a veletrhů, a to 

jak strojírenských, tak i stavebních. Velkou výhodou výstav a veletrhů je přímé zasažení 

cílové skupiny. 

V roce 2014 se společnost zúčastnila celkem 22 výstav, z toho 16 proběhlo na území 

ČR a 6 v zahraničí. [50] 

Mezi největší výstavy v ČR patří Infotherma v Ostravě na výstavišti Černá Louka, 

která je největší výstavou zaměřující se na vytápění, úspory energie a využívání 

obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech v ČR a SR. Na čtyřdenním veletrhu 

konaném v datu 18. – 21. ledna 2015 se představilo 356 firem z celého světa a navštívilo jej 

26 600 návštěvníků. [29] 

Společnost VIADRUS byla vybrána návštěvníky jako technicky nejzajímavější 

expozice na výstavě. Kromě toho se společnost umístila na druhém místě v soutěži 

„o premiérovou novinku pro Infothermu 2015 ve spolupráci s internetovým portálem  

tzb-info“ se svým litinovým odhořívacím kotlem HERCULES U 32. [29] 

VIADRUS se také pravidelně účastní veletrhu FOR ARCH v Praze ve veletržním 

areálu v Letňanech. Veletrh je nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem v ČR, např. v roce 

2013 jej navštívilo přes 70 tisíc návštěvníků. V tomto roce také společnost získala ocenění 

GRAND PRIX za design nástěnného plynového kondenzačního kotle NAOS. [50] 

V Olomouci na výstavišti Flora se každoročně koná stavební a technický veletrh 

Stavotech – Moderní dům. Poslední ročník se uskutečnil v termínu 6.-8. 11. 2014. 
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Největšími zahraničními výstavami, na které byla společnost k vidění, je Aqua-therm 

Moskva, Aqua-therm Nitra a MCE Milano. [50] 

Pro organizaci a výstav má VIADRUS uzavřenou smlouvu s firmou AIVR, s.r.o., 

která se specializuje na design a realizaci veletržních expozic. 

2.3 Mezoprostředí 

Trh topenářské techniky je vysoce konkurenční prostředí, na kterém působí řada 

navzájem konkurenčních výrobců produkujících substituty. V tomto odvětví je potřeba 

vytvářet neustálé inovace, které jsou v souladu s rostoucími potřebami zákazníka a také 

s legislativními požadavky. 

2.3.1 Trh topenářské techniky 

Trh topenářské techniky lze pro potřeby této práce rozdělit na trh kotlů na tuhá paliva, 

plynových kotlů a trh radiátorů.  

Pokud jde o celkový objem prodejů, v obr. 2.4 jsou uvedeny objemy prodeje 

jednotlivých tepelných zdrojů do 50 kW za rok 2013. Celkem se prodalo 108 849 výrobků. Je 

vidět, že nejvíce spotřebitelé kupovali plynové závěsné kotle, kterých se ze všech tepelných 

zdrojů prodalo skoro 30 %. Krbů na dřevo se prodalo přes 20 % a kotlů na tuhá paliva 12 %. 

[18] 

 
 

Obr. 2.4: Absolutní prodeje jednotlivých druhů kotlů do 50 kW v roce 2013 

32 650 
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Zdroj: [18], vlastní úprava 

Pokud jde o kotle na tuhá paliva z litiny, kterými se společnost VIADRUS primárně 

zabývá, z obr. 2.5 je patrné, že je na trhu klesající trend, stejně tak jako ocelových kotlů. 

Na začátku sledovaného období byl objem prodeje ocelových kotlů mírně vyšší než litinových 

a automatické kotle se neprodávaly.  

V roce 2007 bylo z kotlů na tuhá paliva prodáno 50 % litinových, 45 % ocelových 

a 5 % automatů. Od roku 2010 převažují prodeje ocelových kotlů a je zde patrný nárůst 

objemu u automatů. 

 Je možné, že vlivem krize spotřebitelé nechtěli tolik investovat do koupě dražšího 

kotle a peníze raději uspořili. Kromě toho je možné, že část spotřebitelů ochotných vydat 

vyšší sumu přešla na automatické kotle, kde byly poskytovány „kotlíkové dotace“. V roce 

2013 činil objem prodaných automatů 13,4 %, ocelových kotlů 48,5 % a litinových kotlů 

37,9 %. 

 
 

Obr. 2.5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v období 2005-2013 

Zdroj: [18], vlastní úprava 

Na trhu plynových kotlů je viditelný pokles stacionárních kotlů (ocelových 

i litinových). Prodej plynových závěsných kotlů po poklesu opět roste. Nejvíce však roste 

prodej závěsných kondenzačních kotlů mezi rokem 2005 a 2013 je vidět růst o 668 % 

(viz tab. 2.4). 
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Tab. 2.4: Objemy prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn v období 2005-2013 

 
Zdroj: [18], vlastní úprava 

Co se týče trhu radiátorů, celkově prodej radiátorů vykazuje klesající tendenci. 

V tab. 1.5 je vidět, že v roce 2012 bylo prodáno 925 tisíc ks, což je pokles o 27 % oproti roku 

2008. Ve stejném období poklesl objem prodeje litinových radiátorů, na které se společnost 

VIADRUS zaměřuje, o 43 %. 

Tab. 2.5: Přehled prodeje otopných těles v tis. ks 

 
 

Zdroj: [57], vlastní úprava 

2.3.2 Konkurenti 

Na trhu topenářské techniky má společnost VIADRUS mnoho konkurentů. Největším 

z konkurentů je koncern Bosch, který pod sebou zahrnuje značky Bosch, Junkers (plynové 

kotle) Dakon (kotle na tuhá paliva) a Buderus (obě kategorie). Vedle tohoto koncernu 

v oblasti kotlů na tuhá paliva působí hlavně tito výrobci: Atmos, Attack, Benekov, 

ETA Heiztechnik, Frohling a HDG Bavaria. Na plynové kotle se zaměřují: Attack, Baxi, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ocelové stacionární 2 206 3 028 2 239 2 093 2 398 1 592 1 470 1 157 1 100

z toho kondenzační 930 1 064 1 022 929 857 0 0 0 0

litinové stacionární 5 443 4 793 5 275 4 751 4 637 4 119 3 861 3 765 3 732

z toho kondenzační 13 32 39 50 53 32 40 25 15

plynové závěsné 32 534 32 854 29 996 24 777 21 268 25 282 31 785 32 178 32 650

z toho kondenzační 1 253 1 749 3 139 4 212 3 522 6 240 8 666 8 636 8 372

ocelové, litinové

a tlakové hořáky
55 83 52 38 56 30 31 2 1

lokální topidla 5 489 1 150 1 521 829 845 725 0 708 1 236

celkem 45 727 41 908 39 083 32 488 29 204 31 748 37 147 37 810 38 719

Druh kotle
Rok

2008 2009 2010 2011 2012

Ocelové panelové 960,0 851,3 760,0 755,0 700,0

Ocelové ostatní 10,0 12,0 10,0 11,0 8,0

Hliníkové 10,6 13,0 10,2 8,5 7,1

Litinové 26,7 21,2 19,3 18,8 15,0

Žebříky 261,0 230,0 200,0 200,0 195,0

Celkem 1 268,3 1 127,6 999,5 993,3 925,0

Typ
Rok
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Bosch, Brotje, De Dietrich, Geminox, Chapee, Immergas, Intergas, Junkers, Protherm, 

Remeha, Riello, Vaillant, Westen a Worcester. Obě kategorie vyrábí Viessmann. Největší 

konkurenti jsou charakterizováni níže. 

A) Dakon 

Společnost Dakon byla do nadnárodního koncernu Bosch začleněna v roce 2003. 

Sama společnost Dakon vznikla v roce 1949 a na výrobu kotlů se začala specializovat 

v 60. letech. Firma sídlí v Praze a výrobní závody má v Krnově a Albrechticích. [25] 

Do výrobkového portfolia Dakonu patří kotle na tuhá paliva a elektrokotle. První 

skupina se dělí na ocelové kotle na uhlí a dřevo, litinové kotle na uhlí a peletky a zplynovací 

kotle na dřevo. [25] 

Díky intenzivní marketingové komunikaci se Dakon dostal do povědomí široké 

veřejnosti a dnes zabírá 50% tržní podíl na českém trhu. Tato společnost také expanduje 

na zahraniční trhy a je velmi silná v Rusku, kde zaujímá 38% tržní podíl. [10] 

B) Buderus 

Stejně jako Dakon, je Buderus součástí nadnárodního koncernu Bosch. Buderus byl 

založen v roce 1993 v Praze, kde je také výrobní závod. Později přibyl nový výrobní závod 

v průmyslové zóně v Prostějově. [19] 

Firma vyrábí nejen kotle, ale také výrobky pro ohřev teplé vody. Výrobkové portfolio 

je rozděleno na kotle, tepelná čerpadla, solární čerpadla, solární techniku, kogenerační 

jednotky, zásobníky, otopná tělesa (radiátory) a další. [19] 

C) Junkers 

Třetí společností, působící na českém trhu, která je zapojená do koncernu Bosch, je 

Junkers, kde se začlenila již v roce 1932.  Firma byla založena v roce 1895 a jako první začala 

vyrábět plynové kotle, čehož se drží dodnes a nyní je jedničkou na světovém trhu v oblasti 

vytápění a ohřevu teplé vody. Společnost vykázala v roce 2010 tržby v hodnotě 3,1 mld. Euro 

a zaměstnávala 13 449 zaměstnanců ve 21 výrobních závodech. [30] 
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D) Vaillant 

Firma Vaillant Group Czech s.r.o. byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost 

německé matky. Historie společnosti sahá až do roku 1874. Vaillant se specializuje na výrobu 

plynových kotlů, tepelných čerpadel a solárních systémů. Kromě toho také vyrábí regulační 

techniku ke svým výrobkům. V současnosti česká větev zaměstnává 60 pracovníků a její 

činnost je především obchodní a servisní. [49] 

E) Viessmann 

Skupina Viessman se specializuje na výrobu systémů tepelné techniky. Společnost 

byla založena v roce 1917 a dnes působí v 74 zemích světa. Portfolio výrobků společnosti 

je široké, vyrábí plynové kotle, kotle na dřevo, kondenzační techniku, ale také tepelná 

čerpadla a bytové větrací systémy. Ve společnosti je zaměstnáno celkem okolo 11 400 

pracovníků a obrat za všechny dceřiné společnosti činí 2,1 mld. Euro. V poslední době 

intenzivně investují do marketingové komunikace, a to především sponzoringu (biatlon). [54] 

2.3.3 Zákazníci 

Zákazníci společnosti VIADRUS mohou být rozděleni na B2B a B2C. O zákaznících 

na B2B trhu bylo pojednáno v kapitole 2.2.3. B2C zákazníci společnosti jsou majitelé domů 

s vlastním zdrojem tepla. Na území České republiky je evidováno 1 554 794 obydlených 

domů.  

2.3.4 Distributoři 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.2.3, distribuční kanál společnosti je víceúrovňový. 

Společnost VIADRUS dodává 80 % své produkce do velkoobchodů. Z velkoobchodů odebírá 

60 % objemu společnost Ramo Plzeň, která má tím pádem největší vyjednávací sílu, dalších 

30 % produkce odebírá velkoobchod Ptáček – velkoobchod. Zbylých 10 % produkce je 

dodáváno menším firmám. 

Z těchto velkoobchodů jsou výrobky dále distribuovány menším firmám. Kromě již 

zmíněných firem GIENGER a Richter + Frenzel zde patří také WÄRME spol. s r. o., CESARO 

spol. s r.o., LATOP spol. s r.o., VIHAMU s.r.o. atd. Tyto menší firmy jsou geograficky více 

rozptýlené. Jednotlivých prodejních míst je na území ČR přes 300.  
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Od těchto mezičlánků kotle a další výrobky společnosti VIADRUS nakupují malé servisní 

a montážní firmy.  

2.3.5 Dodavatelé 

Vzhledem k složitému technologickému procesu výroby výrobků ze šedé litiny 

společnost odebírá suroviny a součástky od mnoha dodavatelů (celkem asi 80). Většina 

dodavatelů je koncentrována na území Moravskoslezského kraje a na každou vstupní surovinu 

či součástku má společnost VIADRUS vícero dodavatelů. [9] 

Část vstupních surovin je také zajišťována z vlastního střediska Recyklace, kde se 

zpracovává mimo jiné kovový odpad celé ŽDB GROUP a.s.  

Šedá litina je sloučenina železa a uhlíku, která se vyrábí přetavením surového 

vysokopecního železa a ocelového šrotu. Kromě železa a uhlíku obsahuje také další prvky 

(křemík, mangan, fosfor a síru). 

Surové železo dodávají tři společnosti z Moravskoslezského kraje – Třinecké 

železárny a.s., PCC Morava-Chem s.r.o. a Promet Czech s.r.o. Pro tavbu je potřeba koks, 

který dodávají společnosti OKD a.s, Expol Trade s.r.o., Promet Czech s.r.o. a také polská 

společnost P.P.H.U. DIMEX Sp.Zo.o. Litinový odpad dodává přes 20 společností, práškové 

barvy na finální úpravu kotlů 6 firem. [9] 

Kromě vstupních surovin na výrobu litiny společnost nakupuje také součástky jako 

např. kotlové zátky různých průměrů, radiátorové vsuvky, růžice, táhla, těsnění a trysky. [54] 

Dalším silným dodavatelem je společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s., která 

dodává energie, telekomunikaci a ekologické služby. [9] 

2.4 Makroprostředí 

Makroprostředí bude rozebráno pomocí metody PEST, kde se prostředí dělí podle 

jednotlivých faktorů – politicko-právních, ekonomických, sociálně-kulturních 

a technologických. 
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2.4.1 Politicko-právní a legislativní faktory 

Politické prostředí České republiky je charakteristické svou nestabilitou 

a proměnlivostí. Od 29. ledna 2014 vládne levicová koalice stran ČSSD, KDU-ČSL a hnutí 

ANO v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. 

Z legislativních faktorů ovlivňuje trh topenářské techniky nejvíce Zákon o ochraně 

ovzduší a také státní subvence určené konečným zákazníkům. Řada právních úprav je také 

ovlivněna nařízeními a směrnicemi Evropské unie. 

Dne 1. září 2012 vešla v platnost novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., 

která do jisté míry pomohla rozvoji trhu topenářské techniky.  

V zákonu jsou regulovány kotle a krbová kamna na pevná paliva s teplovodní mřížkou 

(tedy zařízení připojená k soustavě ústředního vytápění) o tepelném příkonu 10-300 kW. [32] 

Od roku 2014 se mohou prodávat pouze kotle 3. emisní třídy a vyšší. Od 1. ledna 2018 

se budou smět prodávat kotle pouze 4. emisní třídy a vyšší, ale i jejich prodej bude od roku 

2020 zakázán a budou prodávány pouze kotle páté emisní třídy. Od roku 2022 budou moci 

domácnosti používat pouze vyhovující kotle odpovídající třetí a vyšší emisní třídě. [29, 32] 

Od roku 2017 navíc musí provozovatel při kontrole předložit revizi svého kotle, které 

budou zajišťovat obecní úřady. Pokud provozovatel nesplní daná nařízení, budou hrozit  

pokuty až do výše desetitisíců. [29, 32] 

Jelikož bude od roku 2022 řada provozovatelů kotlů nucena vyměnit nevyhovující 

zařízení za nová, očekává se peněžní podpora státu. [32] 

Druhé opatření, které napomáhalo růstům prodejů na trhu topenářské techniky, byl 

Společný program na podporu výměny kotlů, na veřejnosti znám jako „kotlíkové dotace“. 

Cílem tohoto programu „je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů 

do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem 

dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní 

tepelné zdroje.“ [44] 

Konkrétně stát přispíval (pouze) fyzickým osobám finanční částkou na výměnu 

stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za: 
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 kotle na tuhá paliva emisní třídy 3 nebo vyšší s automatickým dávkováním 

paliva, 

 zplyňovací kotle emisní třídy 4 a  

 atmosférické nebo kondenzační kotle na plynná paliva. [45] 

Konkrétní kotle, na které se tento program vztahoval, jsou uvedeny v Seznamu 

výrobků a technologií, které vydává Státní fond pro ochranu životního prostředí České 

republiky. Tento seznam je volně dostupný na internetových stránkách. [45] 

Maximální výše podpory, kterou mohli žadatelé získat, se pohybuje 

od 20 do 60 tisíc Kč v závislosti na typu vyměněného kotle [45] 

Tento program byl určen pro 5 krajů, které jsou nejvíce postiženy znečištěným 

ovzduším (Moravskoslezský, Středočeský, Královehradecký, Ústecký a Plzeňský) 

a do současnosti proběhlo už několik výzev k přihláškám do programu. Bylo podáno skoro 

10 000 žádostí a proinvestovalo se asi 500 mil. Kč. [20, 44] 

V roce 2015 budou tyto kotlíkové dotace přeneseny do celorepublikového Operačního 

programu životní prostředí (pod druhou prioritní osu). V roce 2015 má být alokováno 

1,3 mld. Kč, do konce programovacího období 2014-2020 až 9 mld. Kč. Žadatelé budou moci 

žádat o uhrazení až do 85 % nákladů za výměnu kotle a zateplení domu. [20, 48] 

Dotace na nové kotle bude možno získat v rámci programu nová zelená úsporám 

v rámci oblasti podpory C. Neekologické zdroje tepla (např. kotle na uhlí, koks, brikety nebo 

mazut) budou měněny za ekologicky přijatelnější kotle (např. kotle na biomasu, plynové 

kondenzační kotle a také tepelná čerpadla). Při koupi kotle bude žadateli proplaceno 

max. 50 % výdajů a v Moravskoslezkém a Ústeckém kraji ještě o 10 % více. [20, 37]. 

Žádosti se budou podávat na stránkách programu Zelená úsporám od 15. května 

do 31. října 2015. Další výzvy však budou pokračovat až do roku 2021. [37] 

2.4.2 Ekonomické faktory 

Česká ekonomika byla donedávna ovlivněna probíhající ekonomickou krizí, 

pro kterou byl charakteristický pokles HDP. Nyní již probíhá fáze oživení, pro kterou je 

charakteristický růst výroby (průmyslové o 4,5 % a stavební o 6 % meziročně v měsíci únor). 

Míra HDP vzrostla meziročně o 1,4 % ve třetím čtvrtletí roku 2014. [27] 
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S oživením také koresponduje růst průměrné hrubé mzdy, která je nyní 27 200 Kč. 

Nezaměstnanost je na úrovni 7,2 % (březen 2015). [27] 

Míra inflace je rekordně nízká, průměrná roční inflace za rok 2014 byla pouze 0,4 %. 

Právě kvůli cílování inflace (2 %) Česká národní banka provedla v listopadu 2014 intervenci 

s cílem oslabit korunu na hodnotu 27 Kč/EUR. Tento krok měl také podpořit export. [27] 

2.4.3 Sociálně-kulturní faktory 

Na území České republiky žilo k 31. 12. 2014 10 538 275 obyvatel, z čehož bylo 51 % 

žen. V ČR klesá porodnost (nyní připadá na jednu matku 1,45 dítěte) a oddalují se sňatky. 

Svobodné ženy převažují do 31 let věku, muži do věku 33 let. 

Hospodařících domácností je na území ČR evidováno 4 375 122, nejčastěji se jedná 

o jednočlenné (1,42 mil.) a dvoučlenné (1,3 mil). 

Z posledního cenzu, který byl proveden v roce 2011, vyplynulo, že je na území České 

republiky celkem 2 158 119 domů, z toho cca 1 900 000 rodinných domů, 214 000 bytových 

domů a 42 000 ostatních budov (viz tab. 2.3). Nejvíce domů stojí ve Středočeském kraji, a to 

286 780, přičemž ústřední topení používá 228 196 z nich, což je 79,5%. [23]  

Po roce 1989 dochází v ČR k suburbanizaci, což je opak urbanizace. Obyvatelé se tedy 

stěhují z měst na venkov, často je to však do vesnic v okolí větších měst a zachovávají si tak 

městský způsob života. [43] 

Celkově ve městech bydlí 73,4 % obyvatelstva ČR (údaje z roku 2011). Kromě Prahy 

bydlí nejvíce obyvatel ve městě v Moravskoslezském (84,9 %) a Ústeckém (80,4 %) kraji. 

Naopak nejméně městského obyvatelstva je v kraji Vysočina a Středočeském 

(57, resp. 58 %). [43] 
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Tab. 2.3: Počet domů v ČR v roce 2011 dle kategorií 

 

Zdroj: [23], vlastní úprava 

V posledních letech lze pozorovat trend důrazu na ekologii, a to zejména kvůli 

zvýšenému množství polétavého prachu v ovzduší v průmyslově aktivních oblastech.  

Nejhorší situace co do míry polétavého prachu v ovzduší je v Moravskoslezském kraji. 

2.4.4 Technologické 

Se zvyšujícími se ekologickými a následně také legislativními požadavky na výrobky 

topenářské techniky je kladen důraz také na technologii výroby. Zákazníci nyní upřednostňují 

ekologicky šetrné zdroje tepla, jako jsou např. solární termické systémy, kotle na biomasu 

apod. Koupě těchto výrobků je nyní také podporována v rámci programu Nová zelená 

úsporám. 

celkem
rodinné

domy

bytové

domy

ostatní

budovy

2 158 119 1 901 126 214 760 42 233

1 800 075 1 554 794 211 252 34 029

fyzická osoba 1 499 512 1 455 367 36 763 7 382

obec, stát 48 948 9 580 31 531 7 837

bytové družstvo 31 948 1 037 30 404 68

spoluvlastnictví vlastníků bytů 137 687 60 651 76 522 514

1919 a dříve 230 908 199 845 26 077 4 986

1920 - 1970 623 757 526 348 91 625 5 784

1971 - 1980 269 255 229 096 38 152 2 007

1981 - 1990 213 648 186 638 25 358 1 652

1991 - 2000 196 874 180 649 12 684 3 541

2001  - 2011 219 379 203 775 12 674 2 930

Domy úhrnem

Kategorie

Domy obydlené

Z toho

podle

vlastnictví

domu

Z toho

podle

období

výstavby nebo

rekonstrukce

domu
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3 Teoretická východiska měření návštěvnosti internetových stránek 

V současné době je pozorován růst důležitosti Internetu v každodenním životě 

spotřebitelů. Právě na Internet se přesouvá řada činností, které byly dříve vykonávány jiným 

způsobem. Příkladem je růst Internetu jako zdroje informací. Bylo zjištěno, že uživatelé 

využívají server novinky.cz ve stejné míře jako zprávy televize Nova a dlouhodobě dochází 

k poklesu tištěných novin jako zdroje informací. Dalo by se tedy říci, že Internet se stal 

substitutem tradičních médií. [15] 

Kromě toho dochází odklonu spotřebitelů od tradičních forem reklamy. Například 

bylo zjištěno, že přesycenost televizní reklamou je velká. Téměř 31 % lidí televizní reklamě 

nevěnuje pozornost, stejné množství osob během reklamy přepíná na jiný kanál a 23 % diváků 

odchází od televize. Jen 9,9 % populace reklamu sleduje, ale vadí jí. Se zájmem televizní 

reklamu sleduje pouhých 3,3 % dotazovaných. Kromě toho si třetina dotazovaných myslí, že 

by reklama v televizi měla být omezena. [14] 

Právě proto je potřeba hledat nové formy marketingové komunikace k lepšímu cílení 

na konečného zákazníka. Právě tuto možnost nabízí internetový marketing. 

3.1 Internetový marketing 

Internetový marketing „je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových 

cílů prostřednictvím Internetu“ [6, s. 20]. Počátky internetového marketingu se datují 

do začátku 90. let, kdy se na Internetu objevily první reklamy. S technickým pokrokem došlo 

k nárůstu počtu webových stránek. „Průběžně se začala rozvíjet a zdokonalovat multimédia, 

newslettery, bannerová reklama atd. Ve chvíli, kdy se začaly zjišťovat zákaznické preference, 

názory, připomínky k produktům, zrodil se internetový marketing.“ [6, s. 19]  

Přednosti internetového marketingu jsou především v: 

 možnosti přesného měření, 

 non-stop dostupnosti, 

 komplexnosti, 

 individualizaci a 

 dynamice obsahu. [6] 
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V současné době se v rámci Internetu používá pojem web 2.0. Tímto se oddělují 

současné trendy Internetu od předchozího období, kdy se používal web 1.0. Hlavní rozdíl 

spočívá v tom, že zatímco web 1.0 je statický, nynější web 2.0 je dynamický – uživatelé mají 

možnost internetovou realitu vytvářet. Pro analýzu se nyní používá webová analytika 2.0. [6] 

Pro analýzu webu je potřeba pochopit fungování internetové vyhledávání. 

3.2 Vyhledávání na Internetu 

„Vyhledávač je klíčovým nástrojem, který poskytuje odpovědi na dotazy uživatelů, 

a jako takový má významný vliv na to, co budou lidé číst nebo nakupovat.“ [6, s. 29] 

Vyhledávače se dělí na ručně upravované adresáře, automatizované vyhledávače 

a metavyhledávače (agregátory). Nejrozšířenější kategorií jsou automatizované vyhledávače, 

kde se pracuje s určitými algoritmy. Metavyhledávače pouze přejímají výsledky 

automatizovaných vyhledávačů a prezentují je jiným způsobem. Nejméně rozšířená je první 

kategorie, jelikož zde se veškerá práce provádí ručně. [5] 

Pro vyhledávání na Internetu lze použít řadu vyhledávačů. Celosvětově nejznámějším 

automatizovaným vyhledávačem je Google, avšak jsou používány také jiné, jako 

např. Yahoo!, Bing (s vlastnictvím Microsoftu), Ask (4. místo v USA), AOL, Business, 

Hakia, WolframAlpha, Zanran (pro numerická data), Pipl, Baidu (hlavní vyhledávač v Číně), 

Yandex (Rusko) aj. [6] 

 V některých zemích má Google téměř 100% pokrytí (např. v Thajsku 99 %, v Belgii, 

Brazílii, Indonésii 98 % a v Polsku 97 %), avšak v některých zemích jsou oblíbenější jiné 

vyhledávače. V Japonsku je nejvíce využívaný americký Yahoo! (53 %) a Google je 

na druhém místě (40 %), stejně tak jako v Rusku (26 %), kde nejvíce uživatelů využívá 

vyhledávač Yandex (62 %). Viz příloha č. 5. [6] 

V Číně uživatelé vyhledávají prostřednictvím vyhledávačů Baidu, který však 

vyhledává pouze v čínštině (62 %) nebo 360 search (21 %). Právě Baidu zaznamenává růst. Je 

to dokonce čtvrtá nejnavštěvovanější stránka na světě po Googlu, Faceooku a Youtube. 

Jelikož je v tomto vyhledávači možné vyhledávat pouze v čínštině, 94 % návštěv pochází 

z Číny. Pokud by se tento vyhledávač rozšířil i na zahraniční trhy, mohl by se stát 

významným konkurentem Googlu. V rámci globálních tržních podílů v únoru 2015 zaujímá 
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Baidu už 26,7 %, čímž se snižuje náskok Googlu (58,4 %). V březnu 2013 měl Google 82,7% 

celosvětový tržní podíl, zatímco Baidu pouze 2,1 %. [6, 46] 

Zajímavá situace je také v České republice, kde Google dosahuje 71% tržního podílu 

a následuje jej domácí vyhledávač Seznam.cz (26 %), který byl založen v roce 1996 

Ivo Lukačovičem. Další zdroje uvádí jiné poměry tržních podílů – 53 % pro Google a 37 % 

pro Seznam (dle Google Analytics Googlu), nebo 49 % a 42 % dle Seznamu. [6, 42, 55] 

Obecně proces vyhledávání na Internetu obsahuje tři fáze. Po zadání dotazu nejdříve 

dochází k procházení jednotlivých stránek (crawding), kdy se prohledávají odkazy 

a vyhledávají stránky na webu. Tento proces provádí software pod názvem robot (také 

crawler, spider, prohledávač). Poté následuje indexace (indexing), kdy robot každé stránce 

přiřadí klíčová slova. Poslední fází v procesu je hodnocení (ranking), kdy robot využije 

klíčová slova z předchozí fáze. Poté už vyhodnocuje, zda klíčová slova obsažená na každé 

stránce odpovídají dotazu a určí každé stránce relevanci z hlediska vyhledávání. [5, 6] 

Zadá-li uživatel dotaz na Internetu, získá zobrazené stránky, které odpovídají zadaným 

klíčovým slovům. Tyto weby byly nalezeny za pomocí výše zmíněného procesu a výsledek 

se označuje SERP (Search Engine Results Page). Samotná technologie vyhledávání je složitá 

a zohledňuje asi 200 faktorů. Každý vyhledávač používá svůj algoritmus k dosažení výsledků. 

[7] 

Při vyhledávání se však také zobrazují sponzorované odkazy, jelikož je to hlavní zdroj 

příjmů pro vyhledávače. Tyto sponzorované odkazy jsou známy spíše jako reklama PPC 

(Pay Per Click, tedy platba za kliknutí). PPC reklama se zobrazuje nad výsledky přirozeného 

vyhledávání a také po stranách. [5] 

Jak je patrno z obrázku 3.1, po zadání dotazu „kotle na tuhá paliva“ bylo nalezeno 

cca 381 tisíc odpovídajících výsledků (červený ovál). Úplně nahoře byly zobrazeny placené 

odkazy (označené červenou šipkou), stejně tak jako vpravo. První výsledek přirozeného 

vyhledávání je označen žlutou šipkou. Tyto stránky jsou tedy nejvíce optimalizované 

pro klíčová slova „kotle na tuhá paliva“. 

Každý výsledek se skládá z titulku, který je shodný s titulkem stránky (modrá část), 

dále z URL adresy, což je adresa dané stránky (Uniform Resource Locator). Pod URL 

adresou je k vidění úryvek obsahu (snippet). Tento úryvek je důležitý, jelikož je to extrakt 
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stránky. Ukazuje se v něm, o čem asi stránka bude, a proto tato část textu často rozhoduje 

o tom, zda zákazník na stránku přijde. Kromě toho vyhledávače zobrazují navigační odkazy 

na jednotlivé oddíly stránky. Seznam navíc ukazuje náhled stránky. [5, 8] 

Konkrétně u prvního výsledku přirozeného vyhledávání (viz obr. 3.1) je zobrazen 

titulek (Kotle na tuhá paliva – VIADRUS.CZ). Pod titulkem je k vidění URL adresa 

(www.viadrus.cz/kotle-na-tuha-paliva-25.html) a úryvek z textu (Kotle na tuhá paliva 

VIADRUS se vyznačují vysokou účinností a šetrností k životnímu prostředí. Na našich 

stánkách jsou kotle na tuhá paliva rozděleny na kotle…). A nakonec je v rámci výsledku 

zobrazen také navigační odkaz na jednotlivé oddíly stránky (tedy Kotle s ručním přikládáním, 

Litinový prohořívací kotel, Automatické kotle). 

 

Obr. 3.1: Výsledky vyhledávání dotazu ve vyhledávači Google 

Zdroj: Google.cz 

Pro návštěvníka jsou rozhodující odkazy, které jsou v rámci přirozeného vyhledávání 

umístěny nahoře. Bylo zjištěno, že 42 % uživatelů navštíví hned první odkaz, který je 
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zobrazen při vyhledávání. Dvanáct procent uživatelů přejde na druhý odkaz shora a 9 % 

na třetí. [4] 

Kromě toho jsou k dispozici také výzkumy eye trackingu, což je výzkum za pomocí 

sledování pohybu očí. V rámci vyhodnocování se zkoumá rozložení prvků na stránce, 

navigace a grafika. Výstupem jsou tzv. heatmapy, kde jsou zobrazeny jednotlivá místa stránek 

podle délky pohledu. [41] 

Prostřednictvím eye trackingu bylo také zjištěno, že uživatelé Internetu 

se při vyhledávání informací více soustředí na stránky umístěné jako první v pořadí 

(viz obr. 3.2). 

 

Obr. 3.2 – Heatmapy na Googlu a Bingu 

Zdroj: [4] 

Je tedy důležité, aby byla daná webová stránka pro uživatele v rámci přirozeného 

vyhledávání umístěna co nejvýše. Proto by primárním snažením každého správce webových 

stránek měla být jejich optimalizace. Dříve se optimalizace označovala pod zkratkou SEO 

(Search Engine Optimization), tedy optimalizace pro vyhledávače), ale od toho se postupně 

ustupuje, jelikož se stránky neoptimalizují pro vyhledávač, ale pro uživatele. Nyní se používá 

pojem SEM (Search Engine Marketing). [6] 
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Optimalizace se týká dvou oblastí. V rámci on-page optimalizace (optimalizace 

ve zdrojovém kódu) se řeší obsah, titulky a struktura stránky. Vedle toho existuje také  

off-page optimalizace, která se provádí mimo stránky. [8] 

Při on-page optimalizaci se pracuje s tzv. klíčovými slovy, což jsou výrazy, které jsou 

typické pro danou stránku a uživatelé je zadávají do vyhledávání. Platí pravidlo, že po zadání 

(klíčového) výrazu by uživatel měl dostat odpovídající výsledky. Problém to může být 

například u homonym, což jsou slova souzvučná (např. los, kolej) nebo u slov 

mnohoznačných (např. houba, myš), kdy na první pohled nemusí být jasné, co daným 

výrazem uživatel myslel. Vybraná slova by se měla objevit především v hlavním titulku 

stránky, v názvech odstavců, v první části textu na stránkách, ale také v názvech 

a alternativních popisech obrázků. [6, 8] 

V rámci off-page faktorů se provádějí technicky složitější vícekrokové operace. 

Všechny tyto úpravy jsou prováděny mimo stránky. Do této skupiny faktorů patří 

např. budování (nakupování) zpětných odkazů (neboli linkbuilding) nebo registrace 

do katalogů. [8] 

Klíčovou činností v rámci optimalizace stránek je copywriting. Tento pojem označuje 

tvorbu obsahu na webu a kromě psaní přitažlivých textů obsahujících klíčová slova zahrnuje 

také vizuálně příjemnou prezentaci obrázků a stylů v rámci celku. Cílem tohoto snažení 

je akce, kterou by měl návštěvník webu provést (např. pobýt na stránkách, nakoupit v e-

shopu). [6] 

Jelikož na českém Internetu působí dva konkurenční vyhledávače, je pro každého 

provozovatele stránek klíčové, zda bude své SEM specializovat na vyhledávání Seznamu, 

nebo Googlu. Algoritmus vyhledávání je odlišný, a proto ten, kdo je vyhledán na Googlu 

nemusí být vidět na Seznamu a naopak. [13] 

Kromě specifik na českém Internetu je potřeba vnímat trendy ve vyhledávání. 

V současné době uživatelé stále častěji nepoužívají vyhledávání v heslech, ale pokládají přímé 

otázky, tak jak by učinili v běžném hovoru. Právě tento trend je potřeba mít na zřeteli 

a upravovat webové stránky tak, aby byly nalezeny i po zadání dotazu ve větě. [13] 

Kromě optimalizace stránek pro vyhledávání mohou společnosti využít také tzv. PPC 

(Pay Per Click) reklamu. Tento pojem označuje způsob placení za internetovou reklamu, kdy 
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se platí za jednotlivé prokliky na stránky. Většinou jsou PPC reklamy vidět při vyhledávání 

po pravé straně. V ČR existuje vícero systémů pro tuto službu (např. Sklik, Etarget, AdFox, 

nebo AdWords). [33] 

Ideální chování zákazníka se kdysi popisovalo pomocí modelu AIDA, kdy bylo 

potřeba nejdříve upoutat zákazníkovu pozornost, poté vyvolat v něm zájem, vzbudit touhu 

(po výrobku či službě) a na závěr provést akci (tedy koupi). V rámci online světa je vhodnější 

použít pětistupňový model obsahující tyto prvky: 

 potřeba poznání, 

 předprodejní aktivity a hledání, 

 ověřování informací a rozhodnutí o koupi, 

 vlastní koupě a  

 ponákupní hodnocení. [6] 

Pro zjištění účinnosti optimalizace webových stránek a jejich výkonnosti se používá 

řada ukazatelů, které jsou zastřešovány pojmem click-stream analýza. 

3.3 Nástroje pro analýzu internetových stránek 

Analýza internetových stránek je kontinuální proces analýzy, uzpůsobování a měření. 

Pro analýzu chování uživatelů na vybraných stránkách se používají nástroje webové 

analytiky.  

Těchto nástrojů je celá řada. U každého z nich je možno najít určité přednosti, které 

jiný nemá. Kaushik jmenuje hned 9 možných nástrojů webové analytiky: Omniture, 

Coremetricks, Webtrends, Affinium NetInsights, SiTi, Nedstat, CilckTracks, Google 

Analytics  a Yahoo! Web Analytics. Poslední dva nástroje jsou bezplatné. [7] 

Google Analytics je nástroj používaný v rámci business inteligence. 

3.4 Základní metriky click-stream analýzy 

„Metriky jsou první dimenzí, které lze změřit. Výsledky jsou pak vidět jako absolutní 

číslo nebo poměrový ukazatel.“ [6, s. 328] 
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Metriky lze získat pomocí nástrojů Google Analytics, Yahoo! Web Analytics, 

Omniture, nebo Mint. 

Návštěvy a návštěvníci 

Samotným základem webové analytiky jsou návštěvníci a návštěvy webu. Návštěvy 

vyjadřují počet zobrazení vybraných internetových stránek. Technicky se této události říká 

relace, což je soubor požadavků. Jakmile někdo vyžádá informace z našich stránek, 

je pro návštěvníka zahájeno sledování relace vybraných internetových stránek. Každý 

následující požadavek je poté veden pod jedinečným číslem (ID). Návštěvníkova aktivita 

je poté shrnuta do jedné návštěvy. Celkový počet návštěv tedy znamená celkový počet relací 

za daný čas. [7] 

Pokud web používá programovací jazyk JavaScript, po každé unikání návštěvě 

se návštěvníkovi uloží do prohlížeče soubor cookie. Tento soubor zůstává v prohlížeči 

i po opuštění stránky. Právě cookie je poté směrodatné k identifikování opakované návštěvy 

webu. Tento proces však může mít své mezery, jelikož ne vždy sedí za počítačem stejný 

uživatel. Kromě toho si mohou uživatelé na svém počítači zakázat příjem souborů cookie. [7] 

Čas strávený na stránce a na webu 

Čas strávený na stránce je počet minut (a sekund), které návštěvník stráví na určité 

stránce daného webu. Čas strávený na webu je poté součet všech časů, které návštěvník 

na jednotlivých stránkách strávil. [7] 

Míra opuštění (bounce rate) a míra odchodů 

Míra opuštění zobrazuje počet návštěvníků, kteří pouze zobrazili stránku a ihned 

odešli. Míra opuštění se dá sledovat jednak za celý web, ale také je dobré sledovat míru 

opuštění u klíčových stránek webu označených jako nejdůležitější vstupní stránky  

(např. e-shop, kontakty apod.). Míra opuštění není tolik důležitá metrika pro blogy, jelikož 

návštěvníci zpravidla čtou poslední příspěvek a poté odchází. [7] 

Míra odchodů zobrazuje, kolik uživatelů opustilo web z té či které stránky. Obě tyto 

metriky jsou kvantitativní a nelze pomocí nich rozlišit důvod opuštění nebo odchodu. [7] 
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Míra konverze 

Konverze je situace, kdy návštěvník stránek provede určité žádoucí jednání 

(např. koupě produktu, stažení ceníku, zadání poptávky apod.). Čím je míra konverze vyšší, 

tím je daná stránka úspěšnější. [1]  

Konverze bývá často zobrazována ve formě trychtýře, kdy v nejširším místě jsou 

všichni návštěvníci webu a v nejužším místě uživatelé, kteří si zakoupili produkt v e-shopu. 

Clifton rozlišuje 5 typů trychtýře. Trychtýř typu A je prakticky nedosažitelný 

(100% konverze), typ B je v praxi nejčastější. Typ C znázorňuje dobře optimalizovaný 

trychtýř s pozvolným poklesem návštěvníků. Typ D je špatně definovaný trychtýř, kdy 

do trychtýře vstupují návštěvníci v půlce procesu. Nejhorší situace je u typu E, kde existuje 

nějaká vážná překážka, která brání většině uživatelů dokončit úlohu. 

 

Obr. 3.3 – Schematické tvary konverzní cesty  

Zdroj: [3] 

Metrika míra konverze „se definuje jako počet konverzí dělený počtem unikátních 

návštěvníků (nebo návštěv)“. [7, str. 67] Jestli bude v děliteli počet návštěvníků, nebo 

návštěv, je odlišné podle nástroje pro webovou analytiku. Například Google Analytics 

využívá metriku počet návštěv. [7] 

Pokud společnost investuje do PPC kampaní, je sledování konverze ještě důležitější. 

Konverze se potom počítá jako počet konverzí dělený počtem prokliků. Míra konverze 

se pohybuje okolo dvou procent. Následně se také vyhodnocuje náklad na konverzi, kdy 

se náklady dávají do poměru s počtem konverzí. [1] 

Engagement 

Tato metrika patří do skupiny metrik kvalitativního charakteru. Vyjadřuje vztah 

(zájem), jaký má daný návštěvník k vybrané stránce. Kromě toho se dá engagement definovat 
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jako počet opakovaných návštěv vykonaných stejným návštěvníkem. Tuto metriku tedy nelze 

vyjádřit jednoduše. [7] 

Věrnost a aktuálnost návštěvníků 

Věrnost vyjadřuje, jak často návštěvník za stanovené období na web přicházel. 

Aktuálnost ukazuje, jaký časový interval uběhl od poslední k současné návštěvě téhož 

návštěvníka. [7] 

Poměr hodnotných odchodů 

Tato metrika vyznačuje „dobrý“ odchod návštěvníka. Odešel tedy na tu stránku, která 

je pro provozovatele webu prospěšná, např. proto, že má sjednané provize. [7] 

Opuštění košíku a objednávacího procesu 

Opuštění košíku znamená, že zákazník místo konverze opustil nákupní košík 

a nepokračoval v nákupu. Zde je nutné zjistit, jaké bylo chování zákazníka (jaké navštívil 

stránky) před samotným opuštěním košíku.  

Opuštění košíku = 1 −
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛í𝑘ů,   𝑘𝑡𝑒ří 𝑧𝑎č𝑎𝑙𝑖 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑎𝑐í 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑙𝑒𝑝𝑛𝑢𝑡í,   𝑘𝑡𝑒𝑟á 𝑣𝑒𝑑𝑙𝑎 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑á𝑛í 𝑧𝑏𝑜ží 𝑑𝑜 𝑘𝑜ší𝑘𝑢 
 

Opuštění objednávacího procesu = 1 −  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛í𝑘ů,   𝑘𝑡𝑒ří 𝑑𝑜𝑘𝑜𝑛č𝑖𝑙𝑖 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑘𝑢

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛í𝑘ů,   𝑘𝑡𝑒𝑟í 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑎𝑐í 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑧𝑎ℎá𝑗𝑖𝑙𝑖
 

[7] 

Průměrná hodnota objednávky 

Tato metrika je doplňková metrika k míře konverze. Díky tomu se dá určit, jak velká 

byla výsledná objednávka zákazníka. Je to tedy celkový zisk dělený celkovými objednávkami. 

[7] 

Měření makrokonverzí a mikrokonverzí 

Makrokonverze je činnost, která přináší danému webu zisk. Typicky se tedy jedná 

o nákup v e-shopu. Oproti tomu mikrokonverze jsou všechny ostatní činnosti prováděných 

zákazníky, za kterými může (ale nemusí) následovat makrokonverzce. Někteří návštěvníci 

si například vyhledají kontakty na určitou kamennou prodejnu a zajdou nakoupit do prodejny. 

Pro obchodníka je tato skutečnost neméně důležitá. [7] 
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Délka a hloubka návštěvy 

Na nekomerčních webech se sleduje délka návštěvy, což je délka relace v sekundách. 

Je třeba sledovat rozložení délek návštěv a ne pouze průměr. Hloubka návštěv informuje 

o počtu zobrazených stránek při každé návštěvě webu za určité období. [7] 

3.5 Sociální sítě 

Nedílnou součástí Internetu jsou sociální sítě. Sociální sítě „jsou zvláštní skupinou 

internetových služeb umožňující vzájemné virtuálně-společenské propojování lidí 

na internetu, komunikaci a společné aktivity.  Mezi hlavní sociální sítě se považuje Facebook, 

Linkedin či Twitter.“ [33] 

Sociální sítě jsou však pouhou podmnožinou tzv. sociálních médií, mezi které dále 

spadají diskusní fóra a diskusní skupiny, přehledy a stránky s názory, blogy, mikroblogy, 

záložkování a sdílení médií. [11] 

Sociální média jsou souborem technologií, které zachycují komunikaci a virtuální 

vztahy uživatelů. [12] 

3.5.1 Charakteristika sociálních sítí a uživatelů sociálních sítí 

 Pro sociální sítě jsou charakteristické tyto znaky: 

 obsah zpravidla vytvářejí samotní uživatelé, 

 identita uživatelů je známa, 

 klíčovým prvkem jsou vzájemné vztahy mezi uživateli a 

 provozovatelé sociálních sítí minimálně zasahují do obsahu. [8] 

Nejoblíbenější sociální sítí je Facebook. Tato platforma byla založena Markem 

Zuckerbergem v roce 2004 jako interní síť na Harvardské univerzitě. Brzy se však rozšířila 

na jiné univerzity a posléze také do mimoakademického prostředí. Nyní (prosinec 2014) 

se eviduje cca 890 milionů denně aktivních uživatelů, z toho 745 z nich používá při připojení 

mobilní telefon. Alespoň jednou za měsíc se připojí 1,39 miliardy lidí a 1,19 mld. při tom 

využívá mobil. Přibližně 82 % uživatelů Facebooku bydlí mimo USA a Kanadu. Ke konci 

roku 2014 společnost zaměstnávala 9 199 zaměstnanců. [36] 
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O oblíbenosti Facebooku svědčí také příznivé ekonomické výsledky. Historicky 

nejvyšších tržeb dosáhl za poslední kvartál roku 2014, kdy tržby činily 12,5 mld. USD, 

přičemž 69 % z příjmů společnosti tvoří mobilní inzerce. Naproti tomu společnost zvětšuje 

objem investic do vývoje, kde umisťuje asi 29 % svého rozpočtu. [325 

Facebook není využíván pouze fyzickými osobami. Stoupá počet firem, které mají 

svůj účet pro komunikaci se svými zákazníky. Například McDonald´s sleduje asi 56,3 mil. 

lidí, KFC 36,1 a Microsoft 6 mil. Profily zakládají také veřejné instituce jako školy, 

nemocnice apod. Intenzivní komunikaci přes Facebook používají také politické subjekty. 

Kromě Facebooku existuje řada jiných a také oblíbených sítí, byť nedosahují takové 

popularity, jako právě Facebook. Jednou z nich je např. MySpace, kde uživatelé mají prostor 

rozdělen na jednotlivé sekce – svůj profil, videa, specifický obsah, hudba a celebrity. [12] 

Twitter umožňuje sdílet mezi odběrateli krátké zprávy, ale také odkazy a fotografie 

díky zkráceným URL adresám. Síť Twitter je rozšířena především mezi mediálně známými 

osobnostmi a politiky, nyní z něj čerpají také (veřejnoprávní) média. Příkladem budiž 

například oznámení narození královského potomka ve Velké Británii, které bylo nejdříve 

tradičním způsobem oznámeno na vývěsce před Buckinghamským palácem a hned potom 

královský palác vydal oficiální oznámení na Twitteru. Aktuální počet uživatelů této sítě je 

645 mil. Třetí rozšířenou sociální sítí je Google+ (320 mil. uživatelů) [12, 31] 

Pro vzájemné vazby v obchodním prostředí a na trhu práce byla vytvořena síť 

LindedIn. Největší sítí pro sdílení videí je Youtube. Jednotliví uživatelé si mohou založit 

profil pro nahrávání videí, vytvořit vlastní kanál a označovat videa jako oblíbená. Nyní 

YouTube vlastní společnost Google. Od uživatelských videí se postupně přešlo k nahrávání 

a sdílení hudebních klipů. Video s největším počtem zhlédnutí je videoklip korejského umělce 

Psye Gangnam Style, které mělo v dubnu 2015 téměř 2,3 mld. zhlédnutí. [12] 

Naopak sítí pro sdílení fotografií je Instagram, kde je už přes 300 milionu uživatelů, 

přičemž 30 % z nich je z USA. Denně je sdíleno přes 70 mil. fotek a videí. Další obdobnou 

sítí je Flicker. Kromě těchto sítí byly založeny další, jako např. Bebo, Hi5, Orkut, Friendser, 

Classmates.com apod. [12, 47] 
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Jak již bylo řečeno, sociální sítě jsou (spolu)vytvářeny právě samotnými uživateli. 

Pro marketing je tato informace klíčová. Je důležité vhodně klasifikovat uživatele odebírající 

obsah dané společnosti a podle toho s těmito uživateli pracovat. 

Bednář člení uživatele sociálních sítí do 5 základních skupin: 

 Aktivní uživatel - tvůrce a poskytovatel obsahu (10 % aktivních uživatelů), 

 Aktivní uživatel – hodnotič a distributor (rád a ochotně diskutuje a sdílí), 

 Pasivní uživatel – hodnotič obsahu (označují obsah jako „like“, ale nepředávají 

dál), 

 Pasivní uživatel – pozorující autorita (málo komunikuje, ale jeho výstupy mají 

váhu) a 

 Pasivní uživatel – pozorovatel (většinou je na síti, protože musí). [8] 

Z marketingového hlediska jsou zajímavé první tři typy uživatelů. Aktivní uživatelé, 

vytváří obsah, rádi jej sdílí a jsou pro ostatní neformální autoritou. Avšak zajímaví jsou také 

pasivní uživatelé – pozorující autority. Tito uživatelé totiž málo komunikují, avšak mají 

ve  svém okolí větší okruh lidí. Pokud tedy tohoto uživatele zasáhne marketingová kampaň 

a  on ji sdílí, možnost zasáhnout větší publikum je nepoměrně vyšší, než je tomu u ostatních 

typů uživatelů. Naopak neúčinné je zasahování posledního typu uživatele (pozorovatele). Tito 

uživatelé jsou do sociální sítě zapojeni z ryze praktických důvodů, často kvůli pracovním 

povinnostem. [8] 

Kromě této typologie je u uživatelů vhodné provést klasifikace podle vztahu uživatele 

k firmě či produktu. Je možné rozlišit 6 typů uživatelů: 

 advokát (nebo evangelista), 

 aktivní podporovatel, 

 pasivní podporovatel, 

 neutrální uživatel, 

 konstruktivní kritik a 

 destruktivní kritik (hater). [8] 

Advokát je věrný fanoušek značky či společnosti. Má hluboké znalosti ohledně 

produktů, obhajuje je před ostatními uživateli a vyhledává si dodatečné informace. Tito 

uživatelé jsou pro komunikaci na sociálních sítích klíčoví. Společnosti by je měly vyhledávat 
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a udržovat s nimi dobré vztahy. Méně se zapojují tzv. aktivní a pasivní uživatelé. 

Konstruktivní kritici jsou velmi informovaní uživatelé, kteří chtějí vést se společností dialog. 

Oproti tomu destruktivní kritik, neboli hater, otevřeně kritizuje všechny aktivity společnosti, 

přičemž důvod nenávisti může být čistě subjektivní, principiální, nebo nemusí být vždycky 

znám. [8] 

Na sociální sítě lze aplikovat teorii ovlivňovatelů (influencerů), kdy jeden uživatel má 

možnost svou autoritou ovlivnit chování dalších uživatelů. Díky programům jako je Pajek, 

Gephi, nebo NodeXL je možné vytvořit schéma shluků jednotlivých profilů okolo určitých 

osob – influencerů. Po jejich identifikaci je možno na ně marketingově působit a dosáhnout 

tím velkého zacílení za poměrně malých nákladů.[17] 

Profil na sociální síti nemusí být vhodný pro všechny firmy. Základním problémem je, 

zda cílové publikum společnosti koresponduje s uživateli dané sítě. Kromě toho je potřeba mít 

na paměti, že uživatelé se chtějí hlavně bavit, proto je nutné podávat informace zábavnou 

formou (např. zákulisní informace, aktuality apod.). U sociálních sítí je důležitější kvalita 

fanoušků před kvantitou. Důležitou roli hraje také profilová a úvodní fotka a také úvodní text 

charakterizující společnost a její činnost. Pokud se komunikace přes sociální sítě nevyplatí, 

není nutné za každou cenu profil mít. [16] 

3.5.2 Měření na sociálních sítích 

Základem úspěchu marketingu na sociálních sítích je definice jednoznačných cílů 

komunikace, které jsou dobře měřitelné. Po stanovení cílů se stanovují cesty vedoucí 

k oslovení cílové skupiny, během aktivit a o ukončení se provádí vyhodnocování dílčích 

úspěchů. 

Přínosy blogování jsou dle Jasona Stampera dobře měřitelné pomocí ukazatele 

ROI of blogging (návratnost investice do blogování): 

ROI of blogging = 
𝑝𝑝𝑘 (𝑝𝑣𝑟/1,000)

(𝑝𝑐𝑏 ∙ ℎ𝑚𝑧)
, 

kde ppk představuje průměrný počet kliknutí za den, pvr průměrný výnos z reklamy 

pcb průměrný počet hodin denně věnovaný blogování a hmz hodinovou mzdu blogujícího 

zaměstnance. [11]  
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Společnost Facebook nabízí Facebook Insights, kde mohou uživatelé provozující 

stránky sledovat aktivitu na stránkách a vyhodnocovat jednotlivé přehledy stránky. Rovněž 

služba Google Analytics umožňuje vytvoření přehledu o sociálních sítích.  

Základními přehledy v rámci Facebook Insights jsou „Označení stránky jako To se mi 

líbí“, což přestavuje celkový počet uživatelů, kteří označili vybranou stránku tlačítkem „Like 

– To se mi líbí“. Poté se sledují také nová označení To se mi líbí, kdy se sleduje počet nových 

označení za týden oproti předchozímu 7dennímu intervalu. [26] 

Metrika Dosah příspěvku prezentuje počet jedinečných osob, které si zobrazily 

jakoukoliv aktivitu na stránce vč. reklam za posledních 7 dnů. Zapojení představuje počet 

osob, které označily příspěvek jako To se mi líbí, ale také jej dále komentovaly a (nebo) 

sdílely za poslední týden. [16] 

U všech těchto tří přehledů je možno zobrazit si demografický profil osob, které tyto 

činnosti prováděly. Konkrétně se jedná o věkové skupiny a pohlaví, země a město uživatelů, 

kteří označili naši stránku jako To se mi líbí a také jazyk v nastavení Facebooku uživatele. 

Statistiky čerpají informace, které uživatelé uvádějí na svých profilech. [26] 

Obdobně lze analyzovat také jednotlivé příspěvky, kde je možné zjistit, počet lidí, 

které daný příspěvek oslovil, kolik jich kliklo na příspěvek a kolik osob označilo příspěvek 

jako To se mi líbí, okomentovali nebo sdíleli. [26] 
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4 Metodika výzkumu 

Metodika výzkumu je rozdělena na dvě dílčí části, přípravnou a realizační. V rámci 

přípravné fáze je charakterizován problém společnosti, výzkumný problém a cíl. Ve druhé 

částí kapitoly je popsán sběr dat a jejich vyhodnocení. 

4.1 Přípravná fáze 

Před samotným zahájením výzkumu je potřeba definovat problém společnosti, 

ze kterého vychází výzkumný problém, dále cíl výzkumu, účel, nástroje, obsah výzkumu 

a také zdroje dat. Je potřeba také definovat problémové okruhy, které výzkum rozčlení 

do přehlednějších celků. Následně bude stanoven základní a výběrový soubor. 

4.1.1 Charakteristika výzkumu 

Problém společnosti 

Problémem společnosti je nedostatečné využití potenciálu nástrojů pro vyhodnocování 

návštěvnosti české verze internetových stránek na www.viadrus.cz. 

Výzkumný problém 

Výzkumným problémem je nedostatečná znalost podrobnějšího chování návštěvníků 

internetových stránek.  

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je podrobně analyzovat chování návštěvníků na internetových 

stránkách společnosti, a to především pomocí propracovanějších metod, než jak tomu bylo 

ve společnosti doposud. 

Účel výzkumu 

Výzkum je prováděn kvůli zájmu společnosti o zlepšení vyhodnocování chování 

návštěvníků internetových stránek. Pokud bude chování návštěvníků na stránkách lépe 

vyhodnoceno, může společnost lépe cílit svou marketingovou komunikaci na návštěvníka 

a tímto dojde k větší efektivnosti internetového marketingu společnosti. 
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Nástroje výzkumu 

Při výzkumu bude využit nástroj Google Analytics. Kromě tohoto nástroje bude použit 

také Facebook Insights pro analýzu profilu společnosti na sociální síti.  

Obsah výzkumu 

Obsahem výzkumu je zjišťování jednotlivých metrik, pomocí kterých se kvantifikuje 

chování návštěvníků na internetových stránkách. 

Zdroje dat 

Klíčovým zdrojem dat je nástroj analýzy návštěvnosti internetových stránek Google 

Analytics. Pomocí tohoto nástroje je možno získat základní metriky jako návštěvnost, délka 

návštěvy, zobrazení stránek apod. Kromě analýzy stránek společnosti bude realizována také 

analýza profilu na sociální síti Facebook pomocí nástroje Facebook Insights.  

Základní a výběrový soubor 

Základní soubor jsou všichni návštěvníci webových stránek společnosti od jejich 

založení do dne ukončení zkoumaného období v rámci výzkumu. Historii stránek lze 

na Internetu dohledat do roku 1996. Sledování stránek pomocí Google Analytics  však bylo 

započato 28. ledna 2009, takže základní soubor není možno dohledat. Ve výzkumu se bude 

pracovat pouze s výběrovým souborem, což jsou návštěvníci, kteří stránky navštívili 

ve vybraném období. 

Časové vymezení výzkumu 

Ve výzkumu budou použita data za 12 měsíců. Pro zjednodušení budou využita data 

za poslední celý kalendářní měsíc před samotným zkoumáním (což je únor 2015). Zkoumané 

období tedy bude od 1. března 2014 do 28. února 2015. Ve zkoumaném období bylo celkem 

365 dní, 53 víkendů a v rámci ČR 9 dnů pracovního volna připadajících na pracovní den. 

Metoda sběru dat 

Při analýze návštěvnosti internetových stránek bude využita metoda pozorování. 

Jelikož jsou návštěvníci stránek anonymní (a také mohou být geograficky velmi rozptýleni), 

nelze zde využít jinou metodu. 
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Pozitivem této metody je snadné získání relativně přesných dat. Naopak omezení 

při využití této metody spočívá v tom, že nelze zjistit kvalitativní charakteristiky a přesné 

důvody návštěv stránek. 

Harmonogram činností výzkumu 

Celý výzkum je rozvržen na 5 týdnů práce a je členěn na 6 dílčích činností 

(viz tab. 4.1).  

Tab. 4.1: Harmonogram činností výzkumu 

 

Rozpočet výzkumu 

Jelikož je výzkum realizován v rámci diplomové práce, není výzkum prováděn 

na komerční bázi. Eventuálně by se však daly vyčíslit alternativní náklady vzniklé 

v souvislosti s výzkumem. Dle odhadu autorky bylo na zpracování této práce vynaloženo 

asi 100 hodin. Pokud by tyto hodiny byly zpoplatněny sazbou 100 Kč na hodinu, cena celého 

výzkumu by byla 10 000 Kč. 

Velkou výhodou vybraných nástrojů pro analýzu návštěvnosti na internetových 

stránkách je jejich snadná dostupnost a také jejich bezplatnost. Služba Google Analytics je 

poskytována zdarma, stejně tak jako Facebook Insight.  

4.1.2 Problémové okruhy výzkumu 

Výzkum je pro přehlednost a lepší využitelnost rozčleněn na jednotlivé problémové 

oblasti, kterými jsou: 
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1. základní charakteristiky, 

2. návštěvnost, 

3. zdroje návštěvníků, 

4. časové údaje, 

5. loajalita návštěvníků 

6. facebookové stránky. 

V rámci prvního problémového okruhu budou rozebrány návštěvy z více náhledů – 

demografického, sociologického a geografického. 

V rámci problémového okruhu č. 2 je zkoumána návštěvnost webových stránek a také 

návštěvníci, kteří přišli na jednotlivé zkoumané stránky, jejich chování během návštěvy a také 

okamžité opuštění stránek. 

Vedle toho je třeba zjistit, kolik návštěvníků přichází z přirozeného vyhledávání 

a kolik přes PPC reklamu, popř. z jiné stránky.  

V problémovém okruhu č. 4 budou zkoumány návštěvy během dne, v rámci týdne 

a také vlivy ročního období na návštěvnost. 

V rámci problémového okruhu loajalita bude návštěvnost rozdělena na nové 

a vracející se návštěvníky a budou se hledat rozdíly, nebo podobnosti v jejich chování na 

stránkách.  

Pokud budou zjištěny v rámci výše stanových pěti problémových okruhů nějaké 

závažné skutečnosti, budou dále analyzovány. 

Nakonec budou stručně analyzovány metriky na facebookové stránce společnosti. 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat 

Data využívána v tomto výzkumu jsou ohraničena obdobím jednoho roku, a to 

od 1. března 2014 do 28. února 2015. Níže je uveden přehled základních metrik získaných 

v přehledu Google Analytics.  

Za sledované období bylo zaznamenáno 381 019 návštěv, které byly provedeny  
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243 882 návštěvníky. Šest návštěv z deseti bylo vykonáno novými uživateli a uživatelé 

se na stránce zdrželi téměř 4 minuty (viz tab. 4.2). 

Tab. 4.2: Základní přehled jednotlivých metrik 

 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Na Facebooku průměrně označilo stránku jako „To se mi líbí“ 235 uživatelů, přičemž 

denně jich je 172 online. Příspěvek mohlo vidět 47 uživatelů. Stránky si zobrazilo 

170 uživatelů (viz tab. 4.2). 

Zpracování dat 

Data obsažená v nástroji Google Analytics byla převedena do formátu pro Excel. 

V Excelu byla data upravena do datové matice a ta byla následně exportována do programu 

SPSS Plus. V SPSS Plus docházelo k dalším analýzám. Grafy a tabulky byly vytvořeny 

částečně v Excelu a částečně v SPSS Plus. Data z Facebook Insights byla stažena ve formátu 

xlsx, poté upravena a dále analyzována. 

Problémy při sběru dat 

Hlavní omezení celého výzkumu spočívá v tom, že lze změřit návštěvy z určité 

IP adresy. Je však skoro nemožné zjistit, kdo je skutečný návštěvník. Může se stát, že 

za počítačem se vystřídá více osob, avšak nástroj Google Analytics toto chování bere jako 

opakovanou návštěvu. Je skoro nemožné zjistit demografické, ekonomické a sociologické 

znaky daného návštěvníka. 

Metrika
Průměrná

hodnota

Návštěvy 381 019

Uživatelé 243 882

Zobrazení stránek 2 498 978

Nové návštěvy (v %) 61,39

Míra okamžitého opuštění (v %) 18,32

Průměrný čas návštěvy (min:sek) 3:52

Míra konverze -

Počet Liků 235

Dosah příspěvku 47

Celkový počet zobrazení 170

Denní počet fanoušků online 152
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5 Analýza výsledků výzkumu 

V této kapitole budou rozebrány výsledky analýzy jednotlivých problémových okruhů, 

které byly určeny v předchozí kapitole.  

5.1 Základní údaje 

V rámci této kapitoly budou rozebrány výsledky pozorování v Google Analytics. 

Údaje jsou rozděleny do tří částí – demografické, sociologické a geografické. 

Demografické a sociologické údaje jsou v rámci nástroje Google Analytics společnosti 

VIADRUS dohledatelné od 5. listopadu 2014. Všechny níže uvedené informace v rámci dvou 

následujících subkapitol (5.1.1 a 5.1.2) se tedy vztahují k období 5. 11. 2014 – 28. 2. 2015. 

5.1.1 Demografické údaje návštěvníků 

Nástroj Google Analytics poskytuje dva základní přehledy o demografické struktuře 

návštěvníků –  pohlaví a věkové kategorie. 

A. Pohlaví návštěvníků 

Pohlaví návštěvníků lze dohledat pouze v některých případech. Konkrétně to tak bylo 

možné u 19,83 % návštěv z celku. Na tomto výběru bylo zjištěno, že stránky navštívilo 

67,79 % mužů a 32,21 % žen. Chování návštěvníků dle pohlaví je zobrazeno v následující 

tabulce. 

 Tab. 5.1: Jednotlivé metriky podle pohlaví 

 

Zdroj: [39], vlastní úprava 

Návštěvy

absolutní

Návštěvy

relativní

% 

nových

návštěv

Noví

uživatelé

Míra

okamžitého

opuštění

Počet stránek

na 1 návštěvu

Prům. doba

trvání návštěvy

(min:sek)

Muži 51 223 67,79% 52,95% 27 123 1,46% 9,66 04:00

Ženy 24 342 32,24% 57,81% 14 072 1,56% 9,76 03:55

Průměr 37 783 50,00% 54,52% 41 195 1,49% 9,69 03:58

Metrika

Pohlaví
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Z tabulky 5.1 vyplývá, že ženy sice navštěvují stránky podprůměrně (oproti mužům 

méně), ale v dalších metrikách už nejsou tak velké rozdíly. Návštěvy jsou sice kratší (avšak 

pouze o 5 sekund), ale stihnou během nich prohlédnout o něco více stránek. Míra okamžitého 

opuštění se liší od mužů o pouhou desetin procenta. Je tedy důležité vědět, že ačkoliv se jedná 

o stránky topenářské společnosti, kde se předpokládá zájem mužů, ženy zde tvoří třetinu 

všech návštěvníků. 

B. Věk návštěvníků 

Věk návštěvníků byl zjištěn u 19,05 % všech návštěv. 

 

Obr. 5.1: Návštěvy stránek podle věku 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Z Obr. 5.1 vyplývá, že nejmenší zájem o stránky je v kategorii 65+ (5,42 % 

ze zjištěných návštěv dle věku). To lze zdůvodnit nízkou počítačovou gramotností dané 

věkové skupiny. Malý zájem o stránky je také u nejmladší věkové skupiny (8,17 %), kde je 

zase příčina pravděpodobně v tom, že v této skupině ještě není tolik osob, které by stavěly 

dům, nebo si vybavovaly domácnost. Největší zájem tedy je u uživatelů ve věku 25-34 let 

(27,76 %) a poté ve věkové skupině 35-44 let (24,32 %). U těchto uživatelů je předpoklad, že 

staví nebo rekonstruují dům, a proto se zajímají o topenářskou techniku. 

5.1.2 Sociologické údaje 

Nástroj Google Analytics umožňuje třídit návštěvníky webu do skupin podle jejich 

zájmů. V případě stránek www.viadrus.cz bylo 15 nejčastějších skupin vloženo do tabulky, 

kde jsou uvedeny návštěvy v absolutní hodnotě a % podíl v rámci zjištěných kategorií 
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(viz tab. 5.2). Příslušnost k jednotlivým skupinám byla zjištěna u 23,73 % z celkových 

návštěv webu. 

Z tabulky vyplývá, že nejčastějšími návštěvníky stránek www.viadrus.cz jsou 

milovníci technologií (5,87 %), milovníci filmů (5,64 %), domácích dekorací (5,09 %) a také 

televizní nadšenci (4,98 %). Kromě kategorií uvedených v tabulce jsou uživateli stránek také 

například investoři (Avid Investors – 1,87 %), sportovní fanoušci (Sport Fans - 1,83 %) nebo 

fanoušci hudby. 

Tab. 5.2: Kategorie návštěvníků dle zájmů 

 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.1.3 Geografické údaje  

Tato subkapitola se vztahuje k období stanovenému v metodice práce. 

Z geografického hlediska byli nejčastějšími návštěvníky uživatelé z České republiky (74,3 % 

z celkových návštěv), poté uživatelé ze Slovenska (7,4 %), Německa a Ruska (obojí 2,7 %) 

a Ukrajiny (1,8 %). Návštěvy z dalších států nedosáhly vůči celku ani jednoho procenta 

(např. Rumunsko, Polsko, Lotyšsko, Rakousko, USA). 

V rámci České republiky bylo provedeno celkem 283 217 návštěv (viz tab. 5.3). 

Nejvíce z toho bylo v Praze (21,07 %) a v Moravskoslezském kraji (19,24 %). V dalších 

Pořadí Kategorie zájmů (původní název) Návštěvy % 

1. Technophiles 56 512 5,87%

2. Movie Lovers 54 293 5,64%

3. Home Decor Enthusiasts 48 973 5,09%

4. TV Lovers 48 005 4,98%

5. News Junkies & Avid Readers 40 778 4,23%

6. Shoppers/Shopaholics 37 842 3,93%

7. Travel Buffs 32 937 3,42%

8. Auto Enthusiasts 30 316 3,15%

9. Cooking Enthusiasts/Aspiring Chefs 29 254 3,04%

10. Do-It-Yourselfers 26 746 2,78%

11. Music Lovers 25 342 2,63%

12. Outdoor Enthusiasts 25 009 2,60%

13. Shutterbugs 24 533 2,55%

14. Music Lovers/Pop Music Fans 22 659 2,35%

15. Family-Focused 20 587 2,14%
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krajích jsou návštěvy do 10 %. Nejmenší návštěvnost byla v rámci ČR zaznamenána 

v Karlovarském a Libereckém kraji.  

Tab. 5.3: Návštěvy dle krajů ČR 

 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Pokud dojde k porovnání procentuálního počtu obyvatel v jednotlivých krajích 

a procentuální návštěvnosti, vyjde najevo, že obyvatelé Prahy a Moravskoslezského kraje 

navštěvovali stránky nadprůměrně. Jelikož je zde sledována lokace IP adresy návštěvníka a ne 

jeho skutečné bydliště, je možné, že v prvním případě obyvatelé Středočeského kraje, kde je 

návštěvnost podprůměrná, často dojíždějí za prací do Prahy a během pracovní doby hledají 

na Internetu také soukromé informace. Vyhodnocení návštěvnosti stránek během dne bude 

zmíněno v kapitole 5.4.1.  

Obyvatelé Moravskoslezského kraje mohou na stránky nadprůměrně přicházet buďto 

kvůli kotlíkovým dotacím, které byly na tento kraj cíleny, nebo spíše kvůli tomu, že 

společnost VIADRUS sídlí v Bohumíně a návštěvníci mohou být z části tvořeni interní 

počet % počet %

Hlavní město Praha 59 678 21,07 1 259 079 11,95 9,12

Moravskoslezský 54 490 19,24 1 217 676 11,55 7,68

Jihomoravský 27 917 9,86 1 172 853 11,13 - 1,27

Středočeský 19 245 6,79 1 315 299 12,48 - 5,69

Zlínský 16 746 5,91 585 261 5,55 0,36

Olomoucký 15 846 5,59 635 711 6,03 - 0,44

Plzeňský 14 771 5,22 575 123 5,46 - 0,24

Jihočeský 14 542 5,13 637 300 6,05 - 0,91

Vysočina 13 670 4,83 509 895 4,84 - 0,01

Královehradecký 12 189 4,30 551 590 5,23 - 0,93

Ústecký 10 890 3,84 823 972 7,82 - 3,97

Pardubický 10 173 3,59 516 372 4,90 - 1,31

Liberecký 7 364 2,60 438 851 4,16 - 1,56

Karlovarský 5 251 1,85 299 293 2,84 - 0,99

Neznámo 445 0,16 0 0,00 0,16

Celkem 283 217 100,00 10 538 275 100,00 0,00

Rozdíl 

%
Kraj

Návštěvy Obyvatelé
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veřejností, nebo obyvateli z Bohumína a okolí. Zmíněné kotlíkové dotace probíhaly také 

v Středočeském, Královehradeckém, Ústeckém a Plzeňském kraji, tam ale nadprůměrná 

návštěvnost zaznamenána nebyla. 

Rodný jazyk návštěvníků, kteří navštívili stránky, byl v naprosté většině český, bylo to 

78,94 %. Slovenský jazyk byl zastoupen skoro sedmi procenty, anglický a ruský nad pět 

procent. Nejméně navštívilo stránky německy hovořících návštěvníků. 

5.2 Návštěvnost 

Je-li zkoumána prostá návštěvnost, na stránkách bylo za dané období zaznamenáno 

381 019 návštěv. Průměrná denní návštěvnost (za zkoumaných 365 dní) je 1047 návštěv. Tyto 

návštěvy byly uskutečněny 332 689 uživateli, což znamená, že v průměru každý uživatel 

navštívil stránku 1,15 x. Z celkového počtu návštěv bylo 61,39 % návštěv nových, což bylo 

téměř 205 tisíc nových uživatelů. Za jednu návštěvu trvající v průměru téměř čtyři minuty 

bylo zobrazeno 6,56 stránek. Okamžitě stránku opustilo v průměru 18,32 % návštěvníků. 

Při pohledu na obr. 5.2 je patrné, že ačkoliv je průměr návštěv 1047 denně, jsou zde 

patrné sezónní výkyvy. Návštěvnost prudce stoupá v září. Lze to vysvětlit blížící se topnou 

sezónou, kdy návštěvníci zjišťovali informace k případné výměně kotle. Viditelný je také 

prudký propad návštěvnosti o Vánocích (na Štědrý den bylo na webu zaznamenáno 

504 návštěv). 

 

Obr. 5.2 Denní návštěvy na webu ve sledovaném období 

Zdroj: [28], vlastní úprava 
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5.2.1 Vstupní a výstupní stránky 

Nejčastější stránkou, kterou návštěvníci na web přišli, byla úvodní stránka (44,7 %). 

Někteří návštěvníci přišli na web přes stránku kotle na tuhá paliva, automatické kotle 

a litinové radiátory. Přes stránku konkrétního produktu (plynového kondenzačního kotle 

NAOS) přišlo 2,7 % návštěvníků. Zbylých 30 % návštěvníků na stránky přišlo přes jiné než 

v tabulce uvedených stránek. Mezi tyto stránky patří např. každá stránka s produktem, takže 

množství těchto stránek je značné. Celkem je možné dohledat vstupy na web ze 3 564 stránek. 

Tab. 5.4: Výstupní stránky webu 

 
 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Naopak nejčastější výstupní stránkou byla úvodní stránka (13,77 %). Druhá nejčastější 

výstupní stránka byla stránka s ceníky (8,68 %), což je pozitivní, jelikož to může znamenat, že 

se uživatelé snažili zjistit podrobnosti o produktech. Třetí stránkou (5,59 %) je stránka „kotle 

na tuhá paliva“. Je otázkou, zda před tímto odchodem navštívili stránku s konkrétním 

produktem v rámci kotlů na tuhá paliva, vrátili se zpět a odešli, nebo rovnou po příchodu na 

tento rozcestník stránku opustili. Nejvíce odchodů však bylo uskutečněno ze stránek 

neuvedených v tabulce. Celkem byly odchody provedeny dle Google Analytics z 34 787 

stránek, ačkoliv z většiny stránek byly provedeny odchody pouze v jednotkách, maximálně 

desítkách. 

absolutní relativní

/ 168 127 44,13%

/kotle-na-tuha-paliva-25.html 26 904 7,06%

/automaticke-kotle-29.html 12 428 3,26%

/litinove-radiatory-39.html 10 402 2,73%

/kondenzacni-plynove-kotle/kondenzacni-kotel-naos-k4-30-cz11.html 10 216 2,68%

/plynove-kotle-26.html 9 824 2,58%

/kondenzacni-plynove-kotle-30.html 8 543 2,24%

/home-14.html?lang=en 7 676 2,01%

/ceniky-70.html 5 328 1,40%

/home-14.html 5 118 1,34%

ostatní stránky na webu 116 453 30,56%

Celkem 381 019 100,00%

Vstupní stránka
Návštěvy
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Tab. 5.5: Vstupní stránky webu 

 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.2.2 Nové návštěvy 

Zkoumá-li se procento nových návštěv (viz obr. 5.3), bylo zjištěno, že průměrná 

hodnota je 61,44 %. Nejnižší hodnota této metriky byla zaznamenána 6. 6. 2014, a to 52,4 %, 

což bylo 295 nových návštěvníků. Naopak nejvíce nových návštěv (76,6 %, tj. 1002) bylo 

zjištěno 13. 9. 2014. Toto pouze potvrzuje výše zmíněnou domněnku, že o kotle se lidé 

začínají zajímat před topnou sezónou a naopak s blížícím se létem jejich zájem o stránky 

klesá.  

 

absolutní relativní

/ 52 452 13,77%

/ceniky-70.html 33 088 8,68%

/kotle-na-tuha-paliva-25.html 21 290 5,59%

/kondenzacni-plynove-kotle/kondenzacni-kotel-naos-k4-30-cz11.html 11 897 3,12%

/automaticke-kotle-29.html 10 902 2,86%

/automaticke-kotle/automaticky-kotel-hercules-duo-29-cz12.html 8 185 2,15%

/litinove-radiatory-39.html 7 732 2,03%

/kotle-s-rucnim-prikladanim-28.html 7 682 2,02%

/plynove-kotle-26.html 7 326 1,92%

/centrala-53.html 7 076 1,86%

ostatní stránky na webu 213 389 56,01%

Celkem 381 011 100,00%
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Obr 5.3: Nové návštěvy na webu ve sledovaném období 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.2.3 Počet stránek na 1 návštěvu 

Každá návštěva trvá průměrně 232,36 sekund, což jsou téměř 4 minuty. Na webu se 

návštěvníci průměrně navštívili 6,56 stránek. U této metriky ovšem vidíme prudkou změnu 

(viz obr. 5.4). Zatímco do 4. listopadu 2014 návštěvníci průměrně navštívili 4,93 stránek, 

od 5. listopadu 2014 už to bylo 9,32. 

Mohlo by to být způsobeno změnou organizace stránek. Pokud budou muset 

návštěvníci při své cestě za potřebnou informací projít více stránek, je logické, že míra této 

metriky bude narůstat. 

Schéma toku uživatelů po jednotlivých stránkách je vloženo v příloze č. 5. 

 

Obr. 5.4 Vývoj metriky počet stránek na 1 návštěvu ve sledovaném období 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.2.4 Míra okamžitého opuštění 

Velice zajímavé skutečnosti však byly zjištěny u metriky Míra okamžitého opuštění (bounce 

rate). Ačkoliv je průměr tohoto ukazatele za celé zkoumané období 18,32 %, z obrázku 5.5 

jasně vyplývá, že ze dne na den došlo ke skokovému snížení tohoto ukazatele. Čtvrtého 

listopadu byla míra 28,4 %, o den později 15,3 % a šestého listopadu už pouhých 2,24 %. 

V první části zkoumaného období (do 5. listopadu 2014) je průměrná míra okamžitého 
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opuštění 27,57 %, ve zbývající části období je tato metrika v průměru 2,66 %, což je asi 

33 návštěv denně. 

Je tedy otázkou, co způsobilo tak dramatický pokles této metriky. Může to být způsobeno 

změnou metodiky Googlu, zlepšení SEO optimalizace, nebo také zrychlení načítání stránky. 

 

Obr. 5.5: Vývoj metriky míra okamžitého opuštění ve sledovaném období 

Zdroj: [39], vlastní úprava 

5.3 Zdroje návštěvníků 

Návštěvníci mohou na stránky přicházet: 

 z organického vyhledávání 

 pomocí přímého vstupu, 

 přes odkazy,  

 přes placenou reklamu (bannery) a 

 ze sociálních sítí. 

Z Obrázku 5.6 vyplývá, že nejvíce návštěv stránek www.viadrus.cz je uskutečněno 

přes organické vyhledávání. Tento kanál byl použit průměrně u 61,39 % návštěv, přímý vstup 

u 17,44  %, u odkazů 19,98 %. V rámci placeného vyhledávání jsou zahrnuty návštěvy z PPC 

reklam a popřípadě návštěvy v rámci placeného vyhledávání AdWords. Tento kanál byl 

celkově používán málo (1,18 %), stejně tak jako sociální sítě (0,11 %). Ze sociálních sítí 
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přišlo na stránky nejvíce uživatelů z Facebooku (78,2 %), poté z LiveJournalu (12,8 %) 

a VKontakte (3,55 %).  

 

Obr. 5.6: Jednotlivé kanály v absolutním vyjádření 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Placené vyhledávání (PPC reklama) bylo uskutečňována ve větší míře 

až od 11. července 2014, od 6. 2. 2015 jsou tyto návštěvy pouze v jednotkách (viz obr. 5.7).  

 

Obr. 4.7: Počet návštěv placeného vyhledávání ve sledovaném období 

Zdroj: [28], vlastní úprava 
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Vzhledem k prudkému začátku návštěv z tohoto kanálu bylo zřejmě snahou 

společnosti navýšit návštěvnost stránek v hluchém období o prázdninách.  

5.3.1 Organické vyhledávání 

Pokud se porovná organické vyhledávání dvou nejvíce využívaných vyhledávačů 

v České republice, Googlu a Seznamu, zjišťuje se, že více návštěv na stránkách uskutečněno 

přes organické vyhledávání Googlu (63 %), přičemž v druhé polovině roku 2014 a v roce 

2015 je rozdíl více patrný (viz obr. 5.8). 

Je-li porovnána procentuální míru vyhledávačů, lze pozorovat jednoznačný trend 

vzestupu Googlu a naopak poklesu Seznamu. Může to být způsobeno optimalizací stránek pro 

vyhledávání na Googlu. 

Je otázkou, zda společnost neztratila optimalizací pro Google potenciální uživatele, 

kteří hledali na Seznamu, ale stránky se jim nezobrazily na prvních místech. 

 

Obr. 5.8: Podíl jednotlivých vyhledávačů na organickém vyhledávání v čase 

Zdroj: [28], vlastní úprava 
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a stránka tak může být po zadání dotazu zobrazena na vyšší pozici. V rámci odkazů byl 

nejvíce využíván odkaz firmy.cz (12,25 %), poté i.media.cz (11,28 %). Uvedená procenta jsou 

návštěvy vůči celkovým počtům návštěv. Podíl jednotlivých odkazujících stránek je uveden 

v obr. 4.9. 

Je vidět, že zalistování na serveru firmy.cz je pro společnost výhodné, jelikož 

vygenerovalo 7 366 návštěv. Stránky nejsou založeny na komerční bázi, nelze tak vyčíslit 

finanční přínos těchto návštěv pro společnost. Kromě toho mohou existovat také návštěvníci, 

kteří sice společnost VIADRUS na serveru firmy.cz vyhledali, avšak už neklikli na odkaz. 

Místo toho zadali název společnosti do vyhledávače, nebo rovnou zadali adresu. 

Na třetí pozici je stránka primyprodej.viadrus.cz. Tato stránka je provozována 

společností VIADRUS a je určena pro přímý prodej, resp. kontaktování zákazníka. Z této 

stránky přišlo přes 4 tisíce návštěv, což je v rámci odkazujících stránek téměř 15 % a vůči 

celkovým návštěvám je to 1 %. Návštěvníci stránky se tedy mohou vracet na stránku 

www.viadrus.cz k dohledání doplňkových informací. Jednotlivé metriky stránky přímého 

prodeje budou popsány v kapitole 5.7. 

 

Obr. 4.9: Podíl jednotlivých odkazujících stránek 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Ačkoliv odkazující stránky produkují určité množství návštěvníků, je důležité se dívat 

na jejich kvalitu (tab. 5.6). Nejvíce využívaný zdroj – firmy.cz přináší na stránku hodně 
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registrace.nzu2013.cz

obydlení.cz



60 

 

kvalitních uživatelů. Tito uživatelé zobrazí nejvíce stránek na jednu návštěvu, návštěva je 

poměrně dlouhá a také uživatelů, kteří ihned odešli, bylo málo. Nejvíce okamžitého opuštění 

bylo zjištěno u uživatelů ze stránek obydleni.cz. 

Tab. 5.6: Přehled jednotlivých metrik podle odkazujících stránek 

 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.3.3 Internetové prohlížeče 

Při návštěvě stránek používají návštěvníci tři základní internetové prohlížeče  – 

Google Chrome (33,4 %), Firefox (27,03 %) a Internet Explorer (25,16 %). Další prohlížeče 

jako Opera, Android Brower a Safari jsou v jednotkách procent, zcela zanedbatelné jsou 

prohlížeče YaBrowser, Opera Mini, Maxthon a HTML2JPG Enterprise, které jsou 

návštěvníky webu využívány v desetinách až setinách procent. 

Zdroj Návštěvy
% nových

návštěv

Noví

uživatelé

Míra

okamžitého

opuštění

Počet stránek

na 1 návštěvu

Prům. doba

trvání

návštěvy

firmy.cz 7 366 57,10% 4 206 5,85% 10,02 05:19

i.imedia.cz 6 784 88,53% 6 006 41,79% 3,44 01:57

primyprodej.viadrus.cz 4 043 3,34% 135 25,03% 6,63 04:06

topenilevne.cz 2 026 48,72% 987 11,35% 8,02 04:49

ekoinstop.cz 1 623 49,66% 806 9,24% 8,76 04:40

anaconda 1 262 3,49% 44 23,61% 9,04 06:31

tzb-info.cz 1 174 50,85% 597 12,18% 7,37 04:12

semalt.semalt.com 1 059 99,81% 1 057 54,77% 1,45 < 00:01

registrace.nzu2013.cz 989 44,99% 445 7,79% 7,04 05:42

obydleni.cz 966 88,92% 859 71,84% 1,80 00:51

Celkem/průměr 60 116 62,01% 37 280 25,53% 5,95 03:17
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Obr. 5.10: Podíl jednotlivých vyhledávačů na návštěvách stránek 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.3.4 Zařízení 

Nástroj Google Analytics také vytváří přehledy, z jakého zařízení návštěvníci stránku 

navštívili. V průměru návštěvníci nejvíce využívají počítač (87,5 % návštěv). Dalšími 

zařízeními, pomocí nichž se uživatelé dostávají na stránky, jsou tablety a mobilní telefony. 

U těchto dvou zařízení je patrný rostoucí trend (viz obr. 5.11). 

 

Obr. 5:11: Relativní vyjádření podílu mobilních telefonů a tabletů na návštěvách 

Zdroj: [28, vlastní úprava 
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Zatímco na začátku sledovaného období jsou tablety využívány ve zhruba 3 % 

a mobilní telefony v 5 %, na konci sledovaného období je to už 5, respektive 9 %. Zjištění 

rostoucího trendu je pro provozovatele stránek důležité, jelikož bude potřeba přizpůsobit 

stránky pro tato zařízení. 

5.3.5 Závislost metrik na kanálech 

Pro zjištění vzájemné závislosti metrik a kanálu, kterým návštěvníci na stránky přišli, 

byly stanoveny tyto hypotézy: 

H1: Neexistuje závislost mezi počtem návštěv a jednotlivými kanály 

H2: Míra opuštění se neliší podle jednotlivých kanálů 

H3: Neexistuje závislost mezi průměrnou dobrou na stránce a jednotlivými kanály 

H4: Neexistuje závislost mezi novými návštěvami a jednotlivými kanály 

H5: Neexistuje podobnost mezi počtem stránek během návštěvy a jednotlivými zdroji 

návštěv 

Pro vyhodnocení těchto hypotéz byla použita ANOVA při Sig. = 0,05. 

V testu homogenity bylo zjištěno, že test u 4 z 5 hypotéz týkajících se vlivu zdrojů 

návštěv nemusí být spolehlivý (tab. 5.7). Test je spolehlivý pouze u 5. hypotézy. 

Tab. 5.7: Test homogenity rozptylů jednotlivých metrik 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Návštěvy 169,940 2 1092 ,000 

Míra okamžitého opuštění 143,269 2 1092 ,000 

Prům. doba trvání návštěvy 64,606 2 1092 ,000 

% nových návštěv 192,857 2 1092 ,000 

Počet stránek na 1 návštěvu 2,429 2 1092 ,089 

 

U další tabulky už je u všech hodnot Sig. 0. Všechny hypotézy jsou tedy zamítnuty. 
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Tab. 5.8: Test ANOVA metrik a kanálů 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Návštěvy Between Groups 4,821E7 2 2,411E7 1109,813 ,000 

Within Groups 2,372E7 1092 21721,976   

Total 7,194E7 1094    

Míra okamžitého opuštění Between Groups 9,499 2 4,749 188,286 0,000 

Within Groups 27,545 1092 ,025   

Total 37,044 1094    

Prům. doba trvání návštěvy Between Groups 2134484,342 2 1067242,171 591,237 0,000 

Within Groups 1971171,222 1092 1805,102   

Total 4105655,564 1094    

% nových návštěv Between Groups 2,057 2 1,028 153,801 0,000 

Within Groups 7,301 1092 ,007   

Total 9,357 1094    

Počet stránek na 1 návštěvu Between Groups 670,388 2 335,194 65,318 0,000 

Within Groups 5603,864 1092 5,132   

Total 6274,252 1094    

 

Jelikož byly všechny hypotézy testem ANOVA vyvráceny, znamená to, že zdroj 

návštěvnosti je určující pro chování návštěvníků. Tato skutečnost je dobře viditelná při 

zobrazení krabiček s vousy. Na obr. 5.12 je viditelný rozdíl v míře okamžitého puštění 

stránky. Zatímco u organického vyhledávání je tato metrika 16 % a u přímých vstupů 21 %. 

Oproti tomu je u odkazů tato metrika v hodnotě 38 %. Průměr této metriky je 25 %. 
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Obr. 5.12: Míra okamžitého opuštění dle jednotlivých kanálů 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

Největší míra okamžitého opuštění je u kanálu odkazy. Znamená to tedy, že 

návštěvníci z odkazujících stránek na odkaz pouze kliknou, ale hned se vrátí zpátky 

a na stránkách nezůstanou. Může to být způsobeno tím, že odkaz je umístěn v textu a uživatel 

chce pokračovat dál ve čtení. Už není možné zjistit, zda si zapamatuje adresu a následně 

na stránky přijde přímo, nebo pomocí organického vyhledávání. 

5.4 Časové údaje 

V rámci výzkumu byly zkoumány návštěvy podle denní hodiny, dnu v týdnu a ročního 

období. 

5.4.1 Návštěvy během dne 

Pro zjištění, zda se liší návštěvnost stránek v jednotlivé hodiny během, dne byla 

sestavena následující hypotéza: 

H6: Neexistuje závislost mezi počtem návštěv a hodiny během dne 

Pro ověření této hypotézy byl použit test ANOVA. Test homogenity však ukázal, že 

test není na dané hladině významnosti spolehlivý (viz tab. 5.9). Test není spolehlivý ani při 

nižší hladině významnosti (Sig. = 0,025). 

Tab. 5.9: Test homogenity rozptylů  

Test of Homogeneity of Variances 

Návštěvy 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

174,275 23 8736 ,000 

 

V samotném testu ANOVA však bylo Sig. nulové, což znamená, že nulová hypotéza 

H6 musí být zamítnuta (viz tab. 5.10). Mezi počtem návštěv a denní dobou  existuje závislost.  
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Tab. 5.10: ANOVA - závislost mezi počtem návštěv a hodinou   

ANOVA 

Návštěvy 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5756717,337 23 250292,058 537,567 ,000 

Within Groups 4067498,532 8736 465,602   

Total 9824215,868 8759    

 

Situaci dokresluje také obr 5.13. Průměrná hodnota návštěv během dne je 43,54. 

V brzkých ranních hodinách je návštěvnost skoro nulová, stoupat začíná v šest hodin a nejvíce 

návštěv je v průměru uskutečněno okolo 10. hodiny dopolední (71,75). V odpoledních 

hodinách návštěvnost klesá a stoupá opět k večeru.  

 

Obr. 5.13: Průměrné návštěvy v rámci dne 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.4.2 Počet návštěv a den v týdnu 

Pro lepší pochopení závislostí návštěv je stanovena následující hypotéza:  

H7: Neexistuje závislost mezi počtem návštěv a dnem v týdnu. 
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Pro ověření této hypotézy byla použita ANOVA při Sig. = 0,05.  Nejdříve byl 

proveden test homogenity rozptylů (viz tab. 5.11). Jelikož je  Sig. vyšší než 0,05, test je 

spolehlivý. 

Tab. 5.11: Test homogenity rozptylů  

Test of Homogeneity of Variances 

Návštěvy 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,978 6 358 ,440 

 

V tabulce ANOVA vyšla hodnota Sig. 0,0, což znamená, že zamítáme nulovou 

hypotézu H7 (viz tab. 5.12). Návštěvy se tedy liší podle dne v týdnu. 

Tab. 4.12: ANOVA – závislost mezi počtem návštěv a dnem v týdnu 

ANOVA 

Návštěvy 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,065E7 6 1775421,876 15,556 ,000 

Within Groups 4,086E7 358 114134,070   

Total 5,151E7 364    

 

Průměr počtu návštěv je 1043,89 (viz obr. 4.14). V první části týdne je návštěvnost 

stránek nadprůměrná. Nejvyšší průměrná návštěvnost je v pondělí (1241,3) a má 

v postupujícím týdnu klesající tendenci. Ve čtvrtek je návštěvnost na úrovni průměru a poté 

dále klesá. Nejméně návštěv na stránkách bývá uskutečněno v sobotu (716,75). 

Znamená to tedy, že návštěvníci věnují stránkám více času na začátku pracovního 

týdne. Může to být způsobeno tím, že stránky navštěvují zákazníci z B2B trhu a hledají na 

stránkách informace (novinky) důležité pro jejich profesi. Nebo může být tento vysoký 

průměr návštěv v pondělí způsoben tím, že se zaměstnanci v zaměstnání raději věnují 

vyhledávání informací pro jejich osobní potřeby místo práci. 
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Obr. 5.14: Návštěvnost v rámci týdne 

Zdroj: [28], vlastní úprava 

5.4.3 Počet návštěv a roční období 

Pro další zkoumání závislosti návštěv byla stanovena tato hypotéza: 

H8: Neexistuje závislost mezi počtem návštěv a ročním obdobím. 

Jako jaro byly označeny měsíce březen až květen, jako léto červen až srpen, podzim 

září až listopad a zima prosinec až únor. 

Ačkoliv vyšel test homogenity záporně, tedy test není spolehlivý (viz tab. 5.13), 

vyhodnocování této hypotézy dále pokračovalo v tabulce 5.14, kde už je hodnota Sig. nulová.  

Tab. 5.13: Test homogenity rozptylů 

Návštěvy 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,222 3 361 ,006 
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Tab. 5.14: ANOVA – závislost mezi počtem návštěv a ročním obdobím  

ANOVA 

Návštěvy 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,471E7 3 8236426,080 110,932 ,000 

Within Groups 2,680E7 361 74247,230   

Total 5,151E7 364    

 

Pro lepší zobrazení výsledků bylo opět provedeno schéma  krabiček s vousy. 

Z obr. 4.15 je jasně patrné, že nejmenší návštěvnost stránek je v létě a na jaře (v průměru 

798,3, resp. 787,25 návštěv denně), naopak nejvíce návštěv je provedeno v podzimních 

měsících (1382,68) a poté v zimě (1213,69). Na podzim zřejmě zákazníci uvažují o výměně 

kotle na nadcházející topnou sezonu. V zimě zase mohou vyhledávat technické informace 

o jednotlivých kotlích, které jsou v provozu. Kromě toho mohou také vyvstat nenadálé 

poruchy kotle během provozu a situaci je nutno rychle řešit nákupem nového kotle. 

 

Obr. 5.15: Návštěvnost během ročních období 

Zdroj: [28], vlastní úprava 



69 

 

5.5 Loajalita 

V rámci zkoumání loajality bylo pohlíženo na návštěvníky ze dvou hledisek: 

 noví návštěvníci a  

 vracející se návštěvníci. 

5.5.1 Průměrný počet návštěv 

Při zkoumání návštěv z pohledu nových a vracejících se návštěvníků byla stanovena 

následující hypotéza: 

H9: Neexistuje závislost mezi průměrným počtem návštěv a mezi novými resp. 

vracejícími se návštěvníky. 

Pro ověření této hypotézy byl použit T-test pro nezávislé skupiny, který se používá při 

analýze průměrů dvou na sobě nezávislých skupin. Test byl prováděn při hladině významnosti 

Sig. = 0,05.  

Tab. 5.15: T-test pro nezávislé skupiny – závislost průměrného počtu návštěv mezi 

novými a vracejícími se návštěvníky 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Návštěvy Equal variances 

assumed 

104,682 ,000 16,649 728 ,000 247,986 14,895 218,745 277,228 

Equal variances 

not assumed 
  

16,649 574,473 ,000 247,986 14,895 218,732 277,241 

 

Hodnota Sig. je nižší než 0,05 (viz tab. 5.15), znamená to tedy, že rozptyly obou 

skupin se nerovnají. Hodnota Sig. (2-tailed) je nulová, takže nižší než 0,05, což znamená, že 

průměry se nerovnají. Bylo tedy zjištěno, že počty návštěv u nových a vracejících se 

návštěvníků jsou odlišné. Nulová hypotéza je zamítnuta.  



70 

 

Z tab. 5.16 je patrné, že průměr návštěv nových a vracejících se návštěvníků je 

odlišný. Noví návštěvníci uskutečnili více návštěv než vracející se uživatelé. 

Tab. 5.16: Návštěvy nových a vracejících se uživatelů 

Group Statistics 

 Segment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Návštěvy Noví uživatelé 365 645,95 247,826 12,972 

Vracející se uživ. 365 397,96 139,846 7,320 

 

5.5.2 Počet zobrazení stránek 

V rámci loajality návštěvníků je dále zjišťováno, zda se liší počet zobrazení stránek 

nových od vracejících se návštěvníků. Pro tyto účely byla stanovena hypotéza: 

H10: Neexistuje závislost mezi počtem zobrazení stránek a novými resp. vracejícími se 

návštěvníky. 

Ačkoliv je na první pohled vidět, že průměry jsou značně odlišné (viz tab. 5.17), byl 

pro ujištění proveden T-test s hladinou významnosti Sig. = 0,05. 

Tab. 5.17: Přehledové statistiky k T-testu - zobrazení stránek vs. loajalita návštěvníků 

Group Statistics 

 Uživatelé N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Zobrazení stránek Noví uživ. 365 4253,25 2396,047 125,415 

Vracející se uživ. 365 2564,52 1446,618 75,719 

 

Výsledek testu je v tab. 5.18. stejný jako u předchozího testu, hypotéza je tedy 

zamítnuta. Mezi počtem zobrazených stránek u nových a vracejících se návštěvníků existuje 

závislost. Noví uživatelé zobrazili stránky vícekrát, než vracející se. 
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Tab. 5.18: T-test pro nezávislé skupiny – zobrazení stránek vs. loajalita návštěvníků 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Zobrazení 

stránek 

Equal 

variances 

assumed 

123,829 ,000 11,527 728 ,000 1688,734 146,500 1401,121 1976,348 

Equal 

variances not 

assumed 

  

11,527 598,244 ,000 1688,734 146,500 1401,017 1976,451 

 

Zjištěnou situaci dokresluje také obr. 5.17., kde je vlevo vidět větší počet celkového 

průměrného denního zobrazení stránek u nových uživatelů oproti vracejícím se. 

 

Obr. 5.17: Zobrazení stránek u nových a vracejících se uživatelů 

Zdroj: [28], vlastní úprava 
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5.5.3 Počet zobrazených stránek během jedné návštěvy 

Dále je potřeba zjistit, zda se liší počet zobrazených stránek při návštěvě podle nových 

a vracejících se návštěvníků. Byla tedy stanovena hypotéza: 

H11: Neexistuje závislost mezi počtem zobrazených stránek během návštěvy a mezi 

novými resp. vracejícími se návštěvníky. 

Opět bude použit T-test pro nezávislé skupiny s hladinou významnosti Sig. = 0,05. 

Tab. 5.19: Přehled statistik – noví a vracející se uživatelé 

Group Statistics 

 Uživatelé N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Počet stránek na 1 návštěvu Noví uživatelé 365 6,373662 2,2427520 0,1173910 

Vracející se uživ. 365 6,160660 1,9301758 0,1010300 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že průměr zobrazených stránek na jednu návštěvu 

u nových uživatelů je 6,3, zatímco u vracejících se uživatelů 6,1. 

Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce 5.20 Bylo zjištěno, že rozptyly se nerovnají 

(hodnota Sig. je nižší, než 0,05), avšak průměry se rovnají. Nulová hypotéza se přijímá.  

Tab. 5.20: T-test pro nezávislé skupiny (počet stránek na návštěvu) 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Počet stránek 

na 1 návštěvu 

Equal 

variances 

assumed 

22,446 ,000 1,375 728 ,169 ,2130021 ,1548797 -

,0910620 

,5170662 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,375 712,194 ,169 ,2130021 ,1548797 -

,0910733 

,5170774 
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Bylo zjištěno, že není rozdíl v počtu zhlédnutých stránek během jedné návštěvy 

u nového a opakovaného návštěvníka. 

5.5.4 Míra okamžitého opuštění (bounce rate) 

Posledním okruhem v rámci loajality je míra okamžitého opuštění. Bude se zkoumat, 

jestli jedna ze skupin návštěvníků (noví a vracející se) vykazuje vyšší bounce rate než druhá. 

Opět bude využit T-test pro nezávislé skupiny s hladinou významnosti Sig.= 0,05. 

H12: Neexistuje závislost mezi okamžitou mírou opuštění (bounce rate) a mezi novými 

resp. vracejícími se návštěvníky. 

Tab. 5.21: Přehled k míře okamžitého opuštění 

Group Statistics 

 Uživatelé N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Míra okamžitého opuštění Noví uživ. 365 0,188975 ,1215236 ,0063608 

Vracející se uživ. 365 0,209414 ,1195457 ,0062573 

 

Tab. 5.22: T-test pro nezávislé skupiny – míra okamžitého opuštění a loajalita 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Míra 

okamžitého 

opuštění 

Equal 

variances 

assumed 

,413 ,521 -

2,291 

728 ,022 -,0204388 ,0089227 -

,0379560 

-

,0029215 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2,291 

727,804 ,022 -,0204388 ,0089227 -

,0379560 

-

,0029215 

 

Hladina Sig. je vyšší než 0,05, z čehož vyplývá, že rozptyly obou skupin se rovnají. 

Avšak hodnota Sig. (2-tailed) je nižší než 0,05, takže průměry se nerovnají. Mezi novými 

a vracejícími se návštěvníky tedy je rozdíl v míře okamžitého opuštění. Noví návštěvníci 

v průměru okamžitě odchází v 18 %, zatímco vracející se ve 20 %. 
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5.6 Vývoj před a po změně 

Z předchozích kapitol mimo jiné vyplývá, že na webových stránkách se uskutečnila 

výrazná změna, díky které se změnily jednotlivé metriky. Všechny údaje tedy byly rozděleny 

do dvou částí – před změnou (1) a po změně (2) a byly stanoveny tyto hypotézy: 

H13: Neexistuje závislost mezi počtem zobrazených stránek na jednu návštěvu před 

změnou a po změně stránek 

H14: Neexistuje závislost mezi % nových návštěv před změnou a po změně stránek 

H15: Neexistuje závislost mezi mírou okamžitého opuštění před změnou a po změně 

stránek 

H16: Neexistuje závislost mezi průměrnou dobou trvání návštěvy před změnou 

a po změně stránek 

Pro potvrzení, nebo vyloučení, výše stanovených hypotéz je třeba použít Párový  

T-test, který se používá také pro porovnávání výběrů před změnou a po změně. Test bude 

proveden na hladině významnosti 0,05. Výsledky testu viz tab. 5.23.  

Tab. 5.23: Párový T-test – vliv změny webu 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Počet stránek 1 - Počet 

stránek 2 

-

4,3506

498 

,4945601 ,0461180 -

4,4420092 

-4,2592905 -94,337 114 ,000 

Pair 

2 

% nových návštěv 1 - 

% nových návštěv 2 

-

,00222

81 

,0410570 ,0038286 -,0098125 ,0053563 -,582 114 ,562 

Pair 

3 

Míra okamžitého 

opuštění 1 - Míra 

okamžitého opuštění 2 

,24458

15 

,0258677 ,0024122 ,2398030 ,2493600 101,394 114 ,000 

Pair 

4 

Prům. doba trvání 

návštěvy 1 - Prům. 

doba trvání návštěvy 2 

9,9348

804 

26,9101227 2,5093819 4,9638143 14,9059466 3,959 114 ,000 
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Z tabulky 5.23 vyplývá, že tři ze čtyř hypotéz byly zamítnuty (hodnota Sig. je nulová). 

Znamená to, že neexistuje závislost mezi metrikami v prvním období a v druhém období. 

Změny na webu tedy musely být velké. 

Byla přijata jediná hypotéza, jelikož hodnota Sig. je vyšší než 0,05. Z toho vyplývá, že 

v % nových návštěv nedošlo k žádným změnám. Pro upřesnění byla vložena další tabulka, 

kde jsou přehledně uvedeny hodnoty průměrů (sloupec Mean) jednotlivých období. Zatímco 

u párů (pair) 1 a 3 jsou vidět velké výkyvy, u páru 2 je mezi průměry zanedbatelný rozdíl. 

Nových návštěv bylo před změnou webu i po změně okolo 60 %. 

Tab. 5.24: Přehledové statistiky 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Počet stránek 1 4,990458 115 ,3153423 ,0294058 

Počet stránek 2 9,341108 115 ,4167704 ,0388640 

Pair 2 % nových návštěv 1 ,600862 115 ,0344560 ,0032130 

% nových návštěv 2 ,603091 115 ,0259202 ,0024171 

Pair 3 Míra okamžitého opuštění 1 ,271158 115 ,0248904 ,0023210 

Míra okamžitého opuštění 2 ,026576 115 ,0059806 ,0005577 

Pair 4 Prům. doba trvání návštěvy 1 239,835904 115 21,2948752 1,9857574 

Prům. doba trvání návštěvy 2 229,901023 115 18,1077747 1,6885587 

 

Nejvíce markantní rozdíl je viditelný u metriky míra okamžitého opuštění, kde je 

pokles o 24,5 %. Před změnou navštívil jeden návštěvník v průměru 4,9 stránek, po změně 

9,3 stránek. Průměrná doba návštěvy klesla o 10 sekund. 

Jelikož na web nebyli přilákáni noví uživatelé, znamená to, že muselo dojít ke změně 

metodiky ze strany Googlu. Tato verze byla také potvrzena ze strany správce webu. Počet hitů 

(požadavků) totiž zůstal nezměněn. 

5.7 Stránky přímého prodeje 

Společnost VIADRUS provozuje také stránku přímého prodeje umístěnou 

na stránkách www.primyprodej.viadrus.cz. Odkaz na něj je uveden na stránkách 

www.viadrus.cz. Na tyto stránky je možné také přejít od popisu produktu. Ačkoliv tyto 
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stránky na první pohled vypadají jako e-shop, cílem těchto stránek je zachycení zájmu 

ze strany konečného zákazníka a jeho následné kontaktování. 

Celkem bylo za sledované období na těchto stránkách zaznamenáno 18 080 návštěv, 

které byly vykonány 14 528 uživateli. Každý uživatel tedy vykonal průměrně 1,24 návštěvy.  

Průměrná doba strávená na stránce byla 3 minuty a 5 sekund. [28] 

Z demografického hlediska stránky navštívilo 78,4 % mužů a 21,6 % žen. Tyto 

stránky tedy navštěvuje více mužů, než je tomu u stránek www.viadrus.cz. Věkové složení 

návštěvníků tohoto webu odpovídá složení návštěvníků dle věku na stránkách 

www.viadrus.cz. Z hlediska sociologických kategorií stránku navštěvují uživatelé spadajících 

do stejných kategorií, jako je uvedeno v tab. 4.2. [28] 

Na stránky se návštěvníci nejčastěji (93,6 %) dostávají přes odkazy (99,7 % z odkazů 

je provedeno ze stránek www.viadrus.cz) a přes organické vyhledávání (5,19 %). [28] 

Při přepočtu počtu návštěv na stránkách primyprodej.viadrus.cz uskutečněných 

ze stránek www.viadrus.cz (16 875) k počtu návštěv na stránkách vwww.viadrus.cz 

(381 019), vyjde najevo, že 4,42 % návštěv(níků) stránek společnosti se podívá také  

na stránky přímého prodeje. [28] 

Z 99,1 % přijdou návštěvníci na úvodní stránku e-shopu. Znamená to tedy, že většinou 

kliknou přímo na ikonku „přímý prodej“ na stránkách www.viadrus.cz, vstup na stránky přes 

jednotlivé produkty je využíván v setinách procent.  

Co je velmi negativní, tato stránka má velmi vysokou míru okamžitého opuštění. Tato 

míra je ve sledovaném období 83,58 % bez větších výkyvů. Z jednotlivých stránek webu má 

největší míru okamžitého opuštění (95,48 %) právě vstupní stránka. Je otázkou, co tak 

vysokou míru okamžitého opuštění způsobuje. Může to být neatraktivita stránek, pouhá 

zvědavost bez úmyslu skutečné koupě, nebo fakt, že stránka vypadá jako e-shop a zákazníci 

nejsou ochotni kupovat výrobky dlouhodobé spotřeby přes Internet. 

Vysoká míra okamžitého opuštění u úvodní stránky se také promítá do výstupních 

stránek. Nejvíce návštěvníků opustilo web právě z této úvodní stránky (96,6 %). Na druhém 

místě bylo opuštění webu ze stránek produktu Hercules Duo (1,19 %). U dalších produktů 

se  bounce rate pohybuje v desetinách a setinách procent. Dalo by se tedy konstatovat, že 

kotel Hercules Duo je u zákazníků nejvíce oblíben. 
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Bohužel, ani u těchto stránek není možné sledovat konverze, což znemožňuje lepší 

vyhodnocování výkonnosti těchto internetových stránek.  

5.8 Facebookové stránky 

Společnost VIADRUS spravuje také facebookové stránky 

(https://www.facebook.com/ viadrus.cz?fref=ts). Jelikož nástroj Facebook Insights 

neumožňuje získání dat v delším časovém horizontu, bylo stanoveno jiné časové období, 

než tomu bylo u předchozích analýz webu pomocí Google Analytics. Všechny následující 

analýzy se týkají období 1. 11. 2014 – 28. 2. 2015. 

Za toto období bylo na stránkách publikováno 12 příspěvků týkajících se činnosti 

firmy a také příspěvků upozorňujících na blížící se výstavu Infotherma 2015. 

V současné době (22. 4. 2015) stránky sleduje 279 uživatelů. Ve sledovaném 

čtyřměsíčním období došlo k nárůstu fanoušků (Liků stránek) o 56. 

V průměru se ke stránkám přidá jeden fanoušek denně. Ve sledovaném období však 

nebyl zaznamenán výraznější nárůst než o 3 fanoušky denně. Celkem 7 uživatelů stránky 

opustilo. Každý den je na stránkách v průměru aktivních 6 uživatelů. Znamená to, že 

například označí něco jako „To se mi líbí“ nebo vykonají jinou činnost.  

Nejvíce aktivních uživatelů bylo 20. listopadu 2014, kdy činnost ve spojitosti se 

stránkou provedlo 133 uživatelů. Tehdy společnost publikovala článek o úspěších společnosti 

ve Velké Británii. Článek označilo „Like“ 18 uživatelů (což je nejvíce Liků u příspěvků 

za sledované období) a byl proveden jeden komentář, nesdílel jej však nikdo.  
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Obr. 5.18 Uživatelé, kteří viděli jakýkoliv obsah spojený se stránkou 

Z obr. 5.18 je patrné, že počty uživatelů, kteří viděli obsah facebookových stránek 

společnosti VIADRUS je proměnlivý. Nejvíce to bylo 20. 11. (910 uživatelů). Průměr tohoto 

ukazatele je 47 uživatelů denně. Ve zmíněný den se dostal článek publikovaný na stránkách 

i k uživatelům, kteří stránku nesledují. Stalo se tak, když se obsah zobrazil i uživatelům, kteří 

nesledují stránku, ale mají v přátelích uživatele, kteří ji sledují. 

Tab. 4.25: Přehled průměrných ukazatelů za den 

 

Z výše uvedeného přehledu (tab. 5.25) vyplývá, že denně je online 198 uživatelů, což 

je 84,2 % z celku. Poté se denně najde 6 uživatelů, kteří se chovají na stránkách společnosti 

aktivně. Je to 2,5 % všech, kteří označili stránku jako Like. Denně vidělo jakýkoliv obsah 

spojený se stránkou v průměru 47 uživatelů. 

Dlouhodobý Celkový počet To se mi líbí 235

Už se mi to nelíbí 0

Aktivní uživatelé stránky 6

Celkový dosah 47

Organický dosah 47

Placený dosah 0

Celkový počet zobrazení 170

Počet organických zobrazení 170

Počet placených zobrazení 0

Počet zhlédnutí od přihlášených uživatelů celkem 7

Počet zhlédnutí od přihlášených uživatelů (jedineční uživatelé) 5

Dosah příspěvků stránky 40

Organický dosah příspěvků stránky 40

Placený dosah příspěvků stránky 0

Celkový počet zobrazení vašich příspěvků 152

Počet organických zobrazení vašich příspěvků 152

Počet placených zobrazení vašich příspěvků 0

Celkový počet konzumentů 5

Využití stránky 30

Negativní ohlas 0

Negativní ohlas od uživatelů 0

Celkem návštěv 0

Celkový počet oznámení polohy prostřednictvím mobilních zařízení 0

Denní počet fanoušků online 198

Lidé, kteří o tom mluví 2

Metrika (denní)
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Na Facebooku je možné si koupit sponzorovaný příběh, nebo reklamu. Výsledky 

reakcí (počty zasažených uživatelů) by byly v přehledu dohledatelné pod názvem „Placený 

dosah“. Ve sledovaném období však k takové situaci nedošlo.  

Celkově si uživatelé zobrazí příspěvky společnosti v 64,6 % případů (152 uživatelů). 

Celkový počet konzumentů, což je průměr uživatelů, kteří provedli aktivitu, při které je nutné 

kliknout na obsah stránky, je v průměru 5 denně. Denně v průměru kliklo 30 uživatelů 

na libovolný obsah týkající se stránek (využití stránky).  

Pozitivní je, že negativní ohlas je nulový. Celkově by však facebookové stránky mohly 

být úspěšnější.  Počet sledujících uživatelů je vzhledem k délce existence této stránky docela 

malý, uživatelů se málo přidává a jsou málo aktivní. 

Co se týče konkurentů poslečnosti VIADRUS, české verze facebookových profilů 

spravuje 6 z nich. Nejvíce Liků má společnost Viessmann (5 038). Lze to vysvětlit intenzivní 

marketingovou komunikací společnosti, a to především při sponzorování českého biatlonu. 

Velkou sledovanost mají také stránky společnosti Bosch (4 854). Tato společnost se však 

nezabývá pouze topenářskou technikou. Do 250 fanoušků mají Atmos (178) a Immergas 

(234). Všechny zmíněné společnosti na své stránky umisťují především upozornění 

na výstavy. Tyto příspěvky mají Liky v řádech jednotek. 
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6 Návrhy a doporučení 

Podle výsledků analýzy internetových stránek a facebookového profilu společnosti 

VIADRUS jsou formulována následující doporučení. 

6.1 Návštěvníci 

Bylo zjištěno, že 32,24 % návštěvníků tvoří ženy. Ačkoliv se u výrobků topenářské 

techniky jedná o technické výrobky spojované s muži, je možné, že ženy se do rozhodovacího 

procesu také zapojují. Bylo by tedy dobré vytvořit výzkum rozhodovacího procesu při nákupu 

kotle (nebo jiných výrobků topenářské techniky). Dotazování by mohlo být prováděno 

například na výstavě Infotherma, kde je velké množství návštěvníků. Kromě toho by mohli 

být do výzkumu zapojeni také pracovníci servisních a montážních firem. U těchto pracovníků 

by bylo dobré využít hloubkový rozhovor. Cílem výzkumu bude zjistit roli žen při výběru 

kotle. Následně by bylo možné více působit na ženy například na spřátelených webech.  

Nejvíce návštěvníků stránek je ve věkovém rozmezí 25-44 let. Tehdy si pořizují 

výbavu domu. Tito uživatelé budou pravděpodobně také aktivní na sociálních sítích. Bylo by 

dobré pozvednout sociální sítě, co se týče atraktivity příspěvků a přilákat tak žádoucí cílovou 

skupinu. Tuto skupinu je však nutné informovat o existenci facebookových stránek, opět třeba 

na výstavách. Z hlediska kategorií návštěvníků dle zájmů nebyly zjištěny žádné výrazně 

převyšující kategorie. 

Nejvíce návštěv bylo provedeno z Prahy, a to v absolutním i relativním vyjádření. 

Obyvatelé hlavního města a Středočeského kraje se tedy o společnost VIADRUS zajímají. 

Pokud tedy bude na území Prahy vyhotovena outdoorová reklama, je pravděpodobné, že bude 

mít větší efekt než na zbylém území ČR. 

6.2 Návštěvnost 

Pro návštěvnost webu jsou charakteristické sezónní výkyvy. Největší zájem je 

na podzim a v zimě, nejmenší poté v létě, nových návštěv je také více na podzim. Ačkoliv 

společnost investovala do placených odkazů, s nimiž začala o prázdninách, nevedlo to 
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k vyrovnání návštěvnosti. Bude lepší respektovat přirozený zájem návštěvníků a prezentaci 

na webu, např. PPC reklamu, zaměřit na podzim a zimu.  

Po změně struktury stránek došlo ke snížení míry okamžitého odchodu na pouhá 2 %. 

Tato hladina je velmi nízká a bylo by dobré ji zachovat na nynější hranici. Znamená to tedy, 

že kroky, které správci webových stránek podnikli, byly přínosné a v tomto snažení by měli 

pokračovat i nadále. 

Nejvíce návštěv je uskutečněno přes organické vyhledávání. Je to známka toho, že 

stránky jsou dobře optimalizované a jsou v rámci vyhledávání umístěny na předních příčkách. 

Je důležité tuto optimalizaci zachovat a pokračovat v ní dále. Uživatelé, kteří se na stránky 

dostali přes organické vyhledávání méně často stránku okamžitě opustí, než je tomu u jiných 

kanálů. Návštěvník tedy najde přesně to, co hledal. Tímto se jen potvrzuje fakt, že 

optimalizace stránek pro vyhledávání je úspěšná. 

Jak bylo zmíněno v teoretických východiskách, nyní nastává trend, kdy uživatelé 

webu vyhledávají pomocí celých vět místo hesel. Pokud tedy v budoucnu nastane výraznější 

pokles procentuální návštěvnosti z organického vyhledávání, bude potřeba změnit SEO na 

jinou logiku vyhledávání.  

Z vyhledávačů je ve sledovaném období na vzestupu Google. Znamená to tedy, že 

stránky jsou lépe optimalizovány pro Google. Je potřeba v této optimalizaci setrvat i za cenu 

ztráty potenciálních návštěvníků ze Seznamu, jelikož Google zaujímá na českém trhu větší 

tržní podíl.  

Dalším využívaným kanálem jsou odkazy. Je pozitivní, že odkazy jsou využívány 

ve velké míře, jelikož to má vliv na umístění v rámci vyhledávání. Všechny odkazující 

stránky jsou poměrně kvalitní. Nejvyšší míra okamžitého opuštění je u stránek obydleni.cz, 

kde je to nad 70 %, ale počet návštěv je marginální. Rozhodně je dobrým krokem zalistování 

do firem.cz, odkud přichází kvalitní návštěvníci. Pokud je zde možnost například si připlatit 

za lepší služby v rámci katalogu firmy.cz, byla by to dobrá investice. Celkově je linkbuilding 

udělán promyšleně na stránkách s podobnou tematikou. V budoucnu je vhodné pokračovat 

v tomto budování odkazů na webech s podobnou tematikou. 

Je pozitivní, že 17,44 % uživatelů navštívilo stránky přímo. Mohou to být opakovaní 

návštěvníci, kteří už mají o společnosti VIADRUS povědomí.  
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Z výzkumu vyplynulo, že je zde rostoucí trend používání mobilních telefonů a také 

tabletů. Ačkoliv naprostá většina návštěv byla uskutečněna ze stolního počítače, je potřeba 

myslet také na uživatele tabletů a mobilů. Silné ročníky se pomalu dostávají do fáze nad 25 let 

a budou vyhledávat informace o vytápění svých domů. Tablety a mobilní telefony jsou 

používány více právě touto generací. 

6.3 Časové údaje 

Největší návštěvnost je uskutečněna v podzimních měsících (září až listopad) 

a v zimě. Právě v tuto dobu by bylo vhodné umístit co nejvíce odkazů na spřátelené weby 

s tematikou topenářské techniky, aby na stránky přišlo více návštěvníků. Na podzim je také 

vhodná doba na PPC odkazy. 

Nejvíce návštěv je uskutečněno v pondělí s tím, že v průběhu týdne klesají. Průměrná 

návštěvnost je ve čtvrtek. Ze začátku týdne zřejmě lidé hledají v pracovní době rozptýlení 

a dohledávají soukromé informace, které nestihli vyhledat o víkendu. Pokud by společnost 

VIADRUS chtěla investovat do PPC kampaně, bylo by dobré ji spustit v pondělí a ve čtvrtek 

večer ji vypnout.  

Uživatelé nejvíce chodí na stránky uprostřed dne a poté večer. Tato informace může 

být důležitá například pro direct e-mailing. Pokud by byla vytvořena databáze klientů a byly 

jim rozesílány e-maily, je zde větší pravděpodobnost, že stránky navštíví, budou-li e-maily 

rozeslány okolo 10:00, nebo po obědě ve 13:00, popř. večer okolo 20:00. Je možné, že 

uživatelé se v pracovní době v dopoledních hodinách nevěnují práci a mohou být také 

na Facebooku. Pro čas publikace příspěvků na této sociální tedy platí stejné doporučení. 

6.4 Využití dalších služeb  

Do základní služby Google Analytics lze přidat také další služby, které vzniknou díky 

propojení s AdWords, nebo AdSense. Obě tyto služby vyžadují propojení s Google účtem. Po 

tomto propojení budou výsledky propojeny s Google Analytics a tím bude umožněno lepší 

vyhodnocování efektivity. 

Základem služby AdWords jsou klíčová slova. Společnost si vybere klíčová slova, 

po jejichž zadání do vyhledávače bude odkaz na stránky mezi prvními (placenými) odkazy 
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nahoře. Je možné koncentrovat službu pouze na určitá území. Klíčová slova se mohou 

aplikovat také na Youtube. Platba za tuto službu je založena na proklicích. Zde je velká 

výhoda, že daný subjekt si může službu uzpůsobit svým finančním a jiným požadavkům, 

stanovit si rozpočtový strop, maximální cenu za proklik, službu lze kdykoliv přerušit, nebo 

zrušit.  Doporučený rozpočet je v řádu stokorun denně. 

Z výše uvedených kapitol vyplývá, že SEO společnosti je nastaveno dobře, jelikož 

61,39 % návštěvníků přišlo na stránky na základě organického vyhledávání a 17,44 % přes 

přímý vstup na stránky. Je tedy zcela zbytečné platit za umístění při vyhledání. 

Kromě placené služby AdWords je k dispozici služba AdSense, ve které mohou 

správci webu čerpat finanční prostředky z umístění PPC reklamy na jejich stránkách. Jedná se 

o reklamy na stránky s příbuzným obsahem jako je samotná stránka. Tento příjem peněžních 

prostředků může pomoci snížit finanční náročnost správy internetových stránek 

(a např. vyrovnat náklady v rámci AdWords).  

Bannery umístěné na stránkách však mohou odvádět pozornost a snižovat celkovou 

atraktivitu stránek. Mohlo by také docházet ke ztrátám uživatelů, kteří by odcházeli přes 

bannerovou reklamu. Lepší bude, pokud se společnost VIADRUS domluví na odkazech 

se spřátelenými stránkami (jako je např. tzb-info.cz apod.). Pokud bude spolupráce úspěšná, 

může dojít ke zvýšení vzájemné návštěvnosti stránek. 

Google nabízí také nástroj Google Webmaster Tools, který je v rámci nástroje 

pro webmastery. Tuto bezplatnou službu je nutno aktivovat. Po přihlášení pod účtem lze 

přidat do záložek zkoumanou stránku. Tato služba umožňuje lepší přehled o klíčových 

slovech, která zadávají uživatelé před příchodem na web. Umožňuje lepší identifikaci 

vybraných klíčových slov k průměrné pozici (při vyhledávání).  

Jelikož Google od roku 2011 poskytuje pouze informace o klíčových slovech 

vepsaných do vyhledávače před vstupem na stránku, je možné tyto informace získat pomocí 

tohoto nástroje. V případě stránek www.viadrus.cz bylo 55,5 % klíčových slov v rámci 

Google Analytics ve sledovaném období nelze rozeznat. Pokud by se pomocí Google 

Webmaster Tools podařilo rozklíčovat více slov, mohlo by dojít ke zlepšení SEO 

optimalizace a následnému růstu návštěv. Rovněž bude možné odhalit změny ve způsobu 

vyhledávání (např. vyhledávání ve větách). 
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Kromě těchto služeb existuje také služba Google Analytics Premium, která je vhodná 

pro více navštěvované weby. Pokud objem hitů (požadavků na stránku) nepřesáhne 10 tisíc 

za měsíc, pro základní vyhodnocování postačí Google Analytics. Prémiová služba je 

charakteristické větší péčí o zákazníka, takže umožňuje menší zpoždění dat (max. 4 hodiny), 

než základní verze Google Analytics a také větší import dat (až 1 TB).  

Kromě toho je zde možnost propojení s dalšími službami, jako je např. Doubleclick. Je 

zde také nabízeno lepší vyhodnocování marketingových kampaní přes algoritmický atribuční 

model. Služba zahrnuje také množství odborných funkcí, které se dají využít v IT oddělení. 

Velkou výhodou jsou také konzultace a školení. 

6.5 Další doporučení 

Při analýze návštěvnosti internetových stránek společnosti nebylo možno měřit 

konverze. Konverze přitom jdou měřit i na nekomerčním webu. V Google Analytics však 

musí být stanoveny cíle. Těmito cíli mohou být jednotlivé stránky webu. Pokud se k nim 

 návštěvník dostane, bude to znamenat, že uživatel vykonal určitou konverzi. U stránek 

www.viadrus.cz jsou vhodnými cíli například http://viadrus.cz/ceniky-70.html (ceníky 

v českém a slovenském jazyce), http://viadrus.cz/centrala-53.html (kontakty na infolinku 

a showroom). Konverze v rámci stránky primyprodej.viadrus.cz mohou být měřeny zvlášť. 

Pokud by společnost VIADRUS chtěla rozšiřovat svou základnu B2B partnerů, na trhu 

existují společnosti nabízející analýzu B2B návštěvníků. Z návštěv (resp. IP adres) jsou 

schopni zjistit, kteří pracovníci firem navštívili jejich stránky. Společnost tak může zjistit své 

potenciální partnery a adresně je kontaktovat. Na českém trhu tuto službu zprostředkovává 

např. společnost Kompass Czech Republic s.r.o. 

Kromě toho je možno zkoumat uživatelskou přívětivost internetových stránek pomocí 

hloubkového individuálního rozhovoru s účastníky výzkumu. Kromě toho lze také využít 

eyetracking, kde je však nevýhodou finanční náročnost. Zástupným výzkumem by proto 

mohla být analýza heatmap pomocí pohybu myši. Tuto analýzu provedou specializované 

firmy. 
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6.6 Facebook 

Ačkoliv má společnost VIADRUS profil na Facebooku, počet uživatelů, kteří stránku 

označili jako „To se mi líbí“ je velmi nízký. Uživatelé jsou navíc vůči příspěvkům spíše 

pasivní.  

Zde je žádoucí přilákat na stránky nové uživatele, u kterých je jisté, že se o výrobky 

společnosti zajímají. Oslovení by mohlo probíhat například na výstavách. Bylo by možné 

udělat nějakou soutěž, která by se odehrávala na Facebooku a tím by byl zajištěn příliv 

nových uživatelů. Důležitější pak bude si tyto nově nabyté sledovatele udržet. 

Další otázkou je, zda společnost na Facebooku publikuje dostatečně atraktivní obsah. 

Zdá se, že uživatele příliš nezajímá činnost společnosti. Bylo by dobré zaměřit svou činnost 

na články týkající se užitečných témat, jako je například revize kotle před nadcházející topnou 

sezonou, tipy pro lepší výhřevnost kotle apod. Tyto články by mohly být vloženy přímo 

na stránkách www.viadrus.cz, kde by se tím pádem zvýšila návštěvnost a kvůli proklikům by 

bylo lepší hodnocení v rámci vyhledávání na Googlu. 

Pokud nedojde po přílivu nových členů a/nebo po změně obsahu příspěvků k vyšší 

aktivitě, bude to znamení toho, že uživatelé nemají zájem o novinky společnosti. Může to být 

způsobeno charakterem výrobků. Jelikož se jedná o zboží dlouhodobé spotřeby, je možné, že 

uživatelé nevyžadují přísun informací o novinkách. Bude poté lepší do této sociální sítě 

neinvestovat příliš úsilí ani finančních prostředků. 
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7 Závěr 

V této diplomové práci byla zkoumána návštěvnost internetových stránek společnosti 

VIADRUS, která se zabývá výrobou topenářské techniky. 

Nejdříve byla popsána vybraná společnost z hlediska její historie, výrobkového 

portfolia, cenové a distribuční strategie a také komunikace, jejíž součástí jsou internetové 

stránky www.viadrus.cz, což byl předmět zkoumání této práce. 

Následně byl vytvořen teoretická základ měření návštěvnosti internetových stránek 

od obecných principů až ke konkrétním popisům jednotlivých metrik. Právě z této kapitoly 

poté vycházela metodika výzkumu, kde byly mimo jiné stanoveny problémové okruhy 

výzkumu. Výzkum byl proveden pomocí metody pozorování. 

Samotná analýza výsledků byla rozdělena do dílčích tematických celků vycházejících 

z metodiky. Základem celého zkoumání byl počet návštěv. Na návštěvy se pohlíželo 

z různých hledisek.  

Nejdříve byly zjišťovány bližší charakteristiky uživatelů (demografické, sociologické 

a geografické), což však nebylo vzhledem k omezení možné u všech. 

V dalším okruhu byla zkoumána návštěvnost stránek a kvalita těchto návštěv. 

Následně byli návštěvníci charakterizováni podle jednotlivých zdrojů (kanálů). Bylo zjištěno, 

že nejvíce návštěv se uskutečnilo pomocí organického vyhledávání a návštěvy jsou poměrně 

kvalitní, stejně tak jako u návštěvníků z odkazujících stránek.  

Byly zjištěny zajímavé trendy v návštěvnosti podle ročních období, v rámci týdne 

a také během dne. Největší návštěvnost je na podzim, v pondělky a kolem desáté hodiny. 

Jelikož byly během výzkumu zjištěny skokové změnu u metrik míra okamžitého 

opuštění a počet stránek na návštěvu, byl proveden test ANOVA, aby se potvrdilo, zda 

skutečně došlo ke změně. Pravděpodobně se však jednalo o změnu metodiky ze strany 

Googlu. 

Kromě internetových stránek byl analyzován také profil na sociální síti Facebook. 

Během výzkumu bylo zjištěno, že profil má malou sledovanost a sledující uživatelé nejsou 

příšliš aktivní. 
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Na základě zjištěných výsledků byla formulována doporučení pro další postup 

při marketingu na internetových stránkách a také na Facebooku. 

Bylo doporučeno respektovat sezónnost návštěv a více se zaměřit na online 

marketingové aktivity na podzim a v zimě, kdy uživatelé sami aktivně vyhledávají informace 

o topenářské technice. V rámci týdne je dobré působit na uživatele hned v pondělí a to nejlépe 

dopoledne, kdy je návštěvnost stránek nejvyšší. 

Jelikož roste počet návštěvníků z organického vyhledávání Googlu, je zřejmé, že 

správce stránek zaměřuje své aktivity na optimalizaci pro vyhledávací algoritmus Googlu. 

Tato skutečnost je pozitivní a společnost by v ní měla pokračovat. S rostoucím trendem 

používání tabletů a mobilních telefonů při vyhledávání by mělo být pamatováno také na tyto 

uživatele a stránky těmto zařízením přizpůsobit. 

Odkazující stránky, ze kterých návštěvníci přicházeli, produkují kvalitní uživatele, 

kteří na webu ve většině případů zůstali. Tento linkbuilding je tedy proveden na dobré úrovni. 

Dosud nebyly měřeny konverze, takže jedním z doporučení je také navést do Google 

Analytics konkrétní cíle (stránky). Tímto krokem bude vytvořen lepší přehled o chování 

uživatelů na webu a také o přínosu internetových stránek společnosti pro uživatele.  

Na Facebooku bude potřeba změnit témata příspěvků a nalézt nové uživatele, kteří 

budou mít zájem o společnost. Pokud ani tyto aktivity nezmění počet návštěvníků a jejich 

chování, bude lepší do sociální sítě neinvestovat. 

V této práci byl proveden rozbor jednotlivých metrik za období od 1. března 2014 

do 28. února 2015. Internet je dynamické prostředí procházející neustálými změnami. Proto 

by bylo vhodné provést podobný výzkum s určitým časovým odstupem (např. za rok) a zjistit 

případné změny. Důraz by měl být kladen především na trendy nastíněné v této práci. 
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Seznam zkratek 

zkratka  význam 

aj.   a jiné 

a.s.   akciová společnost 

č.    číslo 

ČR   Česká republika 

ČSSD   Česká strana sociálně demokratická 

B2B   business-to-business 

cca   přibližně 

Kč   Korun českých 

KDU-ČSL  Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová 

kW   kilowatt 

max.   maximálně 

mld.   miliadra 

mil.   milion 

min.   minuta 

např.   například 

obr.   obrázek 

vč.   včetně 

resp.   respektive 

PPC   Pay Per Click 

PR   public relations 

Sb.   sbírky 

sec   sekunda 

SEO   Search Engine Optimization 

Sig.   sigma 

spol. s r.o.  společnost s ručením omezeným 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tab.   tabulka 

TB   terabyte 

tj.   to jest 
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tzv.   takzvané 

vč.   včetně 

ŽDB   Železárny a drátovny Bohumín 

&   and 

%    procento 



 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 24. 4. 2015 

 

 

.......................................... 

Bc. Lenka Chýlková 

 

 

 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Zahraniční trhy, na kterých společnost VIADRUS působí 

Příloha č. 2: Výběr z ceníku společnosti VIADRUS 

Příloha č. 3: Sledovanost pořadu Rady ptáka Loskutáka 

Příloha č. 4: Internetové stránky společnosti VIADRUS 

Příloha č. 5: Vybrané tržní podíly vyhledávačů v jednotlivých státech (v %) 

Příloha č. 6: Toky uživatelů na stránkách www.viadrus.cz 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1: Zahraniční trhy, na kterých společnost VIADRUS působí 

 

Zdroj: [50], vlastní úprava 
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Příloha č. 2: Výběr z ceníku společnosti VIADRUS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3: Sledovanost pořadu Rady ptáka Loskutáka 

 

Zdroj: [17] 

 



 

 

Příloha č. 4: Internetové stránky společnosti VIADRUS 

 



 

 

Příloha č. 5 : Vybrané tržní podíly vyhledávačů v jednotlivých státech (v %) 

 

Zdroj: [20]

Země
Nejvýznamnější

vyhledávač

Tržní

podíl

Další

vyhledávač

Tržní

podíl

Austrálie Google 93 Bing 5

Belgie Google 98 jiné 2

Brazílie Google 98 jiné 2

ČR Google 71 Seznam 26

Čína Baidu 62 360 search 21

Francie Google 95 Bing 4

Hong Kong Google 68 Yahoo! 32

Indonésie Google 98 jiné 2

Itálie Google 95 Bing 2

Japonsko Yahoo! 53 Google 40

Jižní Korea Naver 72 Daum 18

Kanada Google 88 Bing 8

Mexiko Google 95 Bing 4

Německo Google 93 Bing 3

Polsko Google 97 jiné 3

Rusko Yandex 62 Google 26

Thajsko Google 99 jiné 1

USA Google 67 Bing 18

Velká Británie Google 89 Bing 7
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