
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

Analýza online marketingu ve vybrané 

společnosti 

 

diplomová práce 

 

 

 

Autor:        Bc. Veronika Jedlovcová 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Roman Kozel, Ph.D. 

 

OSTRAVA 2015 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce Ing. Romanu Kozlovi, Ph.D. 

za cenné rady a připomínky. Dále bych ráda poděkovala Ing. Dominice Mindášové za její 

obrovskou podporu a předání jejích zkušeností z praxe. 

 



 

 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou online marketingu ve vybrané společnosti. 

Teoretická část je věnována teoretickým poznatkům získané z odborné literatury, které se 

týkají problematiky online marketingu. Dále je v této práci popis jednotlivých vybraných 

nástrojů, z nichž je zpracována analýza. V praktické části je provedena aplikace teoretických 

poznatků na konkrétní společnosti. Na základě zpracované analýzy vybraných nástrojů 

online marketingu, jsou uvedeny návrhy a doporučení, které by společnosti mohly do 

budoucna pomoci ještě více zefektivnit své působení na trhu.  

 

Klíčová slova: online marketing, remarketing, PPC, SEO, reklama.  

 

Summary 

This thesis analyses the online marketing in selected company. The theoretical part is 

devoted to the theoretical knowledge gained from literature that relate to issues of online 

marketing. Furthermore, this work also elaborated description of selected instruments, which 

will be processed further analysis. The practical application is performed theoretical 

knowledge to a particular company. On the basis of the analysis of selected online marketing 

tools, will be processed proposals and recommendations which companies may in the future 

help further streamline their market. 
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PPC   pay-per-click 
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1 Úvod 

Internet, médium, které má zásadní celosvětový vliv na oblast obchodu, marketingu a 

komunikaci. Celosvětová počítačová síť s tak obrovským rozvojem se stala neoddělitelnou 

součástí aktivit firem, a to ve všech odvětvích podnikání, organizací, sdružení či státních 

institucí. 

Již na začátku 80. let dvacátého století se internet využíval v odvětvích výzkumu, 

vzdělávání a při obraně státu. Následně došlo k masivnímu růstu počtu uživatelů a celkového 

objemu přenášených dat. V průběhu dalšího desetiletí došlo k celosvětovému internetovému 

propojení a v roce 2010 přesáhl počet uživatelů internetu 1,7 miliardy a počet neustále 

stoupá. [1] 

Tato veřejná, globální a celosvětově propojená síť je založena na určitých standardech. 

Jako celek nikomu nepatří a je tedy velmi otevřená a neformální. Je tedy jasné, že na internet 

můžeme pohlížet jako na velmi významné marketingové médium, které je schopné nejen 

působit celosvětově, ale také multimediálními texty, obrázky atd., schopností přesného 

zacílení a zároveň individuálního obsahu komunikace. Je interaktivní a rychlý. 

S minimálními náklady dosahuje maximální účinnosti. 

Je tedy patrné, že nejvýznamnějším komunikačním kanálem tohoto média je právě 

online marketing, který se nadále rozšiřuje a mění. Vznikají nové sociální sítě, kde se denně 

objevují novinky, aktuality a zkušenosti účastníků. Objevují se plošné reklamy, které 

nabádají k využívání různých produktů a služeb. Dalším oblíbeným nástrojem je cílený – 

direkt – marketing, newslettery a emaily. Nejsilnější charakteristickou vlastností právě 

online marketingu je rychlé oslovení velkého množství uživatelů. 

Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá poznatky z odborné literatury a 

následně v praktické části právě analýzou online marketingu ve společnosti Logistická 

akademie. Jde o vyhodnocení a porovnání současného stavu po zavedení online marketingu 

ve společnosti. Výsledkem jsou mé návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

online marketingu společnosti. 
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Logistická akademie existuje na trhu již 11 let. Získala si řadu klientů a neustále 

rozšiřuje sortiment služeb, které poskytuje. Hlavním cílem této práce je analyzování 

účinnosti zavedení online marketingu společnosti Logistická. K tomu musí být dosaženo 

dílčích cílů, kterými jsou: 

 marketingový mix; 

 analýza přístupnosti internetových stránek 

 analýza použitelnosti internetových stránek; 

 analýza sociálního média marketingu; 

 PPC analýza; 

 SEO analýza. 

Výsledkem je zjištění aktuálního stavu využívání online marketingu ve společnosti a 

jeho srovnání se stavem před jeho zavedením. Následně jsou definovány návrhy, které by 

vedly ke zlepšení současného stavu. 

Předtím, než budou stanoveny návrhy vedoucí k posílení online marketingu 

společnosti, je nutné zanalyzovat současný stav, a to v následujících krocích: 

 představení společnosti; 

 seznámit se s teoretickými východisky; 

 aplikace nástrojů marketingového mixu na LA; 

 analýza použitelnost pomocí dotazníkového šetření; 

 analýza přístupnosti pomocí WAVE 

 provést analýzu sociálního média marketingu (konkrétně sociálních sítí 

Facebook a Linked.in); 

 provést analýzu PPC (pay-per-click), tedy sponzorovaného textového odkazu; 

 provést analýzu SEO (optimalizace pro vyhledávače),  

 Provést srovnání a vypracování návrhů vedoucích ke zlepšení stávající situace 

v online marketingu. 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu on line marketingu ve společnosti 

Logistická akademie a vyhodnotit účinnost jeho zavedení. 
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2 Charakteristika společnosti Logistická akademie 

Zakladateli Logistické akademie (dále jen LA) jsou společnost PQL poradenství pro kvalitu 

a logistiku, s.r.o. (dále jen PQL) a Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Proto v následující kapitole shrnu základní údaje o společnosti PQL poradenství pro kvalitu 

a logistiku, s.r.o. a následně se budu věnovat sledované společnosti Logistická akademie. 

2.1 Základní údaje o společnosti PQL 

Obchodní firma:  PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. 

Sídlo:    Dolní Lutyně, K Hájence 204, PSČ 73553 

IČ:    26841886 

Datum vzniku:   8. září 2004 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Základní kapitál:  200.000,- Kč  

 

 

Obrázek č. 1: Logo PQL, Zdroj: [2] 

 

 

Společnost PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. je soukromá poradenská 

firma, která personálně navázala na desetileté spolupráce dceřiné společnosti holandské 

firmy PCA b.v. (Production Control Advisers, Itd.). Cílem firmy je poskytovat zákazníkům 

podporu v oblasti logistiky a managementu kvality, a to tak aby vedla k měřitelnému růstu 
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jejich prosperity. Zákazníkům se snaží poskytnout znalosti a osvojení dovedností na úrovni, 

která jim umožní řešit jejich budoucí problémy zcela samostatně. Klientům zdůrazňuje 

důležitost podnikatelských cílů a obchodní strategie, která zahrnuje 3 základní parametry 

chování firmy vůči zákazníkovi: kvalitu – cenu – čas. PQL je prvním českým subjektem, 

který uvedl na trh logistických služeb logistický audit, který je dnes zastřešený Komorou 

logistických auditorů. [3] 

Právě projektem PQL je Logistická akademie, které se budu nyní v dalších částech 

diplomové práce věnovat. 

2.2 Logistická akademie 

Logistická akademie je místem, kde klienti mohou prezentovat své již dosažené 

znalosti a dovednosti v oblasti logistiky. Unikátní oproti své konkurenci je tím, že umožňuje 

získat některý z následujících logistických titulů, psaných za jméno: 

 PLog. (Provozní logistik); 

 ELog. (Expert logistiky); 

 MLog. (Manažer logistiky); 

 CLog. (Konzultant a trenér logistiky); 

 ALog. (Auditor logistiky) 

Pro psaní těchto titulů je LA akreditována Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Za prokázané znalosti v oblasti logistiky tedy uděluje diplomy, ale jejím 

posláním je pomoci na cestě k získání diplomu formu propracovaného Vzdělávacího 

programu, školení a seminářů v oblasti Logistiky.[4] 

 Je tedy určená všem, kteří chtějí být ve svém oboru dobře hodnocenými logistiky, 

bez ohledu na dosaženou praxi. LA je na trhu jak pro logistiky z praxe, kteří chtějí prohloubit 

své znalosti, tak pro absolventy. Dále je určitou alternativou univerzitního vzdělání a 

praktickou školou života pro ty, kteří jsou již vysokoškoláky, ale chtějí obstát i jako praktici 

mezi profesionály v logistice.  
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 Jak jsem již zmínila, zakladatelé, kterými jsou společnost PQL poradenství pro kvalitu 

a logistiku, s.r.o. a Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, získali pro 

spolupráci s Logistickou akademií významné podniky, jako: 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. 

 BONATRANS GROUP a.s. 

 VÍTKOVICE HEAVY MACHINARY a.s. 

 SIEMENS s.r.o. 

 PST Ostrava a.s. 

Nejen členové vedení LA a spolupracující sbor lektorů zajišťuje profesionalitu 

vzdělávání v oblasti logistiky. Vzdělávací program Logistické akademie je také certifikován 

Komorou logistických auditorů, která patří mezi vrcholové garanty logistické odbornosti 

v ČR. 

 

Obrázek č. 2: Logo Logistické akademie, Zdroj: [2] 
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2.2.1 Lektoři Logistické akademie 

LA působí jak v České republice, kde má pobočky v Praze a Ostravě, tak i ve 

Slovenské republice s pobočkou přímo v Bratislavě. Její tým tvoří 19 zkušených lektorů, 

kteří v LA zaštiťují následující vzdělávací programy, které se pak liší dle oblasti, ve které 

jednotlivci působí: 

 Prezident LA, který podporuje především růst prestiže Logistické akademie, 

na základě spokojených klientů a zdůrazněním důležitosti dosažených titulů 

LA. 

 Viceprezident LA poskytuje trénink v celém průřezu integrálního logistického 

vzdělávání, a především s využitím simulací pro řízení materiálových toků. 

Dále působí jako konzultant pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování 

v rámci školení logistiky. 

Další lektoři se věnují následujícím programům: 

 tréninku v celém průřezu integrální logistiky, využitím informačních 

technologií (zejména simulací), manažerským a prezentačním dovednostem, 

konzultací pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení 

logistiky; 

 tréninkům v celém průřezu integrálního vzdělávání, především pak v otázkách 

kvality, ekonomiky, logistických výkonů a nákladů; 

 projektovému řízení a logistickému auditingu; 

 tréninkům v oblasti plánování výroby a řízení zásob; 

 tréninkům v oblasti logistiky výroby a metod pro logistiku (obor průmyslového 

inženýrství); 

 tréninkům v oblasti řízení zásob, organizaci nákupních procesů, dynamickou 

simulaci a logistickém auditu; 

 problematice outsourcingu logistických služeb a prezentačních dovedností; 

 procesům a problematice Supply Chain – Supply Chain Management – nákup, 

plánování, logistika, problematika LEAN, mapování procesů a toků, 

dodavatelské a odběratelské konsignace; 

 mezinárodní spolupráce, informační technologie, ERP – systémy s důrazem na 

SAP; 
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 školení a tréninkům v oblasti štíhlé výroby, rozvoje zaměstnanců, strategického 

řízení; 

 tréninku v oblasti logistiky detailu; 

 procesům a problematice strategického a operativního nakupování, plánování 

a řízení zásob (včetně zásob náhradních dílů), postupy pro informační tok přes 

ERP systémy; 

 školení z oblasti pracovního práva a trénování jeho uplatnění nejen v logistice; 

 trenérství pro manažerské a prezentační dovednosti frekventantů LA. [5] 

2.2.2 Služby Logistické akademie 

Hlavním produktem LA jsou služby, které poskytuje svým klientům, a to formou 

kurzů. Tyto kurzy jsou rozděleny na Standardní kurzy pro logistiky a Speciální kurzy nejen 

pro logistiky. 

 Standardní kurzy pro logistiky, jsou pak dále rozděleny do dalších programů dle 

oblasti působení klienta: 

 Management logistiky – zabývající se klíčovými principy a moderními 

koncepcemi současné logistiky, problematikou organizace logistiky ve firmě a 

vlastní náplní logistického managementu. 

 Logistika nákupu a řízení zásob – zabývající se všeho kolem strategického i 

operativního nákupu, moderní koncepty SCM (Supplay Chain management), 

ale i řízení zásob nejen těch nakupovaných. 

 Logistika výroby – řešící problematiku plánování a řízení výroby, a to výroby 

„štíhlé“ i „agilní“. 

 Logistika distribuce a skladování – řeší úlohy distribuce, skladování, dopravy 

a manipulace. Součástí je také téma nejnovějších technologií pro identifikaci a 

odborný vhled do speciálních oborů, jakými jsou logistika nebezpečných věcí 

a city-logistika. 

 Masters of Logistics – řešící témata agilní logistiky, SCM, Outsourcingu interní 

logistiky a IT systémů pro logistiku. 
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 Logistický audit – rozvíjí metodiku provádění logistického auditu tak, aby se 

pro každou auditovanou společnost stala skutečným počátkem nového rozvoje 

logistiky.  

 Komplexní program LOGISTIKA. 

Speciální kurzy, které jsou určeny nejen logistikům, zahrnují následující programy, 

z jejichž názvů vyplývá i náplň jednotlivých kurzů: 

 ISO 28000 – interní auditor – řízení dodavatelských řetězců 

 Kontejnerizace – logistika kontejnerů 

 Více než finanční gramotnost – nejen pro logistiky 

 Integrovaný systém managementu/řízení 

 Efektivní využití zákoníku práce v praxi manažera logistiky 

 Vyjednávání, argumentace, přesvědčování – zaměřeno pro logistiky 

 Motivace a koučování pro efektivní komunikaci nejen v logistice 

 Obtížná komunikace nejen v logistice 

2.2.3 Certifikace Logistické akademie 

LA hodnotí svůj systém certifikace jako velmi precizní postup, který umožňuje ocenit 

znalosti a dovednosti v oboru logistiky. Završením je získání diplomu a s ním spojeného 

titulu, který má garantovat, že jeho nositel je odborníkem na svém místě. 
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 Požadavky certifikace jsou, jak již bylo zmíněno v kap. 1.2, tři roky podnikové praxe, 

pro titul auditor pět let podnikové praxe a z toho tři roky ve vedoucí pozici. Další podmínkou 

je složení písemných testů (zpracovávaných přes e-learning), prezentace a obhajoba projektu 

z oblasti logistiky. Následující obrázek č. 3 znázorňuje jednotlivé úrovně certifikace 

Logistické akademie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní logistik, PLog. - kvalifikace pro výkon práce v pozicích dispečerů 

skladování, dopravy a manipulace, plánovačů výroby, referentů nákupu, celních deklarantů, 

referentů řízení zásob apod. 

Expert logistiky, ELog. - kvalifikace pro řešení úloh z oblasti interní i externí 

logistiky, pro projektování a realizaci změn formou logistických programů a projektů, vedení 

Obrázek č. 3: Úrovně certifikace LA, Zdroj: [6], vlastní úprava 
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řešitelských a projekčních týmů, zavádění nových logistických technologií, informačních 

systémů atp. 

Manažer logistiky, MLog. - kvalifikace pro řízení logistických oddělení, pro 

koordinaci a operativní rozhodování na úrovni celofiremní logistiky, metodická práce v 

logistice (vedoucí útvarů logistiky, vedoucí plánovacích odd., vedoucí skladů, vedoucí 

nákupu, vedoucí distribuce, vedoucí všech jiných útvarů angažovaných v logistice). 

Konsultant a trenér logistiky, CLog. - kvalifikace pro vysoce odbornou lektorskou, 

trenérskou a konzultační činnost v oblasti logistiky. 

Auditor logistiky, ALog. - kvalifikace pro vysoce odbornou auditorskou činnost v 

oblasti logistiky (nenahrazuje členství v Komoře logistických auditorů). 

2.2.4 Průběh certifikace 

Samotný průběh certifikace ilustruje následující obrázek č. 4, a to od počátku zadání 

přihlášky až po finální obhajobu projektu a získání diplomu: 

 Přihláška -  využití elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových 

stránkách Logistické akademie. Zhruba do týdne je uchazeč kontaktován 

telefonicky, aby byl projednán stupeň kvalifikace a další potřebné náležitosti. 

 Přijetí – po splnění podmínek charakterizovaných v kap. 1.2.3. Vše ostatní se 

řeší individuálně při prvním telefonickém kontaktu. 

 Přípravné kurzy - v případě potřeby doplnění znalostí a dovedností nejen 

v logistice je k dispozici detailně propracovaný a mnohonásobně ověřený 

vzdělávací program. 

 Testy – jejich zpracování je k dispozici formou e-learningu. 

 Výběr a příprava projektu k obhajobě – poskytování konzultace do zkušených 

lektorů LA.  

 Malá obhajoba projektu - probíhá uzavřeně před komisí složenou z členů 

lektorského sboru LA. Je náročná a je třeba ji zužitkovat jako generální 

konzultaci k obdobě finální. 

 Finální obhajoba projektu a udělení diplomu - probíhá jako obhajoba veřejná. 
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Obrázek č. 4: Průběh certifikace LA, Zdroj: [7] 

2.2.5 Ceny kurzů Logistické akademie 

 Ceny za kurzy, které Logistická akademie poskytuje svým klientům, uvádí bez DPH a 

výše některých je ovlivněna počtem účastníků či obdobím, ve kterém kurzy probíhají. U 

Standardních kurzů pro logistiky se ceny pohybují od 7.000,- Kč do 9.500,- Kč a od 330,- 

EUR do 360,- EUR. U Speciálních kurzů nejen pro logistiky se ceny pohybují standardně od 

3.500,- Kč – 4.000,- Kč. Logistická akademie také pořádá školení a workshopy klientům na 

míru. Cena těchto workshopů se stanovuje dle počtu klientů. Maximální výše ceny je 

20.000,- Kč/den, minimální výše ceny je 13.000,- Kč/den. 

 

 

 

Tabulka č. 1: Ceník standardních kurzů pro logistiky 

Standardní kurzy pro logistiky 

Název kurzu 
Praha  Ostrava Bratislava 

v Kč v Kč v EUR 

Management logistiky 
8.500 - 

9.000 
7.500 330 - 345 
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Logistika nákupu a řízení zásob 
8.500 - 

9.000 
7.500 345 

Logistika výroby 9.000 
7.000 - 

7.500 
345 

Logistika distribuce a skladování 9.000 
7.000 - 

7.500 
345 

Masters of logistics - 9.500 - 

Logistický audit - 8.500 360 

       Zdroj:[8], vlastní úprava 

Tabulka č. 2: Ceník speciálních kurzů nejen pro logistiky 

  

        Zdroj:[8], vlastní úprava 

Tabulka č. 3: Ceník certifikace LA 

 

Praha Ostrava Bratislava

v Kč v Kč v EUR

ISO 28000 - interní auditor - řízení 

dodavatelských řetězců
4.000 3.500 -

Kontejnerizace - logistika 

kontejnerů
4.000 3.500 -

Více než finanční gramotnost - 

nejen pro logistiky
4.000 3.500 -

Integrovaný systém 

managementu/řízení
4.000 3.500 -

Efektivní využití zákoníku práce v 

praxi manažera logistiky
4.000 3.500 -

Vyjednávání, argumentace, 

přesvědčování - zaměřeno pro 

logistiky

4.000 3.500 -

Motivace a koučování pro 

efektivní komunikaci nejen v 

logistice

4.000 3.500 -

Obtížná komunikace nejen v 

logistice
4.000 3.500 -

Speciální kurzy nejen pro logistiky

Název kurzu

PLog. Provozní logistik 12.000,-

ELog. Expert logistiky 16.000,-

MLog. Manažer logistiky 20.000,-

CLog. Konzultant a trenér logistiky 20.000,-

ALog. Auditor logistiky 30.000,-

Cena certifikace v Kč (bez DPH)
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     Zdroj: [6], vlastní úprava 

 Výjimkou jsou ceny za certifikaci dle jednotlivých oborů. Tyto odráží skutečnost, že 

Logistická akademie je jedinou v republice, která má akreditaci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k udělování výše uvedených titulů. 

 Z výše uvedených informací projektu Logistické akademie vyplývá, že jde o opravu 

unikátní společnost se širokou škálou služeb, jako jsou školení, certifikace atd., v oboru 

logistika. V následující části diplomové práce se budu zabývat teoretickými poznatky online 

marketingu. 
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3 Teoretická východiska online marketingu 

3.1 Internet 

 Novým, a jak se všeobecně očekává, velice perspektivním prostředkem elektronické 

podoby marketingu a celosvětově propojené komunikace je Internet. Existuje již od 60. Let 

a jako řada dalších principiálních technických novinek druhé poloviny 20. století původně 

vznikl pro potřeby americké armády, jak jsem již zmiňovala v Úvodu. V současnosti je 

označován za „síť sítí“ nebo za „digitální dálnici“. Až do 90. Let se využíval především ve 

vojenské oblasti, ve výzkumu a na akademické půdě univerzit. Díky současné globalizaci 

propojuje dnes miliony počítačů a nabízí jim:  

 rychlou a lacinou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mail); 

 přístup k nejnovějším informacím z mnoha různých oborů lidské činnosti, včetně 

novin a časopisů z celého světa; 

 prezentaci institucí a jejich produktů, jejich nákup i prodej 24 hodin každý den; 

 vyhledávání nových odběratelů, rychlou a flexibilní komunikaci se zákazníky. 

[9] 

3.1.1 Historie internetu 

 Historie internetu započala u myšlenky vytvoření počítačové sítě, která by spolehlivě 

propojila strategické, vojenské, vládní a akademické počítače, tak, aby zároveň dokázala 

přežít i jaderný úder nebo jiné hrozby. Zájmem tvůrců bylo také to, aby síť byla co nejméně 

zranitelná. Byla tedy navržena bez hlavního řídicího centra. Skládala se z řady propojených 

uzlů rovnocenné důležitosti. Posílaná data se na dobu přenosu rozdělují na několik 

samostatných částí nazývaných pakety, přičemž je každý vybaven údajem o adresátovy, což 

umožňuje, že v případě zničení jedné z přenosových cest může paket bez problému dojít 

k adresátovi alternativní cestou. [10] 
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 Důležitými mezníky ve vývoji internetu jsou: 

 r. 1969, kdy docházelo k vývoji, technologickému postupu a aplikaci řady 

nových technologií. Byla vytvořena experimentální síť ARPANET; 

 r. 1972, kdy Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailovou aplikaci; 

 r. 1980, byl zahájen první experimentální provoz protokolu TCP/IP v síti 

ARPANET; 

 r. 1984, vyvinutí DNS (Domain Name Systém); 

 r. 1987, vzniká označení sítě jako „internet“; 

 r. 1990, končí ARPANET; 

 r. 1991, nasazení WWW (World Wide Web) v evropské laboratoři CERN; 

 r. 1994, internet přechází z rukou vědců do komerčního užití; 

 r. 1996, bylo překonáno 55 milionů uživatelů na světě; 

 r. 2000, 250 milionů uživatelů; 

 r. 2006, více než miliarda uživatelů. [10] 
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3.1.2 Internet jako zdroj informací 

Význam Internetu jako informačního zdroje, především pak pro firmy, již dnes 

dosahuje velikých rozměrů a bude i nadále narůstat. Nejde přitom jen o rozsah a kvalitu 

dostupných informací – v současnosti jsou vyvíjeny nové technické a softwarové prostředky, 

které mají vyhledávání a získávání požadovaných informací dále zlepšit, zjednodušit a 

zrychlit – jde o pokročilé vyhledávací metody, specializované druhy programů, 

monitorovací a jiné služby. [11] 

Na Internetu je široké spektrum informací využitelných pro podnikání: 

 firemní informace a informace o firmách; 

 burzovní informace; 

 informace ze státních, vládních a soukromých subjektů majících vztah 

k obchodu; 

 veřejné registry; 

 statistické a demografické informace; 

 informace z firem, které se profesionálně zabývají výzkumem trhu; 

 patentové informace; 

 informace o zákaznících a další. 

Internet slouží současně jako médium pro přístup do profesionálních center, která dříve 

byla dostupná jen po specializovaných sítích. Tyto informace mohou být zdarma nebo za 

úplatu (kreditní informace, některé burzovní a statistické informace, výsledky výzkumů ad.). 

[11] 

3.2 Online marketing 

Pojem online marketing (marketing na Internetu, Internetový marketing či on-line) lze 

vymezit jako využití Internetu k dosažení marketingových cílů. Následujícím pojmem 

marketingu je Mobil marketing, který lez charakterizovat jako využití mobilních technologií 

k dosažení marketingových cílů. Tyto dvě oblasti se navzájem prolínají a to nejen proto, že 

dochází ke konvergenci internetových, mobilních a jiných technologií. 

Pojem e-marketing v širším pojetí lze definovat jako využití Internetu a dalších 

informačních a komunikačních technologií k dosažení marketingových cílů. [11] 
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3.2.1 Odlišnosti online marketingu 

 Základní rozdíly mezi klasickým marketingem a marketingem internetovým jsou 

značné zejména v oblasti komunikace a týkají se: 

 prostoru a času; 

 vztahu textu a obrazu; 

 směru komunikace; 

 interakce; 

 nákladů a zdrojů. [12] 

 Klasický marketing je cenově náročnější oproti internetovému a pracuje rozdílným 

způsobem, co se týče vizuálních efektů, hudby a slov. Internet disponuje větším rozsahem 

informací, a to pomocí vhodně strukturovaných hypertextů. Komunikace, tedy tok informací 

je u klasického marketingu jednostranný, zatímco u online marketingu jsou aktivní 

prodávající i kupující, kteří si sami potřebné informace k uspokojení vlastních potřeb 

vyhledávají. Marketing na Internetu může zasáhnout cílovou skupinu zákazníků na celém 

světě najednou, a to při nízkých nákladech. Toto je výhodné i pro menší společnosti, která 

mohou takto získat nové klienty pro odbyt. 

3.2.2 Vývoj internetového marketingu 

 Vývoj internetového marketingu je úzce spjat s milníky, které jsem zmiňovala 

v kapitole 2.1.1. a samozřejmě také s komerčním využitím Internetu. Důležitým rokem je 

1994, kdy začala internet využívat komerční sféra. Byl představen první broker Netscape 

Navigator. Marketingové možnosti byly omezeny nedostatkem internetových uživatelů. 

Jejich počet však dosáhl v následujících letech velmi významného růstu. V roce 1995 bylo 

na světě 20 milionů internetových uživatelů, po dalších pěti letech narostl počet uživatelů na 

250 milionů. Roku 2005 využívalo internet již 900 milionů lidí a o čtyři roky později, tedy 

v r. 2009, jich bylo více než 1,7 miliard. K tomuto roku bylo ve světě registrováno přibližně 

110 milionů aktivních domén a 1 bilion unikátních URL. [12] 
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3.3 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Původně obsahoval čtyři prvky – 4 P: 

produkt (product), cenu (price), distribuci (place) a komunikaci (promotion). Aplikace 

marketingové orientace v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato 4 P pro účinné 

vytváření marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především vlastnosti služeb. Proto 

bylo nutno k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3 P: 

 materiální prostředí (physical evidence); 

 lidé (people); 

 analýza procesů poskytování služeb. [13] 

V této práci zůstanu u klasické, základní podoby marketingového mixu. 

3.3.1 Produkty na Internetu 

Produkt na Internetu nejčastěji tvoří služby, mohou jím však být i webové stránky a 

zboží prodávané ve virtuálních obchodech. Díky Internetu jsou mnohem nižší náklady na 

zpracování a vyřízení objednávek. Důležitou roli zde hrají kvalita, značka a doplňkové 

služby. Jde o vlastnosti, které mají vliv na prodejnost výrobků. V dnešním konkurencí 

nasyceném trhu je patrné, že čím vyšší bude kvalita a čím známější bude značka, tím větší 

šance je k dosažení úspěchu. Na dnešních trzích lze uspět jen s výrobkem, který se 

přizpůsobuje měnícím se potřebám zákazníků. [14] 
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3.3.2 Cena na Internetu 

Cena je jediná součást marketingového mixu, která přináší přímo výnosy. Všechny 

ostatní přinášejí náklady. Je současně nejpružnější prvek. Přesto je cenová politika pro 

mnohé firmy velký problém. [11] 

Internetové ceny jsou charakteristické: 

 vysokou mírou elasticity; 

 nižšími cenami oproti kamenným obchodům; 

 flexibilitou ceny, kdykoliv lez zvýšit či snížit, a to s okamžitým projevem; 

 zákazníci si mohou rychlejším srovnáváním cen konkurence zvolit produkt, 

který je pro ně cenově nejpřijatelnější. 

Prodejci na internetu využívají prakticky jen dvě cenové politiky: 

 nízká cena, a to díky ušetřeným nákladům např. na provoz.  

 vysoká cena, kterou využívají uživatelé, pro které není cena hlavním faktorem. 

Připlatí si za rychlost nákupu a doručení až na místo určení apod. [15] 

Internet umožnil aplikovat i některé staro-nové nástroje cenové politiky, kde nejvíce 

se uplatnila dynamická tvorba cen: v případě běžných internetových obchodů tento postup 

narazil na odpor spotřebitelů, ale běžně se používá u aukcí a na dalších typech e-tržišť. 

Objevují se i pokusy o společné nákupy, určité uplatnění našla platba za použití výrobku 

nebo služby. [11] 

3.3.3 Distribuce na Internetu 

Z hlediska možnosti využití Internetu pro distribuci, představuje Internet jednak nový 

distribuční kanál a jednak nové místo nákupu. [14] 

Distribuci Internet významně ovlivňuje. Nejde zde jen o globální dosah, ale Internet 

je navíc jediným obousměrným komunikačním kanálem, u něhož náklady na komunikaci 

téměř nezávisí na vzdálenosti. Zboží, které má nehmotný charakter, lze na internetu přímo, 

velmi rychle a levně distribuovat. [11] 

Z hlediska využití Internetu a pro účely analýzy je důležité distribuční politiku rozdělit: 
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Distribuce nehmotného zboží a služeb – tady je internet přímo distribučním 

kanálem, např.: 

 hudba; 

 filmová produkce; 

 fotografie; 

 software; 

 informace a zpravodajství; 

 informace a zpravodajství pro firmy; 

 elektronické knihy a časopisy; 

 zábava a hry na Internetu; 

 letenky, zájezdy a další služby z oblasti cestovního ruchu. 

 

Distribuce hmotného zboží – Internet funguje jako místo nákupu, ale distribuce je 

prováděna tradičními kanály (knihy, spotřební zboží, hračky, kosmetika a mnohé další), 

např.: 

 obyčejné zásilky; 

 expresní balíkové služby; 

 kurýrní služby; 

 vyzvednutí zboží zákazníkem v centrále nebo pobočce firmy; 

 využití sítě kamenných prodejen spolupracující firmy. 

 

 

 

3.3.4 Komunikace na Internetu (Propagace) 

Marketingová komunikace je při uplatnění online marketingu nejširší. Výhodami této 

komunikace jsou: 

 celosvětový dosah; 
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 nepřetržitost; 

 rychlost sdělení; 

 zpětná vazba; 

 nízké náklady; 

 obsáhlost a selektivnost informací; 

 snadná práce s informacemi. 

Nevýhodou však jsou různá technická omezení, např. spolu mohou komunikovat jen 

lidé, kteří jsou připojeni na Internet, pomalá rychlost přenosu informací, kterou ovlivňuje 

pomalé připojení k Internetu nebo nevybavený počítač. Další nevýhodou je neosobní 

komunikace, jelikož nehovoříme s člověkem přímo, nepoužívá-li se web kamera. [14] 

Marketingové pojetí propagace, někdy také označované za komunikační mix, se 

tradičně opírá o následující čtyři hlavní nástroje: 

1. reklamu, jako placenou formu extenzivní a neosobní prezentace nabídky ve 

sdělovacích prostředcích; 

2. podporu prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu nebo prodeje 

produktu (slevy, zboží zdarma, apod.); 

3. public relations jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména 

prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích; 

4. osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním nebo i několika 

potenciálními zákazníky. [9] 

3.4 Využití internetu v marketingu 

Dle profesora Miroslava Foreta současná společnost je charakteristická svou 

dynamičností, postupnou integrací a neustálou expanzí, za čímž stojí především rozvoj 

informačních a komunikačních technologií (ICT). Objevují se zde nové pojmy jako nová 

ekonomika či informační společnost.  

Internet hraje důležitou roli jako snadno dostupné a globalizující médium představující 

moderní platformu pro řadu aktivit provozovaných elektronickou formou. Firmy, podniky, 

zákazníci pomalu pronikají do problematiky elektronického podnikání (e-business), 

elektronického prodej či nákupu (e-commerce, e-procurement), bankovnictví (e-banking), 

marketingu (e-marketingu) atd. [9] 
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Aby byla strategie firmy úspěšná, je nutné akceptovat i ICT a internetový sektor, což 

si uvědomují především velké a nadnárodní společnosti. V sektoru malých a středních firem 

(SME) není aktuální úroveň využití moderních technologií vysoká, je však rostoucí. 

Z pohledu firem je možné využití Internetu rozdělit na nezávislé aktivity: 

 orientované na propagaci (publikování informací, elektronická reklama, public 

relations); 

 orientované na prodej (elektronický prodej, internetový obchod); 

 orientované na podporu činnosti (intranetové/extranetové informační 

systémy). [9] 

Samotné aktivity je nutné podpořit nástroji umožňujícími jejich rozvoj: 

 webové stránky; 

 reklamní prostředky a metody; 

 internetové komunikační nástroje. 

 Informační a komunikační technologie přinášejí nové široké možnosti pro využití ve 

spoustě oborů a nejinak je tomu i v oblasti marketingových aktivit podniků. Efektivní online 

komunikace a profesionální webová prezentace může být dnes konkurenční výhodou a 

zanedlouho nezbytností, kterou budou úspěšné podniky používat. Moderní marketing se bez 

Internetu neobejde.  

3.4.1 SEO 

SEO je anglická zkratka pro Search Engine Optimization, což v češtině znamená 

nástroj pro optimalizace vyhledávače. Vyhledávače využívají automatizované roboty 

procházející web za účelem indexace webových stránek. Zaindexované webové stránky si 

pak uživatelé mohou zadáním klíčových slov do vyhledávačů zobrazit v tzv. SERPu, což je 

zkratka pro Search Engine Result Page neboli stránka s výsledky vyhledávání. Cílem těchto 

nástrojů je získat ve výsledcích vyhledávání lepší pozici, kdy odkaz na stránky bude 

zobrazen mezi prvními, a tím i četnější a zároveň cílené návštěvníky. Hodnocení 

relevantnosti webových stránek provádí počítač, ale je založeno na nepřímých znacích, jako 

jsou struktura, počty odkazů a podobně. [16] 
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SEO je aplikovatelné nejen na vyhledávače typu Google a Seznam, ale také např. na: 

Klábosení.cz, Google+, Firmy.cz, Twitter, Najisto.cz, Search Engine Land, Vkontakte a 

další. 

 

Pomocí SEO můžeme dosáhnout následujícího: 

1. zvýšení návštěvnosti stránek, což je opravdu hlavní důvod, proč se optimalizací 

webu zabývat. U webů s obchodní tématikou pak může jít v důsledku o nárůst 

objednávek a tržeb. U ostatních webů zvýšení návštěvnosti může dopomoci k zisku 

objednávek reklamního prostoru (bannery, textová či jiná reklama); 

2. analýzy návštěvníků, což je další efekt vyladění webových stránek, kdy lze zjistit 

detailní přehled návštěvníků, kteří přicházejí na web; 

3. posun úrovně webu na vyšší level, jde o vyladění obsahu webu, optimalizaci 

XHTML a PHP kódu webu, což vede k dodržování standardů a validním stránkám. 

Ty jsou také dostupné pro zrakově postižené. [16] 

SEO je nástroj online marketingu, a proto nemá jednoznačně definovaný cíl. Jako 

nástroj ho lze použít mnoha různými způsoby, např.: 

 přivádění návštěvnosti; 

 snížení míry odchodu ze stránek; 

 snížení nákladů na zákaznickou podporu; 

 zlepšení viditelnosti značky na internetu; 

 SERM (Search Engine Reputation Management); 

 zvýšení konverzního poměru; 

 zvýšení zisku apod. 

Metodou SEO je vše, co pomáhá zlepšovat viditelnost ve vyhledávačích a napomáhá 

cíli, který byl pro nástroj SEO zvolen. Pokud bychom se omezovali na vyhledávače typu 

Seznam a Google, mohou to být například metriky uvedené v následujícím obrázku č. 5. 
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SEO může být i spornou technikou, protože ji lze použít jak ve prospěch čtenáře 

stránek – přehledné stránky s konkrétními informacemi, tak účelově ve prospěch tvůrce 

stránek – pro tvorbu zisku, ale v neprospěch respondenta. Proto můžeme rozdělit metody 

SEO následovně: 

1. Etické metody: 

 kvalitní a jedinečný obsah; 

 používání (X)HTML značek (tagů) podle normových předpisů; 

 používání titulku, nadpisů a popisů (title, h1, alt); 

 krátká a neměnná URL adresa; 

 budování zpětných odkazů; 

 používání description, keywords – klíčová slova; 

 aktivity na sociálních sítích. 

 

 

2. Neetické metody patří např. spam, skrytý text apod. [17] 

 pokud společnost ví, že pro SEO je důležitá síla značky, tak veškeré metody 

pomáhající zlepšit značku firmy mohou být zařazeny do SEO. Tipem pro firmu 

Obrázek č. 5: Metriky hodnocení SEO, zdroj: [18] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tag
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je důsledně poznat produkt, službu a cílovou skupinu promovaných produktů 

a služeb; 

 pokud uživatel ví, že sociální signály mají vysokou korelaci k hodnocení např. 

ve vyhledávači Google, je tedy nutné posilování těchto signálu SEO metodou. 

Tipem je napojení SEO strategie na marketingovou a PR strategii celé firmy. 

Online marketing zahrnuje všechny kanály online propagace. Inbound marketing jsou 

všechny metody propagace neplacené za proklik, zatímco SEO je nejmenší podmnožinou, a 

ačkoliv se zaměřuje pouze na internetové vyhledávače, jeho přesah je téměř tak velký jako 

u inbound marketingu, protože hodnocení webu ovlivňuje velké množství faktorů. [18] 

3.4.2  PPC 

Zkratka PPC neboli Pay Per Click (česky platba za proklik) představuje jedn 

z největších aukčních systémů světa. Soupeří se zde s konkurenty o místo reklamy na 

internetu. Díky ní se zobrazí reklama správným lidem na správném místě a za cenu, která je 

akceptována. [19] 

PPC reklama tedy funguje na principu platby za proklik. Inzerenti reklamy platí pouze 

za skutečně přivedené návštěvníky na své stránky a ne za zobrazení reklamy. Platba se tedy 

započítává až po kliknutí uživatele na reklamu. Nejznámějším systémem na prodej PPC 

reklamy ve světě je Google AdWords. V ČR mu nejvíce konkuruje Sklik do Seznamu a po 

té menší systémy jako AdFox, eTarget aj. PPC představuje textové inzeráty a taky 

bannerovou reklamu nebo videa. [20] 

 

 

 

 

Výhody PPC: 

 skvělé cílení 

 skvělá účinnost 

 měřitelnost výsledků 
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 flexibilita a rychlé spuštění 

 

Google AdWords 

Tento nejpopulárnější světový systém PPC reklamy zobrazuje nejen reklamy ve 

vyhledávačích, ale také na svých partnerských webech. Reklamy se spouští zadáním 

klíčových slov. Při vyhledávání nejen přímo na Googlu spouštějí tato klíčová slova 

zobrazení reklamy. Tento způsob reklamy je nazýván reklamou ve vyhledávací síti. 

Partnerské weby pak jsou součástí tzv. reklamní sítě. [21] 

Pozice pro určení reklamy společnost Google provádí tzv. hodnocením reklam, které 

vychází z maximální nabízené ceny inzerenta za reklamu a za skóre kvality. Cenu určuje 

inzerent. Skóre kvality zohledňuje Google podle kvality reklam, relevance klíčových slov, 

kvality vstupních stránek inzerenta, míry prokliku reklamy apod. Inzerent tak v systému PPC 

zaplatí pouze nejnižší možnou částku za nejlepší pozici, kterou může takto získat. 

 

 

Obrázek č. 6: PPC reklama ve vyhledávací síti Google, Zdroj: vlastní zpracování 
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Sklik je systémem specializovaným pouze na české prostředí, jež poskytuje Seznam. 

Zde si inzerent může vybrat mezi zobrazováním reklamy ve vyhledávání a na partnerských 

webech. Řazení inzerátů funguje stejně jako u Googlu, tedy formou aukcí. [22] 

3.4.3 Affiliate marketing 

Jako affiliate marketing (někdy také partnerský či dealerský marketing) se označují 

veškeré marketingové aktivity odměňované procenty z prodeje výrobků či služeb (obvykle 

z objednávky či registrace). Poskytovatel reklamního prostoru je tak hodnocen provizí za 

skutečně uskutečněné obchody, nikoliv tedy za pouhé zobrazování reklamy či za kliknutí na 

ni (PPC). Výše provize v affiliate programech se většinou pohybuje mezi 10 až 30 %, v 

závislosti na typu prodávaných produktů. Někdy se affiliate marketing používá zároveň s 

PPC modelem, pak slouží jako jakýsi bonus. 

Pro zadavatele reklamy je samozřejmě affiliate marketing nejvýhodnějším modelem, 

neboť významně zvyšuje motivaci na straně poskytovatele reklamního prostoru a zároveň 

minimalizuje neefektivně vynaložené finanční prostředky (neplatí se za návštěvníky, kteří 

nemají o daný produkt zájem). 

Affiliate marketing je však prospěšný i pro majitelé webů, zejména pokud vlastní 

stránky dostatečně relevantní k prodávaným výrobkům či službám, neboť obvykle umožňuje 

maximalizovat zisk z daného reklamního prostoru. Affiliate marketing má také výhodu v 

tom, že reklama působí v kontextu s obsahem webu a návštěvníkům tolik nevadí, často je 

pro ně dokonce přínosem (např. různé recenze, doporučení a související odkazy). 

K nevýhodám affiliate marketingu obecně patří problémy se sháněním vhodných 

partnerů, komplikovanější úvodní nastavení spolupráce a trochu náročnější údržba. Proto 

vznikají různá affiliate tržiště a provizní sítě a z téhož důvodu bývají stále častěji 

poskytovány provize i za získání dalších affiliate partnerů. [23] 
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Obrázek č. 7: Proces affilate marketingu, Zdroj: [24] 

3.4.4 Plošná reklama  

Pod pojmem plošná reklama lze chápat jak reklamní proužky (bannery), tak i 

vyskakovací okna (pop-up) a tlačítka (button). První bannery byly velmi úspěšné, jelikož 

dosahovaly proklikovosti v řádech desítek procent. Postupně se u uživatelů začala 

projevovat určitá resistence, jinak také „bannerová slepota“. Proklikovost bannerů kleslo jen 

na několik pár desetin procenta. [25] 

Aby dnes banner dosáhl rozumné míry prokliku, musí splnit pět základních 

předpokladů: 

 umět upoutat pozornost a vyzvat uživatele k akci; 

 mít nápad, být originální, nekopírovat; 

 nést dostatečné reklamní sdělení; 

 budovat značku, i když na něj uživatel neklikne; 

 být technicky dobře zpracovaný a mít rozumnou datovou velikost. [26] 

Zajímavostí je, že profesionálové, kteří se zabývají bannerovou slepotou, poukazují na 

3 skutečnosti, které dokážou upoutat pozornost návštěvníků webu. Jsou jimi běžný text, tváře 

a intimní partie (př. výstřih u žen). Uživatelé věnují pozornost jen určitým částem obrazovky, 
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kde zrovna očekávají hledané informace a zároveň opomíjejí místa, kde se nejčastěji 

vyskytuje plošná reklama. 

Platba za bannery probíhá nejčastěji na základě počtu zobrazení na stránce. Náklady 

se počítají např. metodou CPM (Cost Per Mille), kdy jsou náklady na 1000 impresí daného 

banneru. Dále je možná také platba za určité fixní období, během kterého je reklama na 

stránce zobrazována. 

Pop-up okna nejsou mezi uživateli oblíbená, jelikož porušují pravidla přístupnosti 

webu, a proto se jejich využívání moc nedoporučuje. Tlačítka představují malé reklamní 

plochy, které odkazují na další webové stránky, např. bývají umístěna na stránkách eShopu, 

která odkazují na další obchody. 

3.4.5 E-mail marketing, direct mail, newslettery 

E-mailing neboli e-mail marketing využívá rozesílání krátkých sdělení uživatelům 

pomocí elektronické pošty. Částečně by jej bylo možné přirovnat k reklamním letákům, 

které plní naše poštovní schránky. Bohužel stejně jako tyto letáky, tak i e-mailing lze často 

označit za nechtěný. Proto existuje velmi úzká hranice mezi mailingem a  závadným 

spammingem, jež označuje rozesílání nevyžádaných elektronických zpráv. Obsahem těchto 

zpráv (spam) je zpravidla nabídka velmi výhodné finanční spolupráce či levný nákup 

různých produktů. [9] 

 

Existují však legální praktiky, jak využít e-mailu k doručení reklamních sdělení, a to:  

 e-mailové vsuvky jsou krátká sdělení přikládána k běžným e-mailovým 

zprávám obvykle na jejich koncích. Negativem je minimální zvětšení velikosti 

zprávy; 

 vyžádané e-maily představují sdělení, která se dostanou přímo k uživatelům, 

kteří si příjem vyloženě přejí. Svůj souhlas vyjádří např. při registraci na 

některém ze serverů, čímž jsou zařazeni na tzv. opt-in list představující seznam 

příjemců; 

 placené e-maily, kdy jde o rozesílání e-mailů organizovaným způsobem 

konkrétní firmou, která vyhledává uživatele, kteří jsou za úplatu ochotní číst 
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reklamní texty různých firem. Ty za zprostředkování doručení reklamy platí 

přesně stanovené finanční částky. [9] 

Direct mailing je jeden z nejúčinnějších kanálů direct marketingu. Přímý marketing je 

založen na přesném zacílení skupin zákazníků, segmentovaných podle nejrůznějších kritérií, 

a osobním spojení s individuálním zákazníkem. Umožňuje výbornou měřitelnost odezvy na 

vyslané sdělení i budování dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. Navíc je přímý marketing 

ukrytý před zraky konkurence, což je vždycky nezanedbatelná výhoda. Stejně jako metody 

podpory prodeje lze i přímý marketing přesně načasovat a do značné míry i předvídat reakci 

adresátů sdělení.  

Za určitou nevýhodu lze považovat nutnost vytvoření, správy a aktualizací databáze 

adresátů; ta se naopak v integrovaném systému CRM mění v konkurenční výhodu a základ 

úspěchu. Jinou známou překážkou je zákonné nařízení o nakládání s osobními údaji 

vyžadující výslovný souhlas adresáta se zasláním nabídky. Mezi nástroje přímého 

marketingu patří rozesílka (mailing, direct mail), a to jak poštou, tak e-mailem nebo pomocí 

SMS zpráv, dále katalogový prodej, telemarketing, reklama s přímou odezvou (např. 

teleshopping) a stále rostoucí řada možností on-line marketingu. [27] 

Aby e-mail respondenta zaujal, musí být velmi dobře kreativně vyřešen. Pokud 

chceme, aby příjemce mail vůbec otevřel a přečetl si jej, měla by na něm být uvedena adresa 

příjemce, jeho oslovení. Uvnitř e-mailu by měla být nabídka, která je pojata kreativní formou 

tak, aby klienta zaujala a on se jí věnoval. Čím je sdělení originálnější, barevně a graficky 

propracovanější, tím více se klient zajímá. Do zprávy je možné přidat i dáreček, a to formou 

slevových poukazů apod. [28] 

Newslettery jsou informační zpravodaje, které jsou rovněž distribuovány pomocí e-

mailu, vždy však registrovaným zákazníkům, kteří o ně mají zájem. Principiálně se jedná o 

formu stejnou jako vyžádané e-maily. Obsahem zpravodajů mohou být články týkající se 

činnosti firmy, jejího působení, srovnání výrobků a služeb, jejich popis a třeba novinky 

v oboru. V rámci obsahu je pak poměrně velký prostor pro vkládání reklamních sdělení, 

které se tak dostanou k zákazníkům, kteří mají o propagované služby či zboží s velkou 

pravděpodobností zájem. [9] 
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3.4.6 Sociální sítě 

Sociální sítě (anglicky překládáno Social Media – sociální média) 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 a Twitter.  

Obecně lze ale za sociální sítě považovat i servery hromadného nakupování (Groupon) 

či tzv. linkovací weby (Delicious, Diggit). Vzhledem k tomu, že sociální sítě v dnešní době 

disponují sta-miliony uživatelů, stal se marketing na sociálních médiích důležitou součástí 

PR a Image zadavatelů reklamy. [29] 

Sociální sítě jsou prostředkem, který může: 

 poskytnout péči o zákazníky; 

 budovat brand značky; 

 podporovat prodej zboží a služeb; 

 budovat vztah se zákazníky; 

 provozovat krizovou komunikaci. [30] 

 

 

 

 

V následující tabulce je přehled největších a nejvyužívanějších sociálních sítí. 
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Tabulka č. 4: Přehled sociálních sítí v r. 2013 

 

Zdroj: [31] 

Facebook 

Je největší sociální síť světa. Obsahuje více než 50 miliónů stránek, 240 miliard fotek 

a je dostupný v 70 ti jazykových verzích. Facebook umožňuje vytvořit firemní profil, díky 

kterému je možné oslovit uživatele na celém světě. Obsahuje mnoho nástrojů jako možnost 

tvořit skupiny, vkládání videí, fotek, diskusní fóra apod. Je možno zde mít PPC reklamu 

s velmi přesným cílením na uživatele. 

 

Obrázek č. 8: Logo Facebooku, Zdroj [31] 

Odkaz: www.facebook.com 

Youtube 

Stále rychle rostoucí video sociální síť. Každý měsíc je na YouTube shlédnuto více 

než 6 miliard hodin videí – tedy téměř hodina sledování videí na každého člověka na světě. 

YouTube je lokalizovaný v 56 zemích a je dostupný v 61 jazykových verzích. 30 % 

návštěvnosti YouTube je z USA. Reklamní kampaň zde umožňuje oslovit největší komunitu 
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online videa na světě. Reklamní partnerský program zahrnuje více než milión tvůrců videí a 

více než milión zde inzerujících společností. 

 

Obrázek č. 9: Logo Youtube, Zdroj: [31] 

Odkaz: www.youtube.com 

Google+ 

Jde o sociální síť společnosti Google Inc. Google Plus propojuje mnoho různých 

služeb vyhledávače Google. Ten tuto síť široce podporuje a zařazuje informace z ní na 

výborná místa ve výsledcích hledání. Díky tomu je dobře spravovaný profil na Google Plus 

vynikající příležitost, jak zlepšit svou návštěvnost a pozice na samotném Googlu. Google+ 

využívá nástroje a služby jako je Google Překladač, či GMail, umožňuje sledovat zajímavý 

obsah pomocí Kruhů, vkládat fotky a video, účastnit se video chatu, vytvářet události, 

přidávat se ke komunitám apod. 

Uživatel zde může vytvořit autorizovaný firemní profil a propojit ho se zápisem na 

Google Places / Adresáři míst Google, který Google zobrazuje na Google mapách nebo při 

hledáních spojených s určitým místem. Příspěvky, osoby a stránky s vysokou autoritou pro 

dané téma na Google+ se mohou zobrazovat v pravé části vyhledávání přímo na Googlu, 

dokonce ještě nad výsledky z reklamy na Google Adwords. 

 

Obrázek č. 10: Logo Google+, Zdroj: [31] 

Odkaz: plus.google.com 
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Twitter 

Je populární platforma, kde se setkávají běžní zákazníci i velké společnosti. Byl 

založen v roce 2006 v San Franciscu a rychle se rozšířil téměř po celém světě. V současné 

době je dostupný v 20 ti jazykových verzích. Umožňuje komunikaci se zákazníky v reálném 

čase. Uživatelé zde mohou vkládat zprávy označované jako Tweety o délce do 140 znaků, 

fotografie, videa a rozhovory. Každou sekundu je zde posunuto přes 9 000 nových tweetů. 

Twitter nabízí skvělou možnost, jak rychle informovat zákazníky o nových akcích, slevách 

nebo novinkách.  

 

Obrázek č. 11: Logo Twitter, Zdroj: [31] 

Odkaz: www.twitter.com 

LinkedIn 

Jde o největší sociální síť pro profesionály na světě. Sociální síť LinkedIn je dostupná 

ve dvaceti jazykových verzích a pracuje pro ni více než 4 000 zaměstnanců. Nejrozšířenější 

je LinkedIn v USA a Evropě. 84 mil. uživatelů je z USA, 54 mil. z Evropy (13 mil. Velká 

Británie), 42 mil. uživatelů je v Asii a 21 mil. v Indii. Přes 30 mil. jsou vysokoškolští 

studenti, kteří tvoří nejrychleji rostoucí skupinu. 

LinkedIn je vynikající pomocník personalistů, kteří zde často hledají uchazeče o 

zaměstnání. Je výborným místem k získávání odborných informací či budování povědomí o 

sobě i své společnosti zodpovídáním dotazů. Dále je ideální pro získávání firemní klientely, 

odborných informací, práce, zaměstnanců, uzavírání obchodů, shánění kontaktů apod. 

 

Obrázek č. 12: Logo LinkedIn, zdroj: [31] 

Odkaz: www.linkedin.com 
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3.4.7 Virální marketing 

Termín virální marketing se začal využívat teprve v nedávné době v souvislosti 

s rozvojem internetového marketingu. Název Virální marketing (Viral Marketing) je 

odvozen od anglického viral – virový. Skutečnost je taková, že v žádném případě nejde o 

nějaké „nakažení“, ale o využití snadného šíření zpráv v Internetu, které nepochybně funguje 

stejně jako počítačové viry. Virální marketing skutečně předpokládá, že mezi jednotlivými 

uživateli se může zpráva šířit nepředstavitelnou rychlostí, stačí pouze vytvořit vhodný 

impulz. 

Takových impulzů můžu být celá řada a obvykle jsou k nalezení na adrese webového 

sídla příslušné firmy. Může se jednat i o bezplatnou online hru, vyhlášení soutěže o ceny, 

zajímavé informace apod. [9] 

3.4.8 Web Analytics 

Předně je důležité zmínit rozdíl mezi outbound a inbound marketingem. Outbound 

marketing je tradiční marketing, který je zaměřen na nalezení a oslovení zákazníků. Jde o 

marketingové techniky a komunikační kanály, které nejsou cílené a zpravidla veřejnost 

obtěžují. Typickými outbound technikami jsou: inzerce v tisku, rádiové a televizní spoty.

 Inbound marketing je protipólem outboundu. Jeho účelem je podnítit potenciální 

klienty k hledání a oslovení dané společnosti. Toho je dosaženo vytvářením zajímavého 

obsahu, který cílovou skupinu nepřímo dovede ke službám společnosti. Obsah musí být vždy 

relevantní a mít pro klienty informační hodnotu. Tuto formu marketingu představují např.: 

blogy, elektronické knihy, white papers, sociální sítě, virální videa apod. 

Web Analytics se označují analytické nástroje, které jsou využity pro měření 

statistických ukazatelů o provozu internetových aplikací. Přehled těch nejpoužívanější 

zobrazuje následující obrázek. 
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Obrázek č. 13: Přehled nejpoužívanějších nástrojů webové analytiky, Zdroj: [32] 

Aplikace Web Analytics dokážou sledovat a analyzovat: 

 údaje o počtu návštěv; 

 počet a vývoj konverzních akcí (např. vložení položky do košíku); 

 plánování a vyhodnocení reklamních kampaní; 

 informace o geografické působnosti; 

 kdy dochází k nejvyššímu počtu návštěv a konverzních akcí v průběhu dne, 

týdne, měsíce či roku; 

 údaje o využívání mobilních telefonů pro přístup na stránky; 

 možnost utvářet personalizované přehledy pro konkrétní potřeby podniků; 

 segmentace klientely; 

 multidimenzionální náhledy. 

Google Analytics 

Nejpoužívanější nástroj webové analytiky – Google. Při nulové ceně nabízí řadu 

funkcí, z nichž některé lze zařadit do vyšší „enterprise“ úrovně. Takové funkce nabízejí z 

konkurenčních nástrojů až ty pokročilejší, podnikové, a to samozřejmě již za nemalé ceny. 

Nedostatky Google Analytics jsou, kromě občasných chyb v překladu, v některých 

případech značně nepřesných poskytovaných hodnot, problematické funkce překryvných dat 

stránky a dalších je to zejména jednodenní zpoždění zobrazovaných dat. To může být 
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nepříjemné zvláště v případech, kdy uživatel potřebuje při analýze pracovat s velmi 

aktuálními daty v krátkodobém časovém horizontu, například v řádu hodin či minut. V této 

oblasti je analytický nástroj Googlu překonán řadou konkurentů, která tímto neduhem 

nedisponuje. Mnoho nástrojů webové analytiky dnes dokonce nabízí jako jednu ze svých 

funkcí sledování údajů o chování návštěvníků webového sídla přímo v reálném čase. [33] 

Ostatní analytické nástroje 

V této části zmiňuji ostatní analytické nástroje, které je možné využít.  

Chartbeat 

Nástroj Chartbeat  poskytuje data webové analytiky v reálném čase a jeho výrobce tuto 

funkci prezentuje jako primární a nejvýznamnější schopnost tohoto analytického systému. 

Služba je dostupná ve třicetidenní zkušební verzi, po jejímž vypršení je účtován měsíční 

poplatek 9,95 dolarů, eventuálně vyšší v případě rozsáhlejších webových sídel. 

Woopra 

I tento nástroj se silně zaměřuje na sledování údajů webové analytiky v reálném čase. 

Odlišností od většiny konkurentů je, že služba Woopra funguje na bázi desktopové klientské 

Java aplikace pro PC, Mac i Linux. V současné době však byla uvedena také verze 

s webovým rozhraním. Služba je nabízena v různých cenových verzích včetně varianty 

bezplatné. Ta je samozřejmě nejvíce funkčně omezena.  

Clicky 

Webově analytická služba Clicky je opět schopna předkládat data o činnosti 

návštěvníků webových sídel v reálném čase. Kromě toho se její výrobce zaměřuje na 

nenáročnost použití a jednoduchost rozhraní, stejně jako v případě předchozích popsaných 

řešení. Clicky má sloužit jako jednodušeji použitelná alternativa Google Analytics pro méně 

náročné uživatele, avšak není v tomto srovnání až tak funkčně ochuzena a některými 

schopnosti, jako právě real time analytikou, GA překonává. 

Očividným nedostatkem nástroje Clicky oproti GA je pak jeho zpoplatnění. Stejně 

jako v předchozím případě je sice možno zvolit bezplatný plán, v této verzi je však opět 

funkcionalita radikálně omezena. Ani další verze řešení nejdou cenově do závratných výšin, 

to však v soutěži s podobně vybavenou bezplatnou službou nemusí stačit. Až střední varianta 

je přibližně srovnatelná s GA a za tu je účtováno necelých deset dolarů. 

http://www.chartbeat.com/
http://www.woopra.com/
http://getclicky.com/
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Piwik 

Zřejmě nejvýraznější vlastností, kterou se analytický nástroj Piwik liší od konkurence, 

je otevřený zdrojový kód. Komu se tedy nelíbí sice rovněž bezplatná, ale pod omezenější 

licencí nabízená služba společnosti Google, měl by o tomto řešení vážně zauvažovat. Přímo 

na oficiálních stránkách vývojářů stojí, že cílem projektu je nabídnutí alternativy ke GA. 

Na rozdíl od ostatních popsaných nejde v tomto případě o hostovanou službu. Data 

tudíž nejsou ukládána na serverech poskytovatele a tím pádem nad nimi máte plnou kontrolu. 

Nevýhodou je naopak zatěžování vlastního serveru. [33] 

 

 

 

 

  

http://piwik.org/
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4 Analýza online marketingu ve společnosti Logistická 

akademie  

4.1  Marketingový mix Logistické akademie 

V této kapitole se věnuji jednotlivým prvkům marketingového mixu aplikovaných 

právě na Logistickou akademii. 

4.1.1 Produkt Logistické akademie 

Jádrem celého produktu, v tomto případě poskytovaných služeb, je základní užitek, 

pro který klienti službu kupují. V LA je to osvojení a získání znalostí a dovedností v oblasti 

logistiky. 

Vlastním skutečným produktem jsou pak služby, kurzy, které LA poskytuje. Jejich 

souhrn je v níže uvedené tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Produkty Logistické akademie 

 

Zdroj: [8] 

Dále Logistická akademie poskytuje také služby, jako jsou: školení a workshopy 

z logistické oblasti. 

Rozšířeným produktem společnosti, jsou pak další dodatečné služby a výhody, které 

projekt Logistické akademie svým zákazníkům poskytuje. Patří sem možnosti získání 
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certifikace a přidělení titulu za jméno klienta. Přehled titulů, které Logistická akademie 

přiděluje, je v následující tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Přehled titulů LA 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

Podrobný popis jednotlivých služeb Logistické akademie je uveden v kap. 2.2.2. 

Certifikace a její průběh jsou pak popsány následně v kapitolách 2.2.3 a 2.2.4. 

4.1.2 Ceny Logistické akademie 

 Detailní přehled cen kurzů Logistické akademie je uveden v kapitole 2.2.5 konkrétně 

v tabulce č. 1 a 2.  

 V souhrnu se ceny u Standardních kurzů pro logistiky pohybují v intervalu od 7.000,- 

Kč do 9.500,- Kč a od 330,- EUR do 360,- EUR. U Speciálních kurzů nejen pro logistiky se 

ceny pohybují od 3.500,- Kč do 4.000,- Kč. Logistická akademie také pořádá školení a 

workshopy klientům na míru. Cena těchto workshopů se stanovuje dle počtu klientů. 

Maximální výše ceny je 20.000,- Kč/den, minimální výše ceny je 13.000,- Kč/den. 

 Pro srovnání cen logistické konkurence na trhu je v níže uvedené tabulce zobrazen 

přehled konkurenčních společností, které pořádají také kurzy či školení z oblasti logistiky. 

Jde o kurzy pořádané v Praze a Brně. V tabulce je uveden jednak název kurzu a především 

jeho cena (bez DPH), kterou můžeme porovnat s cenami kurzů Logistické akademie. Tento 

přehled je pro kurzy v termínech od 1. 4. 2015 do 31. 5. 2015. V příloze je pak přehled 

rozšířen o kurzy až do konce roku 2015.  

 

 

 

 

PLog. Provozní logistik

ELog. Expert logistiky

MLog. Manažer logistiky

CLog. Konzultant a trenér logistiky

ALog. Auditor logistiky

Přehled titulů
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Tabulka č. 7: Kurzy logistiky duben 2015 – květen 2015 

 

Zdroj: [34] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ceny konkurenčních kurzů v Praze a Brně, se 

pohybují v částkách od 2.650,- Kč do 11.979,- Kč. Vše je samozřejmě odvozeno od náplně 

a náročnosti kurzu. Každopádně ceny Logistické akademie se pohybují v nižší střední třídě 

mezi logistickými společnostmi. Cenová politika LA je tedy dle mého názoru optimální.  

Termín kurzu v r. 2015 Společnost Název kurzu Místo
Cena v 

Kč

30.04. 1. VOX a.s. INTRASTAT V ROCE 2015 Praha 2 650,-

04.05. – 06.05.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Náklady a controlling v logistice Praha 11 979,-

06.05. – 07.05.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika výroby Praha 8 349,-

06.05. Studio W
ZAČÍNÁME S LEAN 

MANAGEMENTEM
Praha 5 203,-

11.05. – 12.05.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika skladování Praha 8 349,-

13.05. – 14.05.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Řízení procesů logistiky Praha 8 954,-

13.05. – 14.05. top vision s.r.o.
Celní problematika pro deklaranty - 

ucelený přehled
Brno 7 248,-

13.05. Studio W
CO MÁ ZNÁT A UMĚT VEDOUCÍ 

SKLADU
Praha 5 203,-

18.05. – 19.05.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Plánování a řízení projektů v logistice Praha 8 349,-

19.05. JUBELA, s.r.o. Prezentační dovednosti Praha 4 961,-

19.05. – 20.05. SOVA STUDIO
LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ 

ZÁSOB
Brno 8 600,-

20.05. top vision s.r.o.

7 základních nástrojů řízení kvality - 

osvědčené praktické postupy, jak řídit 

kvalitu

Praha 3 981,-

22.05. 1. VOX a.s.
DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 

2010
Praha 2 650,-

26.05. – 27.05.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Skladník profesionál Praha 8 349,-

28.05. top vision s.r.o.
Skladová logistika pro vedoucí skladu - 

efektivní vedení skladu a jeho pracovníků
Praha 3 618,-

Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky duben 2015 - květen 2015
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Jedinou vyšší cenu ve službách Logistické akademie najdeme za získání certifikace 

v různých oblastech oboru logistika. Zde se ceny pohybují v rozmezí 12.000,- Kč až 30.000,- 

Kč. Cenu ovlivňuje samozřejmě náročnost a volba úrovně certifikace. Vliv na vyšší cenu má 

i skutečnost, že projekt Logistická akademie je jediným, který umožňuje certifikaci již 

zmiňovaného charakteru v kapitole 2.2.3. 

4.1.3 Distribuce služeb Logistické akademie 

Distribucí Logistická akademie rozhoduje o tom, jakými cestami (kanály) se jejich 

produkt dostane na trh a k zákazníkovi. LA ji rozhodně nesmí podceňovat, protože distribuce 

společně s komunikací se zákazníkem patří mezi nejdůležitější marketingové nástroje, 

kterými společnost LA ovlivňuje nejen své postavení na trhu. 

Logistická akademie poskytuje své služby prostřednictvím 2 poboček v České 

republice, a to v Praze a Ostravě. Ostrava je mateřskou pobočkou LA, otevřením pobočky 

v Praze chtěla LA rozšířit poskytování svých služeb i zájemcům z Čech. Další pobočkou 

v Bratislavě rozšiřuje svou působnost i na Slovenskou republiku.  

Školení tedy probíhají na pobočkách Logistické akademie, a to prostřednictvím 

školených lektorů z oblasti logistiky. Jedinou internetovou formou, kterou akademie nabízí, 

je e-learning, který mohou využít klienti při zpracování testů pro udělení titulu na akademii. 

4.1.4 Komunikace/Propagace Logistické akademie 

Logistická akademie využívá pro propagaci svých produktů zejména internetové 

reklamy. V této oblasti dle mého názoru je propagace společnosti nedostačující. Jde o 

nejlevnější formu propagace a její účinnost budu analyzovat v dalších kapitolách. 

Internetové stránky Logistické akademie 

 Základem online marketingu je kvalitní internetová prezentace. Design, který 

uplatňuje Logistická akademie na svých webových stránkách, působí jednoduše a čistě.  
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Obrázek č. 14: Webová prezentace Logistické akademie, Zdroj: [35] 

 Hned na titulní stránce je možnost jazykové volby a sdílení odkazu prostřednictvím 

sociálních sítí LinkedIn a Facebook. Stránky působí velice přehledně, informace zde jsou 

uvedeny stručně a jasně s možností doplněním případných dotazů či poznámek klientů, ať 

již stávajících či budoucích, a to formou e-mailovou či telefonickou. 

 Na níže uvedeném obrázku č. 15, je zobrazena online přihláška pro zájemce o kurz. 

Není závazná, je pouze předběžná, ale jejím vyplněním Logistická akademie získá informace 

ohledně jména, příjmení, telefon a e-mail zájemce. Dále pak je zde uveden požadavek LA 

na popis dosavadního vzdělání a dosavadní praxe. Všechny zmiňované údaje jsou označeny 

*, tedy povinné. Díky těmto informacím si může LA selektovat své portfolium zákazníků a 

případných zájemců.  
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Obrázek č. 15: Online přihláška Logistická akademie, Zdroj: [35] 

 

4.2 Analýza přístupnosti webových stránek 

 Přístupný web je takový, který uživatelům klade minimální překážky a pamatuje také 

na hendikepované uživatele. Při tvorbě webu by měl tvůrce pamatovat i na uživatele s jiným 

softwarovým (webový prohlížeč) a hardwarovým vybavením. 

 Pro zjištění přístupnosti webových stránek využiji online aplikaci, kterou poskytuje 

internetový prohlížeš Mozzila Firefox, a to WAVE (web accessibility evaluation tool). Tento 

modul slouží k bleskovému zjišťování prohřeškům proti pravidlům přístupného webu na 

konkrétních www stránkách, pro mě tedy na stránkách www.logistickaakademie.cz.  

 Modul objevil následující nedostatky v chybovosti, upozorněních, rysech, 

konstrukčních prvcích, HTML5 a ARIA, chyby kontrastu, které jsou znázorněny na obr. 15. 

 Na obrázku16 jsou zobrazeny konkrétní chyby přímo na webových stránkách. Hned 

na začátku jsou zmíněny jednoduché seznamy – Homepage, Přehled kurzů, O nás, Co je 

logistika. Dalším problémem jsou přilehlé odkazy vedoucí na stejnou adresu URL – 

Logistická akademie - Čtěte více. Nadbytečné titulky/nadpisy, jsou dalším nedostatkem 

stránek – O nás, Trh práce, Reference, Blog apod. Na webových stránkách Logistické 
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akademie jsou také odkazy neobsahující žádný text – Vy?!, Jaroslav lektor a také Kofola. 

Problematika je také ve struktuře prvků (Heading level 2) – Aktuality, Reference, Diplomy 

a systém certifikace apod. Pak je tu také struktura prvků třetí úrovně (Heading level 3) – 

Pivní hra a efekt biče, Od kola po teleportaci aneb klíčové momenty nejen logistiky, atd. 

vesměs jde o blogové články na titulní stránce. 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek č. 17: Přehled chybovosti webových stránek LA, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Analýza použitelnosti webových stránek 

 V této části práce se zaměřím na použitelnost webových stránek Logistické akademie. 

Webové stránky by měly být konstruovány tak, aby návštěvník pochopil, jak je má ovládat 

Errors 3

Alerts 11

Features 1

Structural Elements 17

HTML5 and ARIA 0

Contrast Errors 58

Obrázek č. 16: Přehled chybovosti dle Wave, Zdroj: Vlastní zpracování 
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a aby našel potřebné informace. Jelikož jde o čistě subjektivní analýzu, zvolila jsem 

dotazníkovou formu pro její zpracování. Dotazník, který byl použit, je součástí příloh. 

Osloveno bylo 10 respondentů, ve věkových skupinách 25 – 60 let. Cílem dotazníkového 

šetření bylo zjistit, jak si stojí webové stránky společnosti LA u nezávislých návštěvníků. 

 

         Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky šetření jsou uvedeny výše v tabulce č. 8. Již u první otázky, kdy se 5 respondentů 

nejhůře dostalo k informacím o nabídce certifikace na 3 kliky, hodnotím přístup 

k informacím pozitivně. Nejhůře se respondenti proklikávali na přehled lektorů jednotlivých 

kurzů. I přesto toto hodnocení je kladné, jelikož šlo o první návštěvu těchto webových 

stránek respondenty. Tyto stránky pro ně byly nové a o to lépe se zde odráží skutečnost, zda 

jsou stránky přehledné. Což ukazuje i hodnocení otázky č. 4, kde je právě přehlednost 

hodnocena ve škále 1 – 3, kde 1 znamená nejlépe a 5 – nejhůře. Horší je to s designem 

stránek. Žádný respondent sice neodpověděl, že by webové stránky byly horší či nejhorší, 

každopádně větší počet respondentů se přiklání k hodnocení designu číslem 3.  

 

 

4.4  Analýza SEO 

 Analýza SEO je pro to, aby byl vyhledávač optimální, jedním z nejdůležitějších prvků 

internetového marketingu.  

Tabulka č. 8: Vyhodnocení dotazníku 
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4.4.1  Analýza klíčových slov 

 Pro analýzu klíčových slov jsem si zvolila nástroj společnosti Seznam, a to Sklik. 

Tabulka č. 9: Klasifikační analýza klíčových slov 

 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 Uvedená tabulka ukazuje, že celkový počet hledání všech 267 dotazů je 10 143. Z toho 

dotazy obsahující „Obecné“ mají nejvyšší hledanost, a to 4 721. Což je 46,5 % z celkového 

počtu hledání všech dotazů. Pod touto dimenzí jsou uvedena slovní spojení, která se objevují 

individuálně a nejsou zařaditelné do skupin. Významné výsledky analýzy klíčových slov má 

také skupina „Firmy“, jejíž hledanost tvoří 25,3 %. 

 Následující skupina „Výuka“ obsahuje slova, jako jsou např. seminář logistika, 

vzdělávání logistika, vysoká škola logistiky, apod. Hledanost této skupiny je 1 816 a tvoří 

17,9 % z celkového počtu hledání. 

 Dotazy skupiny „Info“ tvoří 4 % z celkového počtu hledání, skupina „Pozice“ jen 2,9 

% a „Centra“ tvoří zanedbatelných 1,4 %. Ostatní dimenze „Procesy“, „Asociace“ a 

„Ostatní“ se pohybují kolem 1 % z celkového počtu hledání. 

Dimenze Hledanost Počet frází Hledanost/Počet frází

Obecné 4721 58 81,4

Firmy 2562 91 28,2

Výuka 1816 48 37,8

Info 408 26 15,7

Pozice 298 16 18,6

Centra 138 14 9,9

Procesy 92 7 13,1

Asociace 61 4 15,3

Ostatní 47 3 15,7

Celkem 10143 267 ------
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         Zdroj: vlastní zpracování 

 V níže uvedené tabulce je zobrazen přehled TOP 10 klíčových slov, které vyplynuly 

z provedené analýzy. Základním klíčovým slovem je „logistika“ s hledaností 2 105. Dále 

následují „logistické služby“ s hledaností 583 a z firem „esa logistika“ s hledaností 498. 

Klíčové spojení „doprava a logistika“ obsadila v analýze čtvrtou příčku se 458 hledáními. 

Pátý v pořadí je ze skupiny Výuka „školení logistika“ s počtem hledání 259. 

Tabulka č. 10: TOP 10 klíčových slov 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Dimenze Klíčová slova Hledanost Konkurenčnost PPC cena

Obecné logistika 2105 76 13,04

Obecné logistické služby 583 42 -

Firmy esa logistika 498 52 0,8

Obecné doprava a logistika 458 78 14,32

Výuka školení logistika 259 65 2,9

Obecné doprava logistika 234 71 7,4

Výuka kurz logistika 221 41 -

Výuka seminář logistika 212 43 -

Výuka vzdělávání logistika 211 41 -

Firmy md logistika 180 66 5,79

TOP 10

Graf č. 1: Objem hledání jednotlivých dimenzí 
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4.4.2 Technické aspekty 

 Důležitou roli v rámci vyhledávání zde hraje titulek. Ten je vidět ve výsledcích 

vyhledávání jako nadpis stránky. Velkou váhu pak mají i klíčová slova, která titulek 

obsahují. Dále pro popis stránky slouží meta description, která slouží pro popis stránky ve 

vyhledávači. Tento bývá zobrazen hned pod nadpisem. Obecně platí, že čím je doména 

kratší, tím je lépe zapamatovatelná a vede k menšímu počtu překliků. Dále jsou tu méřítka 

PageRank od Googlu a Srank do Seznamu, která udávají přibližnou důležitost stránky pro 

vyhledávání na hodnotící škále 0 – 10, přičemž 10 znamená nejdůležitější. Dále je tu ukazatel 

zpětných odkazů také od Googlu a Seznamu. A v neposlední řadě také výskyt klíčových slov 

v titulku. 

Tabulka č. 11: Technické aspekty webových stránek lA 

 

         Zdroj: vlastní zpracování 

 Výše uvedená tabulka zobrazuje základní aspekty, které jsem uvedla. Internetová 

stránka má v názvu 18 znaků, doména je tedy hůře zapamatovatelná a vede k většímu počtu 

překliků. Meta description nemá vliv na pozici ve vyhledávačích, ale na počtu prokliknutí. 

PageRank od Googlu vyhodnotil důležitost stránky pro vyhledávání hodnotou 3, stejně tak 

dopadlo i hodnocení Srank. Tato hodnota je velmi nízká. Webové stránky LA neobsahují 

hlavní klíčová slova v názvu. Z tabulky TOP 10 se internetové stránky Logistické akademie 

objevily až po zadání:  
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 školení logistika – zde je odkaz na první stránce na 4. místě; 

 kurz logistika – zde je odkaz na první stránce již na 2. místě; 

 seminář logistika – zde je odkaz na první stránce také na 2. místě; 

 vzdělávání logistika - zde je odkaz na první stránce také na 2. místě. 

Co se týče zadání internetové adresy www.logistikaakademie.cz do prohlížeče, 

vyběhne hned několik duplicitních domén: 

 www.ilogistics.cz;  

 www.logistickyaudit.cz; 

 www.logisticka-akademie.cz; 

 www.logisticsacademy.cz;  

 www.logisticacademy.eu.  

Tato praktika je zakázaná a může tedy hrozit kompletní vyřazení z vyhledávačů. 

Problémem je také duplicitní obsah titulní strany, kdy je web LA k dispozici také na url 

adrese logistickaakademie.cz i www.logistickaakademie.cz, tedy s www i bez www na 

začátku.  

 Z uvedené analýzy vyplývá, že Logistická akademie má v SEO značné nedostatky. 

4.5 Analýza PPC 

 V PPC analýze jsem testovala zobrazování PPC reklamy u předem vybraných 

klíčových slov, a to prostřednictvím systémů Google AdWords a Seznam Sklik. Analýza je 

zpracována za rok 2014. V tabulce č. 10 je přehled jednotlivých klíčových slov, jejich 

prokliky, zobrazení a průměrná CPC. 

Nejvyššího objemu dosahuje klíčové slovo „Logistika – obecně“, a to s objemem 

vyhledávání 18 045, což je 84,2 % z celkového zobrazení, přibližná cena CPC je 6,91 Kč. 

Následující klíčová slova jsou již ve výrazně nižším objemu zobrazení. „Logistika – pojmy“ 

tvoří pouhých 5,4 % z celkového počtu zobrazení. 

 Kampaně byly zaměřeny na selekci, a to tak, že byla u PPC vyjmuta obecná klíčová 

slova, jako je logistická firma apod. Tato sice generovala návštěvnost, ale neměla smysl mířit 

obecně, jelikož na takováto slova lidé spíše očekávají firmy s konkrétními službami a ne 

školící organizaci. Proto byl rozpočet přesunut do podnikání, tedy certifikací a kurzů. 
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Tabulka č. 12: Klíčová slova seřazena dle objemu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.6 Plošná reklama 

Logistická akademie využívá také prezentaci formou plošné reklamy, především 

formou bannerů. Na níže uvedeném obrázku je uveden jeden z příkladů bannerové reklamy 

společnosti Logistická akademie. V následujících tabulkách je zobrazeny výsledky 

z bannerové kampaně AdWords. 
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Obrázek č. 18: Bannel LA, Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 13: Bannerová kampaň AdWords 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2014 Počet zobrazení Kliky Míra prokliků Cena za proklik v KčObjednávky

Únor 105671 133 0,13 5,02 2

Březen 508654 707 0,14 4,37 31

Duben/květen 500450 556 0,11 4,53 14

Červen 355579 427 0,12 4,82 3

Červenec 349475 560 0,16 4,81 16

Srpen/září 296005 581 0,2 4,9 9

Říjen 247316 689 0,28 5,61 24

Listopad 659671 1115 0,17 5,2 16

Prosinec 628933 679 0,11 - 32

Celkem 3651754 5447 147

2015 Počet zobrazení Kliky Míra prokliků Cena za proklik v KčObjednávky

Leden 550000 1486 0,27 - 19

Únor 434590 1260 0,29 3,25 29

Březen 711303 2019 0,28 - 39

Celkem 1695893 4765 87

Bannerová kampaň AdWords

Bannerová kampaň AdWords
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V roce 2014 po zavedení online marketingu a jeho rozšíření na bannerových reklamách 

způsobilo, že počet zobrazení webových stránek prudce vzrostl, a to až na 3 651 754. 

S počtem objednávek je to však horší. Za rok 2014 bannerová reklama přitáhla pouze 147 

objednávek. V tabulce jsou vidět mírné výkyvy, a to od měsíce dubna až do října je 

registrován pokles zobrazení. Nárůst v měsíci březnu byl způsoben změnou kreativity na 

remarketingových reklamách, kdy byla rozdělena kreativita obecná, a oslovováni byli lidé, 

kteří byli na sekci kurzy. Těm pak byl zobrazen speciální banner vyzývající ke zhlédnutí 

aktuálních kurzů. Od června byl zaznamenán pokles, který měl nejpravděpodobněji 

souvislost s počátkem letních dní. V srpnu byly dokončeny změny designu bannerů, které se 

staly viditelnější a tlačí hlavní slogan (claim) „Děláme z logistiků ještě větší profíky“. Od 

listopadu počet výrazně vzrostl, což je způsobeno rozšířením bannerových reklam i na 

slovenské weby. 

Rok 2015 začal pro projekt Logistická akademie velmi úspěšně, za pouhé 3 měsíce 

dosáhl počet zobrazení v České republice a na Slovensku čísla 1 695 893, což už nyní 

zajistilo 87 objednávek. 

4.7 Emaily a newslettery 

Dle dat poskytnuté Logistickou akademií bylo v  únoru 2014 díky mailingu rozesláno 

1 087 newsletterů, z nichž 57 neexistovalo. Mail však otevřelo 186 lidí, tedy 18,1 %. 4 lidé 

se ale po rozesílce z databáze odhlásili. Tito si e-mail otevřeli vícekrát. Sekce na webu, které 

považovali uživatelé z mailingu za nejzajímavější, byly zejména aktuální kurzy, a to ve 40 

případech. 33 návštěvníků pak zabrousilo na blog. 

Projekt Logistická akademie ke své online propagaci využívá mix emailingu a PPC. 

Důkazem toho, že tato forma reklamy skutečně funguje, jsou měsíce březen a duben z hodnot 

předchozí kapitoly 4.3. Od měsíce května 2014 byla po zaslání emailingu zvýšena denní 

návštěvnost vždy více než o 130 lidí, standardní denní návštěvnost je okolo 70 lidí.  
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V červenci 2014 počet zobrazených stránek díky newsletterům 5 430. V měsíci srpnu 

byly odeslány další 4 newslettery, a to s následujícími tématy:  

 zákoník práce; 

 tvorba KPI (Key Perfomance Indicators), neboli klíčové ukazatele výkonnosti; 

 termíny nových kuzů; 

 kulatý sůl logistiků. 

Po zaslání těchto newsletterů byl ale zaznamenán pokles návštěvnosti, který je 

přisouzen opět letním měsícům a také absenci kurzů LA. V měsíci listopad však vypršel 

kredit 1.000,- Kč na remarketingovou kampaň, přesto se LA podařilo získat další kredity na 

její pokračování. Tato kampaň již nemá být extra výkonová, ale má dotvářet pocit velké 

firmy, která je opravdu všude. 

4.8 Analýza využití sociálních sítí 

Logistická akademie využívá ke své propagaci ze sociálních sítí Facebook a LinkedIn. 

Facebook a LinkedIn 

Na Facebooku má Logistická akademie svůj profil již od r. 2009. Využívají zde pro 

propagaci a komunikaci se svými příznivci nejen psaní zpráv, ale také natočená videa. 

Příspěvků je tu však velmi málo. Až v říjnu 2014 byl proveden remarketing lidí, kteří přišli 

na web akademie a poté na ty, na které Logistická akademie má emaily. Bylo osloveno 775 

unikátů, kteří viděli reklamu v průměru 2,5x, kliklo na ni 28 lidí a cena za proklik zde byla 

5,4 Kč (celková útrata tedy 150,- Kč). Kampaně na Facebooku cílí na uživatele České 

republiky i Slovenska, a to dle mailů z Milchimpu. Zde se reklama v lednu 2015 zobrazila 

celkem 2747x s frekvencí zobrazení 6,15 reklam na 1 osobu. 

V dalších měsící po rozjetí remarketingu je udržován důraz na zásah lidí, kteří již na 

webu byli nebo jsou v Mailchimpu. V podstatě Logistická akademie nebere Facebook jako 

zásadní zdroj návštěv, ale spíše dotváří obraz jako silného hráče s obří kampaní napříč 

kanály. Celkový budget do Facebooku je pouhých 1.000,- Kč. Oproti propagaci na 

slovenských webech jsou kampaně v ČR mnohem masivnější.  

Při porovnání dodávání příspěvků Logistické akademie na Facebooku a LinkedIn 

musím konstatovat, že na FB jsou příspěvky staršího charakteru, aktuálnější mi byly 
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zobrazeny na síti LinkedIn. Počet uživatelů FB v roce 2014 překročil počet 1 miliardy, zatím 

co u LinkedIn pouze 300 milionů. Vzhledem k masivnímu využívání FB oproti LinkedIn je 

tato skutečnost překvapující.  

 Díky kampaním na Google Adwords a publikaci článků na blogu (a propojení 

s LinkedIn) dosahují webové stránky téměř zdvojnásobení návštěvnosti, což se také výrazně 

promítá do realizovaných objednávek. 

4.9 Web Analytics  

V této kapitole srovnám počet návštěv r. 2014 a r. 2015. V uvedených tabulkách jsou 

data získaná z Google Analytics, počet návštěv dle jednotlivých měsíců. Jde vidět, že za 

první 3 měsíce r. 2015, návštěvnost webových stránek Logistické akademie již dosáhla 41,5 

% z návštěv za celý r. 2014. Dá se tedy předpokládat, že r. 2015 bude v této oblasti 

přívětivější a návštěvnost bude stále rostoucí s mírnými výkyvy. Z tabulek také vyplývá, že 

poté, co se začala Logistická akademie zabývat problematikou online marketingu, došlo 

téměř k dvojnásobnému zvýšení přístupů na její webové stránky. Společnost v březnu 2014 

začala požívat internetové nástroje pro zefektivnění online marketingu.  

V tabulce 14 uvádím číselný přehled návštěvnosti stránek společnosti v rámci 

jednotlivých měsíců za rok 2014. Výstupem z tabulky jsou následující položky, na které se 

zaměřím detailněji: 

a) Počet návštěv celkem 

Doména logistickaakademie.cz zaznamenává počet zobrazení jednotlivých stránek 

daných návštěvníků. Položka počet návštěv celkem znázorňuje, kolik přístupů zaznamenala 

doména logistickaakademie.cz v jednotlivých měsících za rok 2014. Účelem je poskytnout 

přehled všech přístupů. Jedná o přehled, který počítá návštěvníky, jež shlédli stránky 

společnosti a to v celkovém měsíčním souhrnu. Informace je pro společnost důležitou 

informací díky faktu, že představuje možnost sledovat návštěvnost stránek, tedy základní 

měřítko jejich úspěšnosti při vyhledávání. Dalším důležitým faktorem pro interní potřeby 

bývá informace o tom kdo, kdy, odkud, kolikrát, pomocí jakého prohlížeče a s jakým 

operačním systémem na stránky přistoupil. [37] 

b) Počet unikátních návštěv 
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Pokud je internetová stránka navštívena daným návštěvníkem vícekrát v určitém 

časovém rozmezí, je zaznamenána pouze jedna unikátní návštěva, avšak více návštěv 

neunikátních (viz. počet návštěv celkem). Jestliže návštěvník vyhledá stránky dvakrát za 

měsíc, budou zaznamenány dvě návštěvy, ale pouze jedna návštěva unikátní. Právě 

k vyjádření této položky slouží souhrn počtu unikátních návštěv. [38] 

c) Počet zobrazených stránek 

Poslední sloupec tabulky je věnován počtu zobrazených stránek. Jedná se o položku 

pro analýzu ne příliš důležitou, přesto jde o zajímavý ukazatel. Jedná se o celkový počet 

zobrazených stránek, jež po zadání klíčových slov uživateli prohlížeč zobrazí. Úzce souvisí 

právě s předchozími položkami počtu název celkem a počtu unikátních návštěv, jelikož 

uživatelé internetu z celkového počtu zobrazených stránek navštívili právě web Logistické 

akademie.  

Tabulka č. 14: Počet návštěv za r. 2014 a 2015 

Měsíc 
Počet návštěv 

celkem 

Počet unikátních 

návštěv 

Počet zobrazených 

stránek 

Leden 1208 1056 3856 

Únor 1181 1012 3943 

Březen 2103 1896 6367 

Duben 2328 2093 4902 

Květen 2026 1915 5674 

Červen 1760 1260 4378 

Červenec 1642 1229 5430 

Srpen 1789 1327 4636 

Září 2016 1418 5763 

Říjen 2243 1614 6504 

Listopad 2043 1587 6385 

Prosinec 1960 1496 5896 

Celkem 21999 17733 63734 

      Zdroj: vlastní zpracování  
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Z tabulky číslo 14 je patrný rozdíl v navýšení návštěvnosti stránek po zavedení 

internetových nástrojů, což je důsledkem změny správy online marketingu, kdy došlo téměř 

ke zdvojnásobení přístupů na stránky Logistické akademie. Příčinou je realizace kampaní na 

Google Adwords  a publikování článků na blogu společnosti kap. 4.6. Tato skutečnost se 

promítla v nárůstu objednávek služeb společnosti. Skutečně měřitelných objednávek bylo v 

měsíci březnu 11 a objednávek po zhlédnutí, tedy že klient viděl banner, neklikl na něj, ale 

pak se na web dostal samostatně a objednávku učinil, bylo 20 (přehled údajů objednávek je 

uveden v tabulce č 13. V březnu došlo ke změně kreativy (kreativa označuje graficky či 

textově zpracované reklamní sdělení) v rámci remarketingových reklam, kdy došlo 

k oslovování návštěvníku, kteří navštívili sekci kurzy a zobrazil se jim speciální banner 

vyzývající ke zhlédnutí aktuálních kurzů. Došlo také ke změně ve vyhledávání v rámci 

zastavení některých vyhledávacích pojmů, jako definice logistiky, logistické firmy, apod., 

jelikož se ukázalo, že jsou nerelevantní a nepřinášejí takový užitek, jako přímo cílené 

reklamy na školení a kurzy. Důsledkem bylo možné snížení počtu návštěv, ale zároveň 

zefektivnění přístupů cílových uživatelů. Také došlo vyčlenění samostatných reklam 

zaměřených na pracovní pozice, jelikož dle statistik vyhledávání pracovních pozic v 

logistice není nezanedbatelné. 

V měsíci dubnu došlo k navýšení počtu návštěv a unikátních návštěvníků cca o 200 

přístupů. To je dáno tím, že obsah stránek byl tvořen pravidelně a takto byl také publikován. 

Je patrné, že kombinace emailingu a PPC, jež společnost používá je efektivní. Ve dnech, kdy 

byl zaslán emailing byla denní návštěvnost vždy více než 130 lidí, přičemž standardní denní 

návštěvnost byla přibližně 70 návštěv. U PPC kampaní došlo zcela k vypnutí obecných 

kampaní zacílených např. na obecná klíčová slova, jako jsou logistická firma. Přestože 

generovala návštěvnost, obecně ztratila relevanci, jelikož při zadání takovýchto slov lidé 

spíše očekávají firmy s konkrétními službami a neškolící organizaci. Společnost se rozhodla 

přesunout rozpočet do podstaty svého podnikání, tedy certifikací a kurzů a nově také do 

sekce Práce, kde zachycuje konkrétní uchazeče, kteří hledají práci ve spojení s logistikou. 

Došlo také k částečnému odstranění nedostatků z pohledu SEO, z čehož vyplývá zaměření 

na vizuální stránku webu. Po změně technických detailů a nedostatků došlo k podpoře 

návštěvnosti z přirozeného hledání. 

V měsíci červnu došlo k mírnému poklesu návštěv webu o cca 250 návštěv, nicméně 

se jedná o obecnější jev způsobený počtem dní v měsíci a počátkem letních dní, jak již bylo 
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zmíněno v kapitole 4.6. Nejedná se o jev alarmující. Počet návštěv jev je 1760, přičemž lidé 

trávili na webu poměrně dlouhý čas s dobrou hloubkou návštěvy. Je nutné přihlédnout k 

faktu, že LA nemá přes prázdniny žádné kurzy ani školení. 

V měsíci červenci společnost zaznamenala mírný propad návštěvnosti o 118 

návštěvníků za měsíc. Nejde o tragický propad vzhledem k tomu, že se stále jednalo o hlavní 

prázdninové období. Ačkoliv web navštívilo méně návštěvníků, došlo k výraznému navýšení 

počtu zobrazených stránek ze 4370 na 5430, což je v průměru o 1 navštívenou stránku na 1 

návštěvníka navíc. Lidé zároveň strávili na webu více času. 

V měsíci srpnu se podařilo navýšit návštěvnost webu o 98 unikátních návštěvníků. 

Společnost získala 12 objednávek na kurzy ze sítě Adwords z pohledu přímé objednávky, 

objednávek po zhlédnutí reklamy, kdy uživatel viděl reklamu a objednal kurz bez kliknutí 

na ni, však bylo 14. V srpnu také došlo ke kompletnímu dokončení změny designu bannerů, 

které se staly viditelnějšími a vznikl slogan „Děláme z logistiků ještě větší profíky“. V tomto 

měsíci také byly poslány také čtyři newslettery. Témata byla zákoník práce, tvorba KPI, 

termíny nových kurzů a kulatý stůl logistiků.  

V měsíci září se návštěvnost výrazně zvýšila a to o 91 unikátních návštěvníků a celkem 

narostla o 227 návštěv za měsíc. Vzrostly také všechny další ukazatele, jako počet 

zobrazených stránek, kde je nárůst o1227 zobrazení za měsíc, čemuž odpovídá i hloubka 

návštěvy na jednoho návštěvníka. Tento trend přisuzuji rovněž změně kreativu a průběžné 

optimalizaci PPC kampaní a jejich výkonu, dále také začátku školního, studijního, 

pracovního roku. 

Říjen byl z pohledu návštěvnosti webu i dalších metrik velmi úspěšný. Podařilo se 

zaznamenat o 196 unikátních návštěvníků více, tedy konečných 1614. V rámci počtu 

zobrazených stránek došlo k nárůstu o 741zobrazení.  

V měsících listopadu a prosinci došlo o pět k mírnému propadu měřených hodnot, 

způsobenému přicházejícímu prázdninovému období. Tabulka číslo 14 je doplněna o graf 

číslo 2, který lépe znázorňuje vývoj návštěvnosti a vyhledávání v jednotlivých měsících. 
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Graf č. 2: Zobrazení návštěvnosti webu LA 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.10 Náklady vynaložené na online propagaci 

Vzhledem k tomu, že Logistická akademie nejvíce pro svou internetovou propagaci 

využívá Bannerové reklamy, zaměřím se na náklady, které byly vynaloženy právě na tuto 

formu propagace. V následujících tabulkách bude přehled cen za tuto formu propagace v r. 

2014 a části r. 2015. Vycházela jsem pouze z údajů, které mi byly poskytnuty společností. 

Ceny za některé prokliky nebyly v některých měsících dodány. 
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Tabulka č. 15: Náklady Bannerové kampaně AdWords 

 

    Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové náklady na bannerovou reklamu za r. 2014 jsou velmi nízké. Tato skutečnost 

je také ovlivněna tím, že Bannerová kampaň byla na počátku a počet prokliků nebyl tak 

vysoký. Počátek roku 2015 je mnohem úspěšnější a dá se předpokládat jeho rostoucí 

tendence. S tímto se budou zvyšovat také náklady. Bohužel ceny za proklik za leden a březen 

tohoto roku mi nebyly poskytnuty.  

Dalším nákladem pro Logistickou akademii je prezentace na Facebook.com. Od října 

2014, kdy se zde začal provádět remarketing, vzrostly tyto náklady na 1.000,- Kč/měsíc. 

Sumarizace nákladů jen potvrzuje fakt, že internetová reklama je nejlevnější formou 

propagace, která může oslovit nejmasivnější publiku.  

 

 

 

2014 Kliky Cena za proklik v Kč Cena celkem v Kč

Únor 133 5,02 667,66

Březen 707 4,37 3089,59

Duben/květen 556 4,53 2518,68

Červen 427 4,82 2058,14

Červenec 560 4,81 2693,6

Srpen/září 581 4,9 2846,9

Říjen 689 5,61 3865,29

Listopad 1115 5,2 5798

Prosinec 679 - -

Celkem 5447 23537,86

2015 Kliky Cena za proklik v Kč Cena celkem v Kč

Leden 1486 - -

Únor 1260 3,25 4095

Březen 2019 - -

Celkem 4765 4095

Náklady Bannerové kampaně AdWords 

Náklady Bannerové kampaně AdWords 
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4.11  Výsledky analýz 

V této kapitole zmiňuji výsledky jednotlivých analýz, ze kterých budou vycházet mé 

návrhy řešení. 

Hned u první analýzy marketingového mixu v kapitole 4.1.3, bych ráda zmínila 

nedostatečnou distribuci služeb, a to pouze na 3 pobočkách.  

Podstatné nedostatky jsou v kapitole 4.2, a to konkrétně v chybovosti na internetových 

stránkách www.logistickaakademie.cz. Dle obrázků č. 16 a 17 jsou tyto chyby v příliš 

jednoduchých seznamech, v odkazech vedoucích na stejnou URL adresu. Dále jsou zde 

obsaženy nadbytečné titulky, nadpisy. Dalším nedostatkem je existence odkazů 

neobsahujících žádný text a v neposlední řadě také problematika prvků H2 a H3. V kapitole 

4.2.2 je zmíněno doporučení zkrácení názvu internetových stránek, aby se LA vyhnula 

možným překlikům. Dále je nutné odstranit duplicitní domény. 

V kapitole 4.3 je zmíněna mírná nespokojenost dotazovaných respondentů s designem 

webových stránek. Jde ale o subjektivní pocit. Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření bylo 

provedeno pouze na 10 respondentech, doporučila bych eventuálně provést marketingový 

průzkum u většího rozsahu respondentů.  

LA nemá v období letních prázdnin žádné kurzy ani školení, což také způsobuje pokles 

návštěvnosti webu v letních dnech. Jako velmi pozitivní se však ukázalo využití kombinace 

emailingu a PPC ke své online propagaci. Důkazem toho, že tato forma reklamy skutečně 

funguje, je uvedeno v kap. 4.3. Významným plus jsou změny v nastavení reklamy, kterými 

prošel i Slovenský web. To způsobilo růst unikátních uživatelů a obecně web roste měsíc od 

měsíce a generuje objednávky.   

V kapitole 4.4 byly odhaleny nedostatky SEO především v problematice klíčových 

slov.  
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5 Návrhy a doporučení 

V této části diplomové práce se věnuji návrhům a doporučením, jež z mého pohledu 

přinesou společnosti Logistická akademie lepší pozici na trhu, zvýší zájem o její služby ze 

strany zákazníků a zvýší prestiž jejího působení. Z pohledu společnosti je velice důležité být 

vidět. Digitalizace médií však mění tuto skutečnost tím směrem, že je nutné být vidět na 

správném místě, ve správné míře a správnými lidmi.  

Z analýzy návštěvnosti webu Logistické akademie vyplynulo, že v období prázdnin, 

ať už se jedná o letní prázdniny, kdy společnost nerealizuje kurzy, tak v období zimních 

svátků, klesá návštěvnost stránek. K podpoření návštěvnosti nejen v těchto obdobích 

doporučuji realizovat: 

 Of-line přednášky 

 Semináře 

 Webinář 

 Prodej záznamu 

 Konference 

Jak již byla zmíněna nedostatečná distribuce služeb, navrhuji rozšíření poboček ještě 

do dvou větších měst, jako jsou Plzeň a Brno a zpřístupnit tak kurzy i pro jižní a střední 

Čechy a jižní Moravu.  

Pro další zlepšení oblasti distribuce služeb a zpřístupnění se tak svým klientům by bylo 

vhodné, aby společnost zavedla „webináře“, tedy živou formu online komunikace s klienty, 

která by probíhala samozřejmě prostřednictvím internetu, a to pouze přes webový prohlížeč. 

Takto by mohla předávat přínosné informace, představovat své kurzy a školení. Komunikace 

při webinářích by stále probíhala obousměrně a také by umožňovala plné zapojení účastníků 

školení. Je zde možnost přímé interakce klientů s přednášejícími lektory, a to pomocí chatu, 

hlase (mikrofon a sluchátka) nebo přímo videopřenosem (využití webové kamery. Pro 

prohloubení těchto webinářů může využívat například ankety. Je zde také možné sdílení 

prezentací, obrázků, videí či webových stránek a dalších aplikací. Velice užitečnou funkcí 

při je možnost vytvoření nahrávky v průběhu webináře. Tato nahrávka může být následně 

zaslána účastníkům nebo vystavena na některém serveru pro sdílení videa, např. na Youtube, 
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Stream či Google Video, čímž by zároveň Logistická akademie rozšířila své působení i na 

sociálních sítích. 

V návaznosti na webináře, se může LA prezentovat také prostřednictvím „offline 

seminářů“. Lektoři mohou externě semináře, školení a kurzy přednášet v pronajatém sále 

s pódiem. Nevýhodou těchto školení je, že zde bývá kvůli čitelnosti informací na 

dataprojekci šero a maximálně bývá osvětlen pouze prezentér. Proto je vhodné takovéto 

prezentace doplnit i druhou projekcí, na které je po celou dobu zobrazován lektor snímaný 

kamerou, a to z důvodu umožnění sledování přednášejícího lektora i posluchačům sedících 

v zadních částech sálu. Toto se ovšem týká školení a kurzů s větším počtem zákazníků. Takto 

pořádané semináře a školení samozřejmě významně zvýší náklady, a to na pronájmem sálu 

a techniky. Je třeba nechat posoudit, zda-li se Logistické akademii vzhledem k počtu získání 

klientů a náklady vynaložených na offline semináře, tento způsob propagace vyplatí. 

 Dále by LA měla věnovat velkou péči kampaním na Slovensku. Je zde sice obtížnější, 

z jazykových důvodů, vyhledávat fráze, které jsou nejen hledané, ale i běžně používané. 

Změnit kreativitu a texty reklam na slovenském webu, což by mělo mít vliv na vyšší 

konverzní poměr. 

Speciální důraz je zapotřebí klást na reklamu ve sféře sociálních sítí. Doba, kdy byly 

sociální sítě dominantou hlavně mladých uživatelů, je nyní již minulostí, přestože tito tvoří 

obrovskou část uživatelů. Sociální sítě si postupem času našli své uživatele ve všech 

věkových kategoriích a díky moderním technologiím je dnes snadné konečného uživatele 

identifikovat a správně mu naservírovat ideální reklamu tak, jak ji chce vidět. Právě z toho 

důvodu doporučuji nadále investovat do oblasti remarketingu, který je efektivně používán 

nejen na sociálních sítích. Dalším důvodem je fakt, že sílu sociálních sítí si uvědomují právě 

firmy, které sociální sítě používají pro své zviditelnění. Logistická akademie nabízí své 

služby i jako komplexní službu firmám, které je takto možné snadno informovat. Při 

remarketingu upravit bannery tak, aby jejich zacílení po kliknutí obsahovalo nejbližší kurzy, 

a tím byly více obchodně zaměřeny. Dobré by bylo vyčlenění reklam např. na dimenzi 

pracovní pozice uvedené v kapitole 4.2.1, jejíž zastupitelnost mezi analýzou klíčových slov 

není nezanedbatelná. 

Logistické akademii bych doporučila využití potenciálu Facebooku, a to jako 

masivního a levného média. Provedení remarketingu Facebooku se zacílením na lidi 
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z Mailchimpu, tedy služby na rozesílání hromadné pošty. Jde o lidi, kteří se stejným emailem 

logují do Facebooku a dále také na fanoušky FB stránky Logistické akademie. Šlo by o 

vizuálně velkou kampaň s minimálně vynaloženými náklady. 

Dalším doplňujícím návrhem pro rozšíření služeb online marketingu je využití 

prezentace prostřednictvím sociální sítě Twitter, která disponovala v r. 2014 počtem zhruba 

645 miliónů uživatelů.  

Nutné je také prostřednictvím programátora odstranit duplicity webu, a to použitím 

přesměrování na úrovni DNS záznamů nebo pomocí http kódu 301, a to ze zmíněných 

vedlejších domén v kapitole 4.2.2. na www.logistickaakademie.cz. 

Jelikož byla zjištěna řada nedostatků z pohledu SEO, navrhuji převzít tuto sekci a 

zaměřit se na web samotný, na jeho technické detaily a nedostatky, aby byla návštěvnost 

více podpořena. 

Vhodná by byla úprava struktury webu, a to formou vytvoření podstránek. Příkladem 

by mohlo být, že každý lektor by měl vlastní stránku. Dále zřízení sekcí „Úrovně 

certifikace“, „Druhy logistiky“, „Slovník pojmů“. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzování účinnosti zavedení online marketingu 

využívaného společností Logistická akademie, která vede svou obchodní činnost v oblasti 

poradenství, certifikace, školení z oboru logistika. Na začátku této práce byla provedena 

charakteristika projektu Logistická akademie. 

Dále byly shrnuty teoretické poznatky z odborné literatury, které se týkají uvedené 

problematiky. 

V analytické části jsem definovala jednotlivé prvky marketingového mixu, a to 

v kapitole 4.1. Následně byla provedena analýza přístupnosti webových stránek Logistické 

akademie, a to pomocí online aplikace Wave, kterou poskytuje prohlížeč Mozzila Firefox. 

Následovala analýza použitelnosti, která byla provedena dotazníkovým šetřením. Kapitola 

4.4 je zastoupena analýzou SEO, kde byla provedena analýza klíčových slov, jejich rozřazení 

z několika dimenzí a zobrazení TOP10 nejvíce zastoupených klíčových slovních spojení. 

Byly zde také definovány technické aspekty. V kapitole 4.5 byla provedena PPC analýza, a 

to zjištění klíčových slov pomocí nástrojů Google AdWords od společnosti Google a Sklik 

od Seznamu. Velkou pozornost jsem věnovala online reklamě formou bannerů v kapitole 

4.6, která se ukázala jako významná forma propagace LA v online marketingu. Nemalou 

zásluhu na zvyšování návštěvnosti webových stránek LA mají také e-mailová komunikace 

a rozesílání newsletterů. Dále byla provedena analýza využití sociálních sítí, především 

Facebooku a v neposlední řadě analýza návštěvnosti.  

Z výše uvedených analýz jsem vypracovala návrhy, které by měly vést k posílení 

online marketingu Logistické akademie. 

 Projekt Logistická akademie je velmi unikátní především možností certifikace a 

udělováním profesních titulů z oblasti logistiky. Toto je velmi důležitý aspekt pro odlišení 

se od konkurence. Aby mohla LA na dnešním trhu uspět, je také nutná kvalitní propagace. 

Z výsledků jednotlivých analýz můžu říci, že po zavedení online marketingu se dostává 

Logistická akademie více do povědomí veřejnosti. V kapitole 4.3 je zachycen právě 

postupný růst návštěvnosti webových stránek, způsobených reakcí na různé formy online 

reklam. Věnovala jsem se zde skutečnostem vycházejícím z návštěvnosti webu po zavedení 

některých nástrojů online marketingu, zvýšení zájmu o její služby. Tyto zmiňované nástroje 



Veronika Jedlovcová: Analýza online marketingu ve vybrané společnosti 

 

66 

2015  

online marketingu byly zavedeny v únoru roku 2014 a rozdíl v návštěvnosti webu a zvýšení 

zájmu o služby společnosti je více než razantní již v měsíci následujícím, tedy březnu 2014. 

Je také zcela zřejmé, že v dnešní době, kdy se tok informací zrychluje a zvyšuje se jejich 

dostupnost, je digitální forma sdílení informací zcela klíčovou. Díky rozvoji internetu, jeho 

dostupnosti a v současné době hlavně díky dostupnosti mobilních aplikací a rozvoji 

mobilního internetu jako takového je opravdu velice důležité takzvaně držet krok s dobou a 

nezahálet při používání nejnovějších dostupných internetových nástrojů a držet se 

nejnovějších trendů.  
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Příloha č. 3: Sociální sítě a jejich dominantní pozice celosvětově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Příloha č. 4: Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky červen 2015  

 

 

 

 

 

Termín kurzu 

v r. 2015
Společnost Název kurzu Místo

Cena v 

Kč

01.06. Studio W
CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ 

pro obchodníky
Praha 5 203,-

01.06. – 02.06. Studio W

VYJEDNÁVÁNÍ VE 

SPECIFICKÝCH 

SITUACÍCH - 2denní

Praha 9 438,-

02.06. – 03.06.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika skladování Brno 8 349,-

02.06. Studio W

VYJEDNÁVÁNÍ S 

VELKÝMI A SILNÝMI 

ZÁKAZNÍKY aneb David a 

Goliáš

Praha 5 203,-

03.06. – 04.06. top vision s.r.o.
Celní problematika pro 

deklaranty - ucelený přehled
Praha 7 248,-

15.06. Studio W

MAPOVÁNÍ FIREMNÍCH 

PROCESŮ ve výrobě a 

obchodu

Praha 5 203,-

16.06. JUBELA, s.r.o. Prezentační dovednosti Praha 4 961,-

16.06. Studio W ŘÍZENÍ RIZIK V NÁKUPU Praha 5 203,-

17.06. JUBELA, s.r.o. Prodejní dovednosti Praha 4 961,-

17.06. 1. VOX a.s.
DPH U DOVOZU A 

VÝVOZU ZBOŽÍ
Praha 2 650,-

17.06. top vision s.r.o.

Logistika a skladové 

hospodářství pro malé a 

střední podniky - seznamte se 

s logistickými procesy

Praha 3 981,-

10.06. Verlag Dashöfer
Novinky v Dohodě ADR v 

roce 2015
Praha 3 594,-

Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky červen 2015

03.06. – 04.06. top vision s.r.o.
Nástroje pro řízení kvality v 

logistice - nastavte efektivní 

03.06. Studio W
SPECIFIKA 

TELEFONICKÉHO A E-

09.06. 1. VOX a.s.

09.06. top vision s.r.o.

ZÁKON O DPH 2015 V 

PŘÍKLADECH Z PRAXE 
Praha 2 892,-

Skladová logistika pro 

vedoucí skladu - efektivní 

Praha 5 203,-

Brno 3 618,-

Praha 6 038,-



 

  

Příloha č. 5: Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky červen 2015 – srpen 

2015  

 

 

 

 

 

 

Termín kurzu 

v r. 2015
Společnost Název kurzu Místo

Cena v 

Kč

19.06. 1. VOX a.s.
DOKLADY PŘI DOVOZU 

A VÝVOZU ZBOŽÍ
Praha 2 650,-

23.06. Studio W

VÝBĚR A HODNOCENÍ 

DODAVATELE ve výrobě a 

obchodu - ISO 9001

Praha 5 203,-

24.06.
top vision 

s.r.o.

Plánování údržby - efektivní 

využití nástrojů pro řízení 

zásob údržby v praxi

Praha 4 828,-

24.06. – 25.06. Studio W
CELNÍ PROBLEMATIKA v 

roce 2015 - 2denní
Praha 6 897,-

25.06. – 26.06.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Kvalita v logistice Praha 8 954,-

25.06. – 26.06.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Doprava a logistika Praha 8 349,-

25.06. 1. VOX a.s.

FAKTURACE V 

PŘESHRANIČNÍM 

OBCHODĚ A SLUŽBÁCH 

VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ 

PŘIJATÝCH FAKTUR

Praha 2 529,-

29.06. – 02.07. 1. VOX a.s.
MINIMUM CELNÍHO 

DEKLARANTA
Praha 8 458,-

28.07. Everesta, s.r.o.

Skladová logistika pro 

vedoucí skladu - efektivní 

vedení skladu a jeho 

pracovníků

Praha 3 618,-

30.07. 1. VOX a.s.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Z POHLEDU 

UPLATŇOVÁNÍ DPH V 

PRAKTICKÝCH 

PŘÍKLADECH

Praha 3 013,-

24.08. 1. VOX a.s.

PROBLEMATICKÉ 

SITUACE V 

PŘESHRANIČNÍM 

OBCHODĚ A SLUŽBÁCH 

A JEJICH PROMÍTNUTÍ 

DO ÚČETNICTVÍ

Praha 2 529,-

26.08. – 27.08.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Řízení procesů logistiky Praha 8 954,-

Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky červen 2015 - srpen 2015



 

  

Příloha č. 6: Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky září 2015 – říjen 2015  

 

 

 

 

 

Termín kurzu 

v r. 2015
Společnost Název kurzu Místo

Cena v 

Kč

01.09. – 02.09. Everesta, s.r.o.
Logistika výroby skladu (3 

x 2 dny)
Brno 25 410,-

02.09. – 04.09. 1. VOX a.s.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

Z POHLEDU 

UPLATŇOVÁNÍ DPH, 

CELNÍCH PŘEDPISŮ, 

APLIKACE DODACÍCH 

DOLOŽEK INCOTERMS 

A VYKAZOVÁNÍ 

INTRASTATU

Praha 7 006,-

15.09.
JUBELA, 

s.r.o.
Prezentační dovednosti Praha 4 961,-

16.09. – 17.09.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistický audit Praha 8 954,-

22.09. – 24.09.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika řízení zásob Brno 11 979,-

23.09. – 24.09.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika skladování Praha 8 349,-

05.10. – 21.10. Studio W

TRÉNINK 

OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ 

A VYJEDNÁVÁNÍ pro 

nákupčí - 4denní

Praha 18 029,-

05.10. – 06.10.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Štíhlá logistika Praha 8 954,-

05.10. – 06.10. Studio W

OBCHODNÍ 

DOVEDNOSTI pro 

nákupčí - 2denní

Praha 10 406,-

07.10. Studio W

VÝBĚR A HODNOCENÍ 

DODAVATELE ve výrobě 

a obchodu - ISO 9001

Praha 5 203,-

07.10. – 09.10.

Česká 

společnost pro 

jakost

Specialista ochrany 

životního prostředí
Praha 10 769,-

08.10. Studio W ŘÍZENÍ ZÁSOB Praha 5 203,-

13.10.
JUBELA, 

s.r.o.
Prezentační dovednosti Praha 4 961,-

13.10. – 27.11.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Manažer logistiky Praha 30 008,-

14.10.
JUBELA, 

s.r.o.
Prodejní dovednosti Praha 4 961,-

15.10. Studio W
VÝPOČTY V NÁKUPNÍ 

PRAXI
Praha 5 203,-

Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky září 2015 - říjen 2015



 

  

Příloha č. 7: Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky listopad 2015 – 

prosinec 2015  

 

 

 

 

Termín kurzu 

v r. 2015
Společnost Název kurzu Místo

Cena v 

Kč

02.11. Studio W

SPECIFIKA 

TELEFONICKÉHO A E-

MAILOVÉHO 

vyjednávání s dodavateli

Praha 5 203,-

02.11. – 04.11.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika řízení zásob Praha 11 979,-

03.11. – 04.11.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Řízení procesů logistiky Praha 8 954,-

05.11. Studio W
DETAILNÍ ŘEŠENÍ 

SKLADOVÁNÍ
Praha 5 203,-

09.11. – 10.11. Studio W

VYJEDNÁVÁNÍ VE 

SPECIFICKÝCH 

SITUACÍCH pro nákupčí - 

2denní

Praha 9 438,-

09.11. – 11.11.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.

Náklady a controlling v 

logistice
Praha 11 979,-

09.11. Studio W

CENOVÉ 

VYJEDNÁVÁNÍ pro 

nákupčí aneb nenakupujte 

jen levně, nakupujte dobře

Praha 5 203,-

10.11.
JUBELA, 

s.r.o.
Prezentační dovednosti Praha 4 961,-

10.11. Studio W

VYJEDNÁVÁNÍ S 

VELKÝMI A SILNÝMI 

DODAVATELI aneb 

David a Goliáš

Praha 5 203,-

18.11. – 19.11.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika skladování Praha 8 349,-

24.11. – 25.11.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.

Plánování a řízení projektů 

v logistice
Praha 8 349,-

25.11. Studio W
CO MÁ ZNÁT A UMĚT 

VEDOUCÍ SKLADU
Praha 5 203,-

01.12. – 02.12.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistika výroby Praha 8 349,-

07.12. – 08.12.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Skladník profesionál Praha 8 349,-

08.12.
JUBELA, 

s.r.o.
Prezentační dovednosti Praha 4 961,-

09.12.
JUBELA, 

s.r.o.
Prodejní dovednosti Praha 4 961,-

14.12. – 15.12.
Gradua-

CEGOS, s.r.o.
Logistický audit Praha 8 954,-

Výpis kurzů v kategorii: Logistika, kurzy logistiky listopad 2015 - prosinec 



 

  

Příloha č. 8: Podklady k analýze klíčových slov  

 

Obecné Hledanost Konkurenčnost PPC a cena

logistika 2105 76 13,04

logistické služby 583 42 -

doprava a logistika 458 78 14,32

doprava logistika 234 71 7,4

logistické firmy 175 64 6,15

logistika dopravy 125 70 6,65

dopravní logistika 99 70 6,45

outsourcing v logistice 86 43 -

skladová logistika 75 43 -

logistika přerov 62 40 -

logistická firma 60 32 -

logistické informační systémy 54 48 -

logistika praha 48 74 13

logistický řetězec 47 24 -

logistika práce 40 45 -

výrobní logistika 38 66 3,8

eshop logistika 37 40 -

logistické systémy 34 32 -

logistika brno 31 71 11,04

logistika firmy 26 39 -

distribuční logistika 25 71 8,4

logistika podniku 22 40 -

reverzní logistika 22 71 9,1

logistické technologie 20 52 2,46

logistika skladování 17 78 12,6

podniková logistika 17 71 9,56

outsourcing logistiky 16 43 -

logistika pro e-shopy 14 71 7,85

outsourcing logistických služeb 12 45 -

zpětná logistika 11 40 -

logistika olomouc 10 40 -

správa logistického zabezpečení 10 24 -

zelená logistika 10 41 -

logistické firmy brno 9 32 -

řízení logistiky 9 39 -

logistické služby pro e-shop 8 43 -

logistika outsorcing 8 40 -

globální logistika 7 40 -

logistické a finanční služby 7 66 3,27

interní logistika 5 40 -

marketingová logistika 5 40 -

obchodní logistika 5 40 -

logistický software 4 35 -

logistika opava 4 73 13

logistika skladu 4 45 -

logistika výroby 4 42 -

zásobovací logistika 4 40 -

transport a logistika 3 75 12,07

logistické programy 2 24 -

logistika hradec králové 2 72 10,82

logistické služby ostrava 1 43 -

logistický 1 24 -

logistický portál 1 24 -

logistický program plánování tras 1 65 9,48

logistika na míru 1 67 5,33

logistika trubek 1 43 -

logistika ve stavebnictví 1 41 -

skladováni a logistika 1 43 -

celkem 4721 49,8

Počet 58



 

  

 

 

 

 

Výuka Hledanost Konkurenčnost PPC cena

Školení logistika 259 65 2,9

Kurz logistika 221 41 -

Seminář logistika 212 43 -

Vzdělávání logistika 211 41 -

Logistická škola dalovice 147 24 -

Vysoká škola logistiky přerov 138 69 5,43

Vysoká škola logistiky 98 74 10,52

Soš logistických služeb 61 76 17

Sš logistiky a chemie olomouc 52 38 -

Střední logistická škola dalovice 43 53 2

Logistika kniha 36 62 2

Fakulta logistiky a krizového řízení 35 35 -

Logistická akademie 29 29 -

Střední škola logistická karlovy vary 28 53 1,9

Vš logistiky přerov 22 39 -

Studium logistiky 21 61 2,5

Logistická škola 20 29 -

Střední odborná škola logistických služeb 18 42 -

Střední škola logistiky a chemie 17 37 -

Logistická dalovice 14 24 -

Soš logistická dalovice 11 24 -

Střední odborná škola logistická dalovice 11 55 2,6

Vysoká škola logistiky o.p.s. 11 64 3,05

Logistika a chemie olomouc 10 38 -

Logistika v praxi 10 65 5,94

Střední škola logistiky olomouc 10 39 -

Škola logistiky a chemie olomouc 8 29 -

Logistické poradenství 6 29 -

Logistika v praxi bazala 6 38 -

Seminární práce logistika 6 92 87,1

Bakalářská práce logistika 5 43 -

Soš logistická a sou dalovice 5 24 -

Logistická karlovy vary 4 24 -

Logistická škola praha 4 29 -

Vysoká škola logistiky přerov recenze 4 40 -

Bakalářské studium logistiky dálkově 3 80 13,55

Logistická akademie ostrava poruba francouzská 3 24 -

Logistika kurzy 3 44 -

Logistika teorie a praxe 3 55 1,26

Vš logistiky 3 39 -

Angličtina pro logistiku 1 45 -

Doprava logistika knihy 1 45 -

Logistika studium 1 41 -

Rekvalifikace logistika 1 68 4,96

Střední škola logistická opava 1 37 -

Ucebnice pro logistiku 1 80 17,8

Vypracované otázky z logistiky 1 38 -

Vysoká škola logistiky v přerově 1 68 5,42

Celkem 1816 46,5

Počet 48



 

  

 

 

 

Procesy Hledanost Konkurenčnost PPC cena

Logistické činnosti 43 29 -

Logistické procesy 33 46 1,6

Logistický management 10 24 -

Controlling v logistice 2 41 -

Telematika v logistice 2 40 -

Interni a externí logisticky audit 1 69 8,2

Logistický controlling 1 29 -

Celkem 92 39,7

Počet 7

Pozice Hledanost Konkurenčnost PPC cena

Logistik 155 70 6,59

Manažer logistiky 28 69 10,35

Disponent logistiky 23 56 1,6

Referent logistiky 18 61 3,5

Práce v logistice 15 73 6,07

Dispečer logistiky 12 63 3,5

Vedoucí logistiky 11 39 -

Volná místa logistika 11 44 -

Vedoucí logistiky praha 6 39 -

Práce v logistice praha 5 69 3,82

Manažer logistiky brno 3 63 3,76

Operátor logistiky 3 59 2

Prace v doprave logistice praha 3 68 3,95

Logistika kariéra 2 77 15,6

Volná pracovní místa logistika liberec 2 69 4,14

Vedouci logistiky most 1 39 -

Celkem 298 59,9

Počet 16



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Info Hledanost Konkurenčnost PPC cena

Rfid v logistice 103 43 -

Logistika význam slova 90 67 8

Co je logistika 54 65 5,23

Co je to logistika 36 61 3,3

Historie logistiky 19 39 -

Logistické společnosti 18 59 8,65

Časopis logistika 16 69 11,7

Logistické náklady 12 32 -

Logistika definice 10 38 -

Logistické sklady 7 38 -

Základy logistiky 7 64 4,6

Logistická regrese 5 42 1

Logistický plán 5 24 -

Pojem logistika 5 70 9,28

Logistika ihned 4 72 10,3

Ekologické aspekty logistiky 3 64 6,54

Logistický problém 3 24 -

Mezinárodní aspekty logistiky 2 62 2,9

Základní pojmy logistiky v dopravě 2 40 -

Logistická křivka 1 24 -

Logistický slovník 1 32 -

Rozdělení distribuční logistiky 1 40 -

Slovník logistických zkratek 1 32 -

Stupně hospodářské logistiky 1 70 11,1

Vypracované otázky z logistiky 1 38 -

Vznik logistiky 1 40 -

Celkem 408 48,0

Počet 26

Asociace Hledanost Konkurenčnost PPC cena

svaz spedice a logistiky 48 80 17,67

česká logistická asociace 6 24 -

česká logistická 5 24 -

komora logistickych auditoru 2 29 -

celkem 61 39,3

Počet 4

Ostatní Hledanost Konkurenčnst PPC cena

logistické hry 32 35 -

logistické hry zdarma 14 57 1,57

nájemci logistik park 1 38 -

Celkem 47 43,3

Počet 3



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centra Hledanost Konkurenčnost PPC cena

logistické centrum 79 53 2,7

logistická centra 33 53 2,5

logistické centrum kaufland olomouc 8 58 2,15

logistické centrum jihlava 5 32 -

logistické centrum zdiby 2 32 -

nové logistické centrum třebíč 2 50 1,4

průmyslový a logistický park úžice 2 24 -

logistické centrum divišov 1 51 1,6

logistické centrum lidl bystrovany 1 65 5,3

logistické centrum prostějov 1 60 4,9

logistické centrum sita 1 69 14,8

logistické centrum sita brno líšen 1 32 -

logistický park 1 24 -

logisticky park klicany 1 24 -

Celkem 138 44,8

Počet 14



 

  

Příloha č. 9: Dotazník k výzkumu použitelnosti webových stránek LA  
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