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ANOTACE  

Diplomová práce se věnuje důkladnému popisu služby pro správu a vylepšení 

webového obsahu – Google Analytics. Následným metodám využití a uplatnění tohoto 

nástroje při analýze a optimalizaci webové stránky. V první části je kladen důraz na 

pochopení a význam využití. Navazuje část, která je zaměřena na aktivaci a správné 

nastavení služby. Především podrobnější úpravy procesu měření a dalších funkcí. V práci 

jsou použity aktualizované informace o asynchronní syntaxi. Také přináší vlastní pohled na 

využití Google Analytics při online podnikání. Nejdříve je představena obecná rovina 

webové analytiky 

V praktické části je podroben web i-kvetiny.cz důkladné analýze obsahové a technické 

stránky. Následně se věnuje konkrétnímu nastavení měřícího kódu pro tyto internetové 

stránky. V poslední kapitole jsou navržena doporučení a opatření pro dosažení stanovených 

cílů firmy za správného použití tohoto nástroje.  

 

Klíčová slova: Google analytics, analýza webu, SEO, internetový marketing, optimalizace, 

konverze, elektronické obchodování, zlepšení webu, zvýšení návštěvnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SUMMARY 

 The thesis is devoted to a thorough description of the service to manage and enhance 

Web content - Google Analytics. Subsequent methods of use and application of this tool in 

analyzing and optimizing a website. In the first part the emphasis is on understanding the 

meaning and usage. Following part is focused on the activation and correct settings. 

Particularly detailed adjustment process measurement and other functions. The work uses 

updated information on asynchronous syntax. Also brings its own view on the use of Google 

Analytics in online business. First, it introduced a general level web analytics 

In the practical part is subjected to a thorough analysis i-kvetiny.cz web content and 

technical aspects. Subsequently deals with the particular setup of the code for the site. The 

final chapter contains recommendations and measures to achieve the objectives of the 

company for the right to use this tool. 

 

Keywords: Google analytics, web analysis, search engine optimization, internet marketing, 

opimization, conversion, e-commerce, increasing traffic. 
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1 ÚVOD 

Současná ekonomická situace nám dokazuje, že je velmi těžké bojovat ve velmi 

tvrdém tržním prostředí. Jsou kladeny stále vyšší nároky na propagaci nejen v online 

prostředí. Jedna ze základních podmínek úspěšné firmy je být vidět na internetu. V podstatě 

ale nejde o to být vidět, ale dělat tuto činnost co nejefektivněji. Online prostředí můžeme 

použít jako platformu pro podnikání, ale také pro zlepšení komunikace a propagace našich 

služeb a produktů vzhledem k zákazníkům. Detailní data získaná webovou analytikou nám 

zajistí, že je tato práce prováděna mnohem efektivněji a také umožní sledovat potřeby a 

chování zákazníka. 

Webový analytik pracuje s podklady pro optimalizaci, formuje prodejní strategie, 

podporuje a upravuje komerční aktivity a firemní cíle v online prostředí internetu. Zabývá 

se především chováním uživatelů, zdroji návštěvníků a demografickými údaji. 

Nástroje používané pro webovou analýzu, ke kterým Google analytics patří, stále více 

napomáhají, komerčním i nekomerčním společnostem, k dosažení stanovených cílů. Nejde 

pouze o získání potřebných dat. Hlavní je dovednost tyto data řádně zpracovat a následně 

optimalizovat dané procesy. Fakta, které jsem výše uvedl, jsou jedním z důvodů, proč ve své 

diplomové práci zpracovávám téma Google Analytics a následnými možnostmi využití. 

Toto téma je v komerčním byznysu velmi aktuální a jeho znalost je dobře uplatnitelná v 

praxi. 

Analytika Google je jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro webové specialisty a to 

jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Poskytuje kvalitní údaje o vizitorech internetových stránek, 

hlavně za použití dělení, filtrů, přehledů a obsahových grafů s dalšími podrobnějšími 

funkcemi. Převážně z těchto důvodů chci popsat možnosti pro zpracování dat získané tímto 

nástrojem a následně tyto informace použít k navýšení počtu návštěvníku na webových 

stránkách.  

Cílem mé práce je důkladný popis Google Analytics, možností úprav a detailního 

nastavení a následná práce se získanými daty. Ty jsou velmi důležité pro detailní studii 

chování uživatelů webu. Účelem je celkově sepsat teoretickou funkci této služby a v 

návaznosti na to podrobně rozebrat jednotlivé přehledy dat s přínosy pro webovou 

optimalizaci. 
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Postupně je v práci popsána historie, současnost a využití služby v možných 

komerčních oblastech. Detailně se věnuji základnímu nastavení a aktivaci Google Analytics. 

Navazující obsah se zabývá úpravami měřícího kódu a jeho aplikování do zdroje webové 

stránky. Vzájemná vazba mezi reklamním systémem Google AdWord a nástrojem Google 

Analytics je vysvětlena v další kapitole. Poslední kapitola je věnována práci se získanými 

daty a detailnímu vysvětlení pro porozumění všech metrik a měření. Samozřejmostí je popis  

GUI, uživatelského rozhraní, segmentování a filtrace dat, stanovení cílů. Základem druhé 

části je zjištění aktuálního stavu webových stránek, rozbor, vyhodnocení a vyplývající návrh 

jednotlivých změn pro zvýšení kvality návštěvnosti webu. Důraz je kladen na provedení 

navržených změn na základě předem získaných dat a takto ukázat reálnou možnost uplatnění 

tohoto nástroje. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část se zabývá nástrojem služby Google Analytics a jeho důkladným popisem. 

Zpracuji hloubkový rozbor jednotlivých vlastností, funkcí a možností nastavení pro použití 

filtrů a segmentů. Zahrnu popis práce s nasbíranými daty a následné propojení s reklamním 

systémem Adwords. Tento souhrn bude následně sloužit pro práci v praktické části. Zároveň 

pomůže komplexně pochopit jednotlivé části problematiky provozování, podporování a 

propagování za cílem zvýšení návštěvnosti webových stránek. Všechny tyto činnosti mají 

za úkol přinést zvýšení tržeb, a tímto co nejvíce přispět do celkového obratu společnosti. 

Hlavním cílem je popsat celý proces tak, aby mu porozumněl i laik. Na základě toho lze 

jasně stanovit použití a uplatnění tohoto nástroje. 

 

2.1 Úvod do analytiky webu 

I když si to mnoho laiků myslí, pro práci s webovými daty neslouží pouze Google 

Analytics. Po boku je vyvíjeno ještě mnoho dalších, kvalitních a propracovaných aplikací a 

programů. Nic to nemění na tom, že všechny mají mnoho společných vlastností a funkcí. 

Pro pochopení webové analytiky je zapotřebí nadhled na dané téma, a tak se zpočátku 

oprostím od zaměření na Google Analytics, čímž přinesu obecný vhled do oboru.  

 

2.1.1 Historie 

V prvopočátcích, dlouhých 20 let zpátky, byly používány tzv. "hit countery." Jednalo 

se o počítadla unikátních návštěvníků. Nic víc, než celkové číslo návštěv k danému datu nám 

však nepřinesly. Proto se začaly rozvíjet HTTP logy. Administrátoři webových stránek 

počítali přístupy na základě jednotlivých požadavků na své servery, ať už to bylo načtení 

stárnky, obrázku či souboru. V té době však drtivá většina webů obsahovala statický text a 

odkaz. Právě to měl o za následek, že jedno zobrazení stránky přičetlo jeden požadavek - 

jednu návštěvu. [5] 

V roce 2005 společnost Google, Inc. odkoupila software Urchin, od Urchin Software 

Corporation, která se zabývala vyvíjením webvých a analytických nástrojů (zdroj). Na konci 

téhož roku byla služba Google Analytics spuštěna zdarma pro všechny uživatele, kteří tak 
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mohli měřit marktetingové kampaně a návštěvnost webových stránek. V průběhu 

následujících dvou let Google tento online nástroj celosvětově rozšířil. Původní zaměření 

bylo sběr dat pro pomoc při rozhodování v reklamních kampaních Google Adwords. Služba 

se stala velmi oblíbená a je kontinuálně vyvíjena a vylepšována. Velkou oblibu si zasloužila 

především díky tomu, že je zcela zdarma. Z počátku se pro měření používal javascriptový 

kód, který nahradil původní urchin.js. Na přelomu roku 2010 společnost Google zveřejnila 

API. 

 

 

Obr. 1 Vývoj měřících nástrojů webu [13] 

 

2.1.2 Současnost 

V dnešních dnech je na trhu webové analytiky mnoho firem. Mezi největší patří 

Google, IBM, Adobe a Yahoo. Dle statistik je lídrem Google, s více než padesáti procentním 

podílem, druhá je společnost Adobe s produktem SiteCatalyst a nejlepší trojici uzavírá 

společnost Adobe s produktem Coremetrics. Více než třetina dotazovaných firem, 

používající nějaký z nástrojů metriky má ještě navíc zapnuté měření pomocí Google 

Analytics. Jedním z hlavních důvodů je, že je dostupný zdarma. Marc Bent ze společnosti 
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Big metrics k průzkumu dodal, že kvalitní a uživatelsky přívětivé zpracované prostředí je v 

tomto segmentu rozhodující. [29] 

V česku jsou tyto služby využívány více než dvěmi třetinami webových stránek. Po 

službě Google Analytics následuje český projekt TopList. Segment analytiky webů je v 

posledních letech velmi pokročilý. Pouhé měření statistik a přístupových údajů se vyvinula 

do interaktivních a uživatelsky srozumitelnějších zobrazování. Velkou zásluhu na tom mají 

například heat mapy - teplotní mapy. Webmasterovi zobrazí data dle množství kliknutí, 

počtu objednávek, zpracovaných dotazů a nebo míst přístupů na mapě. Čím červenější je 

barva, tím větší počet událostí vyobrazuje. Dalším pokrokem a novinkou v této oblasti je 

tzv. real monitoring. Použití této služby zprostředkovává celou návštěvu návštěvníka na 

webu. Vidíme tak kde přesně klikal, jak dlouho se na dané stránce zdržel, jaký použil 

prohlížeč a na jakém zařízení, apod. Předpověď budoucnosti je dle odborníků propojení on-

line a off-line faktorů a následné zpracování pro mobilní zařízení. [24]  

Prostředí webové analytiky se dynamicky mění a nedochází ke stagnaci ve vývoji. Je 

totiž nedílnou součástí téměř všech marketingových oborů. Největším přínosem pro vybrání 

správného řešení je v kombinaci s ostatními službami, které bych rád popsal v další kapitole. 

 

 

Obr. 2 Mapa adres doručených objednávek [vlastní] 

 

2.1.3 Online marketing 

Hlavním údajem, který nám webová analytika přináší, je souhrn keywords - klíčových 

slov, pomocí kterých se potenciální klient dostal na náš web. Klíčové slovo je vyhledávací 
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atribut, který uživatel zadá do vyhledávače při hledání požadované webové stránky. (11) V 

našem případě, když chce zákazník poslat někomu květinu, tak může zadat "rozvoz květin 

Ostrava." Právě tato marketingově efektivní slova jsou pro mne velice důležitá. Víme tak, 

na která slova a sousloví se nejvíce zaměřit a propagovat je placenou reklamou, tzv. PPC - 

pay per click. Přičemž placené může být prokliknutí a nebo pouhé zobrazení reklamy v 

obsahové síti. Propojení Google Analytics a Adwords tvoří symbiózu při zpracovávání a 

vyhodnocování získaných dat. Obsahová síť Google pomáhá získat cílené zákazníky a 

zároveň oslovit nové. 

 

2.1.4 Search engine optimization 

SEO - optimalizace webových projektů pro vyhledávací nástroje. Celá činnost 

spočívá v tom, že se webové stránky obsahově přizpůsobí tak, aby byly v co nejvyšších 

pozicích ve výsledcích uživatelských vyhledávání. Vždy je nejdříve placená sekce a hned 

pod ní je neplacená - tuto můžeme ovlivnit. Služba, která usnadňuje práci s těmito daty je 

Google Webmasters a je také zcela zdarma. Pozor SEO není SEM. O marketingu jsem psal 

v předchozí podkapitole. 

 

2.1.5 Definice základních pojmů 

Ve webové analytice existují mnoho různě pojmenovaných nástrojů, které však 

používají téměř stejné základní pojmy, dimenze a metriky. V této kapitole je představím a 

popíši, co znamenají. 

 

2.1.5.1 Návštěvník 

(Visitor) je osoba, kterou GA identifikuje prostřednictvím speciálního cookie 

souboru. Tento soubor je vygenerován při první návštěvě webové stránky sledovaného 

serveru. Platnost této identifikace je 2 roky od poslední návštěvy serveru. Pokud by došlo 

k vymazání cookie souboru s identifikací návštěvníka, nebyl by při příští návštěvě 

rozpoznám a byla by mu přidělena identifikace nová. 
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GA klasifikuje návštěvníky jako nové a vracející se. S touto klasifikací úzce souvisí 

pojem unikátní návštěvník. Při opakovaných přístupech návštěvníka na web v rámci různých 

návštěv je unikátní návštěvník započítáván v rámci daného časového období vždy pouze 

jednou. V tomto případě se tedy jedná o jednoho unikátního vracejícího se návštěvníka. [6] 

 

2.1.5.2 Návštěva 

(Visit) je GA definována jako 30minutová interakce mezi prohlížečem a webovou 

stránkou. Pokud návštěvník vypne okno prohlížeče nebo je neaktivní více než 30 minut, je 

stávající návštěva ukončena a při dalším zobrazení stránky nebo pohybu na stránce se 

započítává návštěva nová. Mechanizmus, který stojí v pozadí identifikace návštěv, je 

založen opět na cookie souborech. [12] 

 

2.1.5.3 Zobrazená stránka 

(Page view) je načtení stránky v prohlížeči. Ačkoliv je tento údaj podstatný, např. 

pro marketingové kampaně, pokud ho nebudeme zkoumat v širším kontextu, snižujeme tím 

jeho význam. Častou chybou začátečníků je soustředění pozornosti na právě jednu metriku, 

a to na počet zobrazených stránek. [9] 

 

2.1.5.4 Míra opuštění 

Míra okamžitého opuštění je procentuální hodnota návštěv jedné stránky (tj. návštěv, 

při kterých uživatel opustil váš web ze vstupní stránky bez jakékoli interakce s danou 

stránkou). 

K vysoké míře okamžitého opuštění přispívá několik faktorů. Uživatelé mohou 

například opustit váš web ze vstupní stránky z důvodu nevhodného designu webu nebo 

problémů s jeho použitelností. Nebo mohou váš web opustit i poté, co si prohlédnou jedinou 

stránku, pokud na této stránce najdou informace, které hledají, a nemají zájem o prohlížení 

dalších stránek. [19] 
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2.1.5.5 Majiel e-shopu 

Cílem majitele e-shopu je mít k dispozici přesná data o vývoji vybraných ukazatelů v 

čase. Majitel webu nepotřebuje umět pracovat s analytickým nástrojem. Vytištěné či 

elektronické pravidelné reporty jsou pro něj dostačující. Typické otázky majitele webu jsou: 

 Kolik návštěvníků navštívilo e-shop minulý týden? 

 Jak se vyvíjí trend v návštěvnosti za tento měsíc? 

 Jaká část návštěvníků se pravidelně vrací? 

 Jaká je míra okamžitého opuštění? 

 Ze které stránky nejčastěji odcházejí? 

 

Pro takové otázky nabízí GA odpovědi v zasílání emailových reportů v pravidelných 

intervalech (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně, ročně) výsledky jednotlivých metrik, 

ukazatelů či vlastní přehledy. Přílohou e-mailu může být buď pdf dokument, který odráží 

strukturu stránky v GA nebo dokument ve formátu xml, csv nebo tsv sloužící pro další 

zpracování. 

Jak jsem již zmínil, jednou z možností sledovaných metrik a ukazatelů je sestavení 

vlastního přehledu (custom report). Pro vytvoření přehledu využívá uživatel šablonu, do 

jejíchž jednotlivých předem vymezených polí přetahuje ze stromu metrik a ukazatelů 

položky, které chce sledovat. Vytvoření vlastního přehledu je z uživatelského hlediska 

jednoduché a velice intuitivní. 

Automaticky generované .pdf dokumenty jsou pro účely sledování návštěv 

uznávaným informačním zdrojem, a jsou proto na některých webech, především inzerujících 

reklamní plochy, sdíleny pro potřeby prokázání návštěvnosti daných webových stránek. 

Google Analytics nabízí řadu předpřipravených pohledů s různými metrikami, se kterými 

mohou správci webu pracovat. Jsou rozděleny do kategorií. Tyto kategorie jsou součástí 

levého menu.  
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2.1.5.6 Správce e-shopu 

Cílem administrátora je, kromě správy obsahu a struktury e-shopu, používat aktuální 

technologické a uživatelské trendy. Administrátor používá nástroj, prostřednictvím kterého 

sleduje chování uživatelů na webových stránkách. Na základě této zpětné vazby může 

provádět strukturové či obsahové změny. Prostřednictvím nástroje může zjistit, jak moc 

úspěšná daná úprava byla. Typické otázky administrátora webu: 

 Kam uživatelé nejvíce klikají? 

 Jakou verzi webového prohlížeče naši návštěvníci nejvíce využívají? 

 Ze kterých stránek webu uživatelé nejčastěji odchází? 

 Které stránky jsou na webu nejčtenější? 

 Proč uživatelé na dané stránce traví tolik času? 

  

2.1.5.7 Marketingový manager 

Jedním z hlavních úkolů marketingovéhe managera je přilákat na webové stránky 

vhodnou skupinu návštěvníků, která bude charatkerizována vysokou mírou konverze. 

Google nabízí několik služeb, prostřednictvím kterých je možné provádět propagaci webové 

stránky. Ve všech případech si musí uživatel vymezit návštěvnickou skupinu pomocí 

množiny klíčových slov, která je pro ně charakteristická. Prostřednictvím přehledu 

klíčových slov má uživatel možnost sledovat klíčová slova, která zadávají návštěvníci do 

vyhledávačů a následně se prokliknou až na cílené webové stránky. Kromě samotného 

přehledu klíčových slov je zde přehled vyhledávačů, které odkazují na náš web nejvíce 

návštěvníků. Tyto informace jsou důležité zejména při plánování online reklamní kampaně. 

Další důležitý status pro marketingové pracovníky je přehled webů a webových 

stránek, přicházejících návštěníků. Google Analytics poskytuje v kartě Zdroje provozu 

přehled odkazů. V přehledu najdeme počet takto realizovaných návštěv v daném období. Je 

zde možnost jednoduše sledovat trend návštěvnosti přes daný hypertextový odkaz. 

Kromě uvedených analytických přehledů, které slouží zejména jako data pro 

optimalizování stávající strategie propagace, je možné přes GA sledovat také vývoj 

reklamních kampaní, které jsou spuštěny prostřednictvím Google AdWords. [10] 
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Často internetové stránky slouží pouze jako nástroj pro dosahování vyšších cílů 

(například u elektronických obchodů může být tímto cílem shlédnutí dané stránky produktu 

nebo nákup zboží), nabízí se možnost definovat si své marketingové cíle a poměřovat 

úspěšnost naplňování cílů (tzv. konverze). Definice cíle znamená určení cesty po webu, která 

vede k určité akci návštěvníka (např. k registraci uživatele, koupi zboží, stažení aplikace). 

Google Analytics nabízí v záložce Cíle tyto přehledy: 

 celkový přehled konverze (kolik bylo za daný interval úspěšně naplněno cílů), 

 procentuální výpis provedení konverze jednotlivých cílů, 

 cesta reverzního cíle (výčet alternativních cest k cíli), 

 valuace cíle (přepočet dosažení cíle na peníze), 

 

GA je uznávaný profesionální nástroj, prostřednictvím kterého je možné získávat 

odpovědi na otázky o chování uživatelů na vybraných webových stránkách. Google tento 

nástroj neustále rozvíjí a přidává nové analytické nástroje, přehledy a metriky. Oblast 

analýzy návštěvnosti vyžaduje znalost základních termínů a vzájemných souvislostí. Bez 

těchto znalostí je možné chybně nebo nepřesně interpretovat výsledky, které analytické 

nástroje poskytují. 

GA pomáhá uživatelům pochopit hlubší vzájemné souvislosti a závislosti mezi 

jednotlivými činiteli webu, které jsou pro každý web unikátní. Takto nabyté zkušenosti lze 

zpětně zúročit využitím maximálního potenciálu, který nabízí veškeré služby Google, ve 

prospěch svého webu. 

 

2.2 Možnosti měření a sběru dat nástrojem Google Analytics (GA) 

Nástroj slouží k analýze komplexních přehledů webových stránek. Vyniká přívětivým 

pracovním prostředím a intuitivním ovládáním. Je kompletně v českém jazyce a to je také 

jedna z věcí, která přispívá k vysokému procentuálnímu obsazení použitých nástrojů.  
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2.2.1 Představení Google Analytics 

Na homepage služby je uvedeno, že se jedná o nástroj k webové analýze jak pro 

fyzické, tak právnické osoby. Podává detailní přehled o provozovaném webovém projektu. 

Napomáhá lépe cílit reklamu a tak zvyšovat míru konverze. Nástroj je tak určen hlavně pro 

pracovníky, kteří mají rozhodující pravomoce a nasbíraným datům se průběžně věnují. 

Aplikují změny a provádějí optimalizaci. Především správci webu a marketingová oddělení.  

Kladným faktem je zobrazování přehledných grafických údajů. Všechna data se dají 

zpracovat do grafů, výpisů a tabulek. Přehlednost lze zvýšit ještě tím, že použijeme 

sloupcové nebo výsečové grafy. S pomocí získaných dat pak lze hloubkově analyzovat 

chování každého jednotlivého návštěvníka. Také zobrazit nejčastěji navštěvované stránky, 

vstupní a výstupní stránky, apod. Jedním z důležitých faktorů je zdroj příchodů a ten může 

být přímý, organický či placený. Každý webový projekt má jiné požadavky na zpracování 

dat a tak je práce individuální.  

 

2.2.2 Výhody a nevýhody  

Jak bylo zmiňováno v úvodní kapitole, na trhu je dostupná celá řada webanalytických 

nástrojů. Základní nabízené funkce těmito nástrouji jsou v podstatě stejné, liší se pouze 

uživatelským prostředím a funkcemi „navíc“, kterými ostatní produkty nezahlcují svou 

strukturu. Účelem této kapitoly je porovnání všech produktů dostupných na trhu a následně 

vyzvednout hlavní výhody Google Analytics, z nichž některé jsou ostatními vývojáři 

sdílené, a některými je jedinečné pouze GA. Zároveň zmíním i místa slabší, které se dají 

nástroji od Google vytknout. [8] 

 

Výhody  

 Google Analytics je zdarma a dostupný všem uživatelům na světě. Tato výhoda není 

ani na jiném kontinentě. Web Analytics, protože registrace je podmíněna kladným 

procesem schválení [21].  

 Google Analytics je, podobně jako všechny další produkty od Google, přeložen do 

dvaceti pěti různých jazyků a to včetně češtiny. Přeložena je i fórum podpory a 

nápověda. 
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 Google Analytics nabízí velmi přpřívětivé GUI. Pro spoustu administrátorů je 

porozumění webové analytice velkou neznámou a Google jim tímto celou práci 

velmi usnadňuje.  

 Propojení Google AdWords a Analytics je v dokonalé symbióze. Jestliže máme 

koupeny pay per click kampaně právě od Google, je propojení těchto dvou produktů 

záležitostí dvou kliknutí. Lze tak porovnat, jak si Google AdWords vede ve srovnání 

s přirozenými návštěvami a na která klíčová slova spustit novou online reklamní 

kampaň.  

 Adaptace Google Analytics na změny ve webovém prostředí je velice rychlá. Web 

jako takový se neustále mění a vyvíjí – jaká je tedy pravděpodobnost, že nástroj, 

který si zvolíme, bude za 5 let existovat? Jaká je pravděpodobnost, že bude pracovat 

na rozvoji? Google Analytics analytickým nástrojem používaným na celém světě a 

to mu nahrává pro jeho dlouhou existenci do budoucna [19].  

 Jednoduchý export dat do vícera široce podporovaných formátů, jako je PDF, XML, 

CSV. Existuje i možnost nastavení si zasílání reportu na email.  

 Přehledy elektronického obchodování Google Analytics umožní sledovat všechny 

transakce. Kteří zákazníci transakci provedli, kolik utratili, která reklama je na web 

přivedla, kolikrát se na stránky vrátili, než provedli transakci atd. Díky tomu uživatel 

okamžitě ví, která reklama se mu vyplatí a která ne. 

 Na jednom účtu mohou být napojeny pro sledování statistik libovolné množství 

webových stránek. V hlavním menu se zobrazuje seznam propojených stránek – stačí 

pouze vybrat ten, jehož analytiku chce uživatel prohlížet.  

 Jako poslední plus zmíním to, že kromě jejich vysoké přizpůsobitelnosti, je již i velký 

počet přednastavených a extenzivních reportů, které administrátorovi ušetří práci do 

startu. Takovými příklady můžou být přehledy míry provedených konverzí, souhrn 

opouštěcích odkazů, používanost mobilních zařízení apod.  

 

Nevýhody  

Google má na svých serverech všechna data. Jedním z důvodů, proč je GA zdarma, je 

právě možnost Googlu shromažďovat všechny informace o fungování webů, ty jsou z velké 

části spojeny hlavně s měřením výkonu Google AdWords. Google tyto data využívá k vývoji 
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stále více bezkonkurenčního produktu. Někteří lidé se obávají, že poskytování soukromých 

a citlivých dat Googlu není dobrý nápad. Druzí však tvrdí, že neexistuje snad situace, ve 

které by Google jako firma, mohla takto nějakým způsobem poškodit něčí jméno, zejména 

v případě malých a středně velkých podniků. Velké organizace pak již nebudou využívat 

GA, ale nějaký komplexnější a placený produkt nebo si zaplatí vývoj software na míru, který 

zajistí požadovanou ochranu dat. Google ve verzi zdarma nabízí podporu pouze na placené 

telefonní lince, a nebo na diskuzních fórech. Existují různá sdružení, diskuzní blogy a hlavní 

blog Google, jež dokáží zodpovědět základní otázky, ale jestliže má uživatel specifický 

problém, bude potřebovat pravděpodonbě hodně peněz a času, aby jej vyřešil. K dispozici 

jsou školení a certifikovaní Google konzultanti, ale jejich cena za hodinu je poměrně vysoká 

– okolo 1.000Kč. Mnoho odpovědí nalezneme v příručkách, knihách, a nebo diskuzích. 

Nicméně, tím, že je GA velmi používaným nástrojem, většina častých problémů je již 

vyřešených a vyskytuje na internetových diskuzích nebo o nich jsou sepsány odborné 

články.  

Data z GA nelze stáhnout a uložit na vlastní místo, ať už HDD nebo cloud. Pokud se 

s daty, která jsou uložena na serveru Google něco stane, nelze data získat zpět. Stejná 

nevýhoda se projevuje při stanovení cílů: pokud Google Analytics sbírá data z webu již např. 

několik let a uživatel stanoví nový cíl měření, nebudou se tato stará historická data do cíle 

projevovat. Splnění cíle lze uživatelsky sledovat pouze od okamžiku, kdy jej nastavíme. 

Historická data jsou tak nepoužitelná. 

Výhoda jazykového překladu, kterou jsem zmínil výše, má i své omezení: všechny 

novinky, video návody, newslettery apod. jsou pouze v anglickém jazyce. Pokud chceme 

tyto novinky sledovat a rozumět jim, je nutné mít znalost daného jazyka. Překlad z českého 

do anglického jazyka je navíc bohužel v některých případech velmi nekvalitní - Bounce rate 

je přeložena jako Poměr návratů [22].  

Jednou ze zmíněných výhod je také propojení Google Analytics a AdWords. Počet 

prokliků ze systému AdWords bohužel neodpovídá údajům o počtu návštěv z Google 

Analytics. Odůvodněním je způsob získávání dat, který funguje na principu souborů cookies. 

V případě, že uživatl klikne na reklamní sdělení a má nepovolené soubory cookies ve svém 

počítačí, je tato návštěva v AdWords jako proklik, ale v Google Analytics není zahrnuta do 
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celkového čísla návštěv. To má za důsledek často vyšší číslo počtu návštěv než počet kliknutí 

na datnou reklamu. [28] 

Žádný externí obsah není možné přidat do Google Analytics. Veškeré reporty, tabulky 

a statistiky jsou zpracovávány z dat, sesbíraných pomocí GATC kódu. Pokud bychom chtěli 

přidat například údaje o prodejích na jednotlivých kamenných prodejnách, není tomožné. 

Poslední výtka patří Přehledu Mapy datových překryvů. Ta má ukazovat, na které odkazy na 

webu se nejvíce kliká a které odkazy zůstávají nepovšimnuty. Tato funkce ovšem někdy 

nefunguje správně, a to hlavně v případě, že je na stránce více odkazů se stejnou viditelnou 

adresou URL. Překryvná data mapy pro všechny tyto odkazy uvádějí stejné hodnoty, což je 

špatně. [11] 

 

2.2.3 Případy užití  

Všechny webové analytické nástroje jsou nedílnou součástí v procesu vyhodnocování 

webových stránek a v dedukci toho, jak je optimálně upravit pro získání větší míry konverzí 

a splnění daných cílů. V této části se zaměřuji na to, jakou mírou Google Analytics přispívá 

do tohoto procesu a zároveň uvedu cílovou skupinu lidí, pro které je tento produkt určen.  

Z předchozích slov vyplývá, že webová analytika obecně poskytuje nutné poklady a 

zhodnocená data pro následná řešení těchto základních otázek: 

 Kdo jsou návštěvníci webu? 

 Jak webové stránky upravit a zajistit tak to nejlepší možné plnění stanovených cílů?  

 

Pro zodpovězení těchto otázek je zapotřebí sledovat a pochopit, jakým způsobem 

návštěvníci s internetovými stránkami pracují a jak s ním interagují. V kapitole 1.1 jsem 

webovou analytiku vysvětlil jako měření, získávání, analyzování a reportování 

internetových dat pro následné porozumění webu za účelem jeho optimalizace.  Optimalizací 

se rozumí nastavení webových stránek tak, aby splnil cíl, pro který je provozován. Samotná 

optimalizace předchází již zmiňované definici analýzy dat a návrhu opatření logicky 

plynoucích z analýzy dat. A protože Google Analytics nehodnotí pouze data o webové 

stránce jako takové, ale také o klíčových slovech, přes které se návštěvník na web dostal a 

další informace o vyhledávačích nebo reklamních kampaních, které nám na web směřují 
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nejvíce lidí, je díky němu možné navrhnout opatření i pro marketingové kampaně pay per 

click nebo placené umístění ve vyhledávači.  

 

2.2.4  Způsoby použití měření Google Analytics 

Z uvedeného výše plyne, že se tento nástroj využívá v oblasti online marketingu, 

internetového prodeje a reklamních kampaní. Důležitá je také správa obsahu webu a SEO 

optimalizace. Do představení obecné charakteristiky tohoto produktu spadá i technický 

popis funkce, který přiblížím v následujících odstavcích. 

 

Zdroj dat 

 uživatelské chování na webových stránkách, 

 podněty klíčových slov pro umístění do textů popisovaných produktů, 

 rozlišení přirozeného a placeného dosahu reklamní kampaně. 

 

Podklady k analýze  

 přehlednost webu pro návštěvníky,   

 rozdělení návštěvníku do jednotlivých skupin dle stanovených parametrů, 

 efektivnost marketingových kampaní, 

 nástroj pro měření efektivnosti vizuálních změn. 

 

2.2.5 Cíloví uživatelé Google Analytics 

 Podnikatel, majitel e-shopu – sleduje množství objednávek, poptává informace o 

návštěvnosti a plnění stanovených cílů. Obvykle je dostačující e-mailový report, 

který se dá v Google Analytics nastavit k zasílání s určitou frekvencí.  

 Manažeři a vedoucí pracovníci – hlídají trend pohybující se v návštěvnosti na webu 

a průběh internetového prodeje, pro správné vyhodnocení efektivity reklamy webu a 

spuštění vhodné online kampani. Důležitým faktorem je také návratnost investice 

vložené do probíhajících reklam.  
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 Marketingoví pracovníci a obchodníci – sledují slovní spojení, která jsou často 

použita ve vyhledávačích a pomocí kterých se uživatelé na web nasměřují. Za použití 

těchto informaci optimalizují pay per click kampaně a placené pozice v AdSense 

obsahové síti. Vidí také, který web přímo směřuje nové potenciální zákazníky na 

domovskou stránku a to jim pomáhá ke vhodnému zvolení webu pro umístění 

bannerové nebo textvoé reklamy. Přednostně požadují informace o tom, co zákazník 

poptává a jak se při tom chová. 

 Administrátor a programátor – zajímají se o vstupní a výstupní stránky, oblíbené 

odkazy apod., aby následně co nejefektivněji optimalizovali technickou strukturu 

webových stránek a tím zamezili předčasnému odchodu zákazníků, kteří mohli 

dokončit svůj nákup. Z hlediska historie Google Analytics poskytuje informace o 

použitém zařízízení, prohlížeči, geolokaci, apod. Internet je v dnešní době velmi 

různorodý a je potřeba se přizpůsobovat stále vyšším nárokům různým segmentům 

uživatelů.  

 SEO správce – sleduje nejkvalitnější a nejčastější zdroje návštěv. Aplikuje 

hodnocení pro klíčová slova a upravuje web takovým způsobem, aby dostával co 

nejvíce organických návštěvníků při hledání použitých klíčových slov. Potřebují 

nejkomplexnější souhrn dat pro aplikaci správných textů, odkazů, klíčových slov a 

popisků metadat.  

 

2.2.6 Nastavení funkcí  

Obecné představení Google Analytics zahrnuje popis, výhody a nevýhody, způsoby 

využití i popis technické stránky tohoto nástroje. Analytika webu používá různé způsoby pro 

sledování provozu stránek a chování návštěvníků. Pro správnou funkci je nutné zmínit 

pojem: značkování stránek. Jde o princip funkčnosti sběru dat měřícím nástrojem. Jiné 

alternativy existují v podobě serverových logů, použití sběru dat v síti a nebo využití 

webového rozhraní API. [40] 
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2.2.7 Značkování stránek  

Stránky se označují na straně uživatele (client-side data collection) a nejvíce se 

využívá u hostovaných řešení, jakým je i aplikace Google Analytics. Tyto štítky následně 

získávájí data o přehledu chování jednotlivých návštěvníků.   

Značka stránky je specifický kousek kódu, většinou v JavaScriptovém jazyce, který je 

umístěn do zdrojového kódu webové stránky. Tomuto tématu se věnují v jedné 

z následujících kapitol. Umístěný kousek kódu se tak ping backem ohlásí na trackovacím 

serveru, určenému pro sběr dat a zapíše informace do statistik daných internetových stránek. 

[41] O způsobu předávání informací pojednávám také v následující kapitole funkčního 

modelu sběru datových podkladů. 

Značkovací medota má určité výhody i nevýhody: 

 

Výhody [48] 

 Projde skrz proxy server 47 a servery vyrovnávací paměti48, čímž nabízí přesnější 

sledování relací. 

 Sleduje události na straně klienta (tedy například JavaScript, Flash49 nebo Web 

2.050). 

 Zachytává data elektronického obchodu na straně klienta (přístup k datům na straně 

serveru může být problematický).  

 Sbírá a zpracovává data návštěvníků téměř v reálném čase.  

 Umožňuje, aby dodavatel prováděl aktualizace programu.  

 Umožňuje, aby dodavatel prováděl ukládání a archivaci dat. 

 

Nevýhody [48] 

 Chyba v nastavení vede ke ztrátě dat.  

 Brána firewall může poškodit nebo zakázat značky 

 Nelze sledovat šířku pásma ani dokončená stahování, protože značky se nastavují v 

okamžiku žádosti o stránku či soubor, a ne při dokončení jejich stažení.  

 Nelze sledovat roboty vyhledávačů, protože roboti stránkové značky ignorují.  
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2.2.8 Model měření Google Analytis 

Jak jsem již zmínil, Google Analytics značkuje stránky na principu JavaScriptových 

značek. 

Konkrétně jde o kód Google Analytics Tracking Code – GATC. Primární verze je 

každému správci webu vygenerována automaticky po dokončení registrace a založení 

nového profilu. V následujícím postupu popisuji, co přesně se stane krok za krokem. 

 Uživatel navštíví webovou stránku a v prohlížeči se spustí JavaScript s obsahem 

značky ze souboru ga.js. Tento soubor je hostován na serveru Google a ihned spouští 

sledování pohybu uživatele a jeho klik za klikem. 

 Ve sledovacím procesu je obsaženo mnoho činností, které zahrnují data o prohlížení 

a požadavcích na jednotlivé stránky. Následně vytvoří soubor cookie. 

 Všechny sesbírané informace se odesílají na servery Google a jsou zpracována dle 

připojených parametrů na průhledný obrázek typu GIF s rozměry 1x1px a pojmenují 

se _utm.gif 

 Servery společnosti Google nepřetržitě zpracovávají každou hodinu tyto soubory a 

provádí aktualizaci přehledů sledovaných webových stránek. Aktualizované 

informace se zobrazují webmasterům se zpožděním tří hodin a déle. Maximální 

garantovaná doba zpoždění zobrazení je však 24hodin. 

 V druhém bodu jsem zmínil obrat „z různých zdrojů.“ Měl jsem na mysli následující:  

 HTML část kódu pro požadavek na specifikaci webové stránky  

 Systémová informace o prohlížeči  

 Soubory cookie první strany Hlavička HTML požadavku obsahuje detaily o 

prohlížeči i počítači, ze kterých je požadavek odesílán. Tyto detaily obsahují 

například IP adresu, název browseru, vstupní stránku a nebo systémový jazyk 

použitý v počítači. DOM u téměř všech prohlížečů poskytuje informace i o podpoře 

JavaScriptu nebo rozlišení monitoru. Google Analytics tyto data použije k filtraci 

přehledů na generaci křížových segmentů a odkazujících stránek. 

Používané soubory cookies se vytváří a čtou pro účely indetifikování zákazníka a 

sbírání dat o spuštěných online kampaních na propagaci. Google Analytics dokáže změřit i 

návštěvy, které se opakují a vykreslí intervaly mezi nimi. Volání na cílové URL na GIF 
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souboru složeného ze všech získaných informací z výše uvedených zdrojů pak má například 

takový tvar:  

 

Obr. 3 Ukázka zápisu parametrů do struktury odkazu cookies [31] 

 

V kódu jsem zvýraznil parametry, které jsou popsatelné, a je možné z nich dedukovat, 

co jednotlivý parametr zajišťuje:  

 

Obr. 4 Ukázka parametrů volaných souborů_utm.gif [31] 

 

2.2.9 Implementace měřícího kódu 

Jedná se o podstatný prvek pro fungování celé služby, protože skrz něj probíhá sběr 

dat z daných webových stránek. Je to kód v jazyku JavaScript, který získaná data odešle ke 

zpracování do datacenter firmy Google.  
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Obr. 5Měřící kód Google Analytics [26] 

 

Implementace je snadná a není se čeho obávat. Vygenerovaný kód, s počátečním a 

ukončovacím elementem <script> </script> zkopírujeme. Množí poskytovalé internetových 

eshopů a řešení ve zdrojovém kódu mají určené pole pro vložení měřícího čísla, které se 

nachází v první části celého kódu (např. UA-87654321-1). V těchto případech se pouze 

zkopíruje UA číslo měřícího kódu. 

Obecné pravidlo pro přímé vložení měřícího kódu do webového zdrojového je, že se 

kód Google Analytics umístí do hlavní sekce mezi tagy <head> a </head>. 

 

2.2.10 Proces aktivace 

Samotné založení účtu je velmi jednoduchým úkonem. Uživatelji je přidělen 

"tracking code" pro umístění do zdrojového HTML kódu daného webu. Je nutné vyplnit 

základní údaje pro registraci a po ověření je uživateli přidelen měřící kód a přístup k této 

službě. Zároveň uživatel registrací získá i přístup do jiných služeb, jako je např. Gmail. 

Úvodní nastavení a počáteční implementování služby je předpoklad pro požadovanou 

správnost měření a sbíraní dat. Až na základě přesně zjištěných dat lze provádět správné 

rozhodování a řízení. To pak souvisí s optimalizací webového projektu pro co nejvyšší 

marketingovou efektivitu za účelem zvýšení prodeje.  
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Obr. 6 Domovská stránka po přihlášení do Google Analytics[vlastní] 

 

Je možno požívat více měřených webových projektů a v tom případě je TC pro každý 

web jiný. Tímto, registrací a ověřením, je měření připraveno a po implementaci kódu se 

zahájí sběr dat dle nastavených filtrů a možností.  

 

Aktivace a implementace dle Google je doporučována v těchto bodech:  

1. Vytvoření účtu 

2. Nastavení profilu 

3. Upravení tracking kódu dle vlastních požadavků 

4. Vložení kódu na web  

5. Propojení s AdWords a nastavení 

6. Definování cílů a cest 

7. Označení reklam 

8. Vytvoření filtrů 

9. Aktivování funkce sledování konverzí v e-shopu 
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3 PROPOJENÍ GOOGLE ANALYTICS S REKLAMNÍM 

SYSTÉMEM ADWORDS 

Jedná se o propojení analytického a reklamního účtu od firmy Google. Propojení účtů 

umožní další použití získaných dat v podobě exportu z kampaní do Google Analytics. 

Usnadnění práce spočívá v tom, že nebudeme muset použít metodu označení odkazů.  

 

3.1 Propojení datových zdrojů 

Reklamní systém již má základní statistická data k dispozici, avšak je dobré tyto data 

následně analyzovat v souvislostech s chováním návštěvníků na webových stránkách. Navíc 

nám analytiky poskytne detailnější přehledy pro vyhodnocení probíhajících reklamních 

kampaní. AdWords v administračním rozhraní totiž vyobrazuje pouze počet proklíku a 

následnou konverzi. 

 

Spojení importovaných dat analytického a reklamního nástroje: 

 Přihlášení do AdWords administrace 

 V nabídce nastavení vybereme Propojené účty. 

 Po Zobrazení podrobností se vypíše seznam aktivovaných služeb. 

 V Nastavit propojení zvolíme službu pro inzerující firmu, 

 Následně se zobrazí jedna ze dvou níže popisovaných obrazovek: 

 V základním zobrazení se vypisuje pouze jeden výběr dat. Vybereme 

Importovat metriky webu, a v přehledech AdWords se údaje vzájemně 

propojí. 

 Pokud máme k dispozici výběrů dat více, zobrazí se seznam dat z této 

služby,  

které můžeme propojit. Máme na výběr dvě možnosti: 
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Propojit: Můžeme propojit tolik výběrů dat, kolik potřebujete. Ve službě Analytics se tím 

zpřístupní údaje o kliknutích a nákladech z AdWords a zároveň se umožní import cílů a 

transakcí služby Analytics do AdWords. 

Import metrik: Vybereme výběr dat, který bude poskytovat metriky interakce uživatelů s 

webem. Doporučuji vybrat data, která slouží k zobrazení webových interakcí. 

• Klikneme na volbu Uložit a propojení obou služeb je hotovo. [13] 

 

3.2 Pokročilé úpravy GATC 

Základní nabídka není zcela vše, co je v možnostech Google Analytics. Mnoho dalších 

věcí je možné konfigurovat přes rozhraní uživatele. K dispozici je široká škála dalších 

funkcí, které můžeme spravovat přímým naprogramováním do sledovacího kódu. Tyto 

možnosti bych rozdělil do dvou skupin. Na základní a pokročilé. Základním se věnovat 

nebudu, nejsou tak podstatné, jako ty pokročilé a navíc úpravy, které jsem prováděl, 

vycházejí z těch základních. V některých případech úprav je potřeba dokonalá znalost 

JavaScriptu a nebo mít na pomoc programátora. Web Google Developers poskytuje všechna 

data o jednotlivých úpravách měřícího kódu a jeho syntaxí. Ve své práci budu zmiňovat 

pouze ty, které souvisí se mnou řešenou problematikou. Pro tyto úprav je také nutné mít 

přístup k enginu webových stránek a nebo HTML kódu. Jedná se o komplexní úpravy 

zdojových dat a implementace jednotlivých změn je o to náročnější. Za to zjistíme velice 

cenné informace mnohem podrobněji. Všechny představené úpravy jsou relevantní metodice 

zkvalitnění sběru datových podkladů. 

 

3.3 Virtualizace webových stránek 

Mám na mysli virtualizaci GATC. Přesně se jedná o odesílání virtuální URL adresy, 

která spouští kód, podle které server na straně Google identifikuje celkový přehled. Tuto 

metodu hojně využívají webové projekty které podporují dynamické URL adresy pomocí 

skriptovacího jazyka na straně uživatele (např. Python, PHP, PERL), taková URL pak 

vypadá například takto: 
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http://www.i-kvetiny.cz/kategorie/produkt.php?sj=290_jazyk=cs_sekce=ruze   

 

Logické je, že se orientace přitěžuje v přehledu Google Analaytics a je znepříjeměna 

zpětnovazební kontrolou, o který produkt přesně jde. Parametr sj=290 administrátorovi nic 

nevypoví. Proto se doporučuje v odborné literatuře vést strukturu odkazů tak, aby vždy bylo 

obsaženo jméno produktu. Je pak srozumitelná a dosahuje lepších pozic ve výsledku 

vyhledávání. Roboti vyhledávačů chodí na stránku častěji, protože je pro ně přívětivější. 

Správná úprava může vypadat takto: 

 

http://www.i-kvetiny.cz/hlavni-kategorie/kategorie/ruze/100-ruzi 

 

Google Analytics obecně používá sledování stránek volací metodou 

_trackMasterview. Při použití bez vhodných argumentů, je nahrazen identifikátor stránky 

URL adresou v <head> sekci webu. [36] Pro docílení pravého přehledu a zobrazení správné 

virtuální adresy, upravím GATC níže: 

 

<script type='text/javascript'> 

 var _gaq = gaq // [] 

 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-873090-2'  

 _gaq.push(['_trackPageview', '/hlavni-kategorie/kategorie/ruze/100-

ruzi]);   

 

Hodnota argumentu je započatá lomítkem a je následně zahrnuta do struktury adresáře 

Google Analytcis. Upravování jednotlivých stránek produktů je záležitost dynamického 

programování. Název se uloží do databáze a voláním se vygeneruje celá stránka. 

Vygenerované názvy se pak do šablony vkládají jednoduše pomocí GATC. Metoda se dá 

také využít pro výpis souborových dat, která nespolupracují s jazykem JavaScript. Můžou 

to být např. soubory typu EXE a DOC. Pomocí drobných úprav lze i tyto soubory sledovat 

a uvidíme, zda si jej někdo stáhnul. V tom případě by úprava HTML odkazu vypadala takto: 
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<a href='soubor.doc'>  

 onclick="_gaq.push(['_trackPageview', '/download/soubor.doc']);"  

 Stáhnutí dokumentu DOC 

</a> 

 

3.4 Data o provedených nákupech 

E-shop a jeho sledování v podnikání nebo e-commerce je důležitý zdroj pro 

zpracování přehledů a statistik v Google Analytics. Zejména prodej produktů, konverze, 

obrat, uskutečněné transakce a další údaje o provádění nákupů na e-shopu. Statisticky 

samotná data jsou zbytečná, jelikož je můžeme získat i od účetní a nebo tuto možnost nabízí 

sám redakční systém, který je použitý. Statistické údaje Google Analytics nejsou nikdy 

odpovídající 100% realitě. Nespornou výhodou tohoto nástroje je následné propojení 

s jinými analyzovacýmí nástroji a srovnávači. 

  

Důležitou fází je upravování GATC kódu na výstupní stránce dokončované 

objednávky. Ta nám potvrzuje příjem platby a nebo úspěšné odeslání platebního příkazu ze 

strany uživatele. V této fázi dochází k tomu, že objednávku již není možné vrátit zpět. Tyto 

transakce můžeme sledovat pomocí třech metod: 

 _add Trans – touto metodou sledujeme provedené transakce a rozlišíme je pomocí 

atributu OrderId.   

 _add Item – touto metodou sledujeme specifický produkt podle přiděleného kódu a 

přiřazujeme k objednávce uskutečněnou transakci s hodnotou OrderID.  

 _track Trans() – odesíláme data z obou předchozích metod na servery Google 

Analytics. Používá se až po metodě _track Page view.  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Ukázkový GATC kód: 

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-873090-2']);  

_gaq.push(['_trackPageview']);  

_gaq.push(['_addTrans',  

'2016008977', // číslo objednávky 

'I-KVETINY.CZ', // pobočka 

'200',  // cena 

'30',   // daň 

'OSTRAVA',  // město 

]);  

_gaq.push(['_addItem', 

    '0098',  // číslo objednávky 

    '00121',  // EAN produktu 

    'Růže',  // jméno produktu 

    'Z lásky',   // kategorie 

    '100',  // cena/kus 

_gaq.push(['_trackTrans']); 

 

Je k dispozici mnoho metod pro získání dat odeslané objednávky z enginu e-shopu. 

Některé jsou nastaveny na zápis všech položek provedených transakcí do hidden formulářů, 

některé všechnadata uchovávají v databázích a některé je zapisují do souborů cookie. 

S použitím dynamického programování šablony můžeme, jak jsem již popsal, za pomoci 

správných proměnných vložit správný GATC kód na automaticky potvrzovanou stránku 

s ukončenou objednávkou. Některé e-shopy disponují automatickým pluginem pro 

předávání těchto informací z databází [48]. 
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3.5 Data o událostech  

Pro událost se rozumí každé kliknutí návštěvníka na webové stránky za využití Flashe 

a JavaScriptu.  

Můžeme sledovat např. tyto události objektů: 

 prvky Ajax technologie 

 gadgety stránek 

 stažení dokumentu 

 doba načtení stránky 

 

Google Analytics je nastaven na defaultní měření pouze pro návštěvníky stránek a 

popisované úpravy jsou používány v případě, že je třeba vysledovat pokročilé interakce 

uživatelů s webovými stránkami. Například klikání na dané tlačítko v animaci Flash, nebo 

na odkaz referující na protokol nepodporující GATC majáček, třeba protokol mailto73. 

Každá událost je sledována zvlášť a je zaznamenána v přehledu Událostí v Obsahu. Pro 

zjišťění těchto událostí se používá metoda _track Event a tento syntax: 

_track Event(kategorie, akce, štítek, hodnota, non-interaction) [46].  

 kategorie - množina událostí, které chceme sledovat  

 akce – řežezec pro označení interakce  

 štítek – klasifikace události 

 

Při interakcích uživatelů obsažených ve Flash objektech je zapotřebí GATC kód integrovat 

do zdroje kódu tlačítka pro objektové programování. Použití tlačítka pro přehrávání vide 

s názvem „Jak uvázat kytici“ vyberu akci PushPlay a vložím daný kód. Postup je analogický, 

jak bylo zmíněno v předchozí kapitole. Ve všech případech se provádí vkládání přímo na 

hlavní stránku webu. 
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3.6 Data o internetových kampaních  

V poslední části se nevěnuji jednotlivým úpravám měřícího kódu, ale specifikaci 

odkazovaných stránek na vstupní interakci měřeného webu. 

71 File Transfer Protokol 72 Protokol mailto odkazuje do výchozího emailového klienta 

novou zprávu s předem vloženými údaji, jako je třeba adresa v poli „komu“.  

 

<a href="mailto:hajek@i-kvetiny.cz"> 

onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Odkazované stránky', 

'Jednotlivá kliknutí', hajek@i-kvetiny.cz']);" Pošli e-mail 

</a>  

 

V nastavení výchozího zobrazení lze rožlišovat následující zdrojová média návštěv: 

 přímý: přímá návštěva v prohlížeči,   

 reference: kliknutí na odkazující stránku,   

 organický: sleduje organické výsledky ve vyhledávači   

 cost per click: kliknutí ve spuštěných reklamních kampaních. Při metodě označení 

odkazovaných stránek se přidávají další média, která jsou předem uživatelsky 

definována a tím se zpřehlední, které zdroje jsou primární pro návštěvníky. Důležité 

je pak to, že vidíme rozdíl v inzerci na reklamních sítích a emailech. Rozdělíme tak 

zdroje na reklamní dokumenty PDF nebo DOC, grafické a textové reklamy a nebo 

klikacích videí. Tyto typy návštěv se zapisují do statistik jako refferal. To někdy je 

matoucí, protože výše zmíněné soubory je potřeba differencovat jinam. Statistiky 

jsou vykresleny v sekci Zdrojů návštěvnosti. Kvůli těmto nepřesnostem však 

nemůžeme rozlišit, na který banner se kliká více a na který méně [54].   

 

Pro správné označení uživatele v odkazu na dané médium je potřeba tento odkaz značit 

těmito parametry:  

 utm_ zdroj: zdroje kampaní (google, sklik, katalog registrací), 

 utm_ media: použitá média, videa, obrázky, apod. (ppc, email, banner), 

 utm_ kampan: názvy kampaní (express růže), 
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 utm_ vyraz: klíčové slovo u placeného vyhledávání, 

 utm_ obsah: použití v A/B testování. Přičemž zjišťujeme, který ze dvou odkazů je 

atraktivnější pro uživatele a přinásí nám více návštěv.  

URL adresa může vypadat následovně:   

 http://www.i-

kvetiny.cz/z_lasky/?utm_zdroj=adsense&utm_media=ppc_campaign&utm_vyraz=ru

zevakci&utm_kampan=slevy_ruzi&utm_obsah 

 

3.7 Google AdWords 

Google AdWords je samoobslužný reklamní systém, který umožňuje, aby sa naše 

reklama zobrazovala ve vyhledávání na Google síti a na síti jeho partnerských webů. 

Funguje na principu dobíjení kreditu. Nabízená možnost využití je kontextová a grafická - 

bannerová reklama, v některých případech i videoreklama.  

Placená reklama ve výsledcích vyhledávání je zobrazena ve formě sponzorovaného 

odkazu v úvodu a zároveň vedle oraganických výsledků nalezených odkazů. Organický 

výsledek je přirozený výsledek, který vyhledávač Google na základě svého algoritmu 

vyhodnotí jako nejrelevantnější k hledanému výrazu.  

 

 
Obr. 7 Ukázka výpisu klíčových slov z reklamních kampaní [vlastní] 
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Základní údaj pro správnost výsledku ve vyhledání je klíčové slovo. Hledající zadá 

dotaz do vyhledávacího pole a podle míry shody mezi vyhledávaným slovem a klíčovým 

slovem od inzerenta je zobrazena v sekci organických výsledků. V horní, sponzorované 

části, se zobrazuji placené reklamy. Tu popíši v jedné z následujících kapitol. 

 

3.8 Možnosti shody klíčových slov 

Obecně platí, že čím je možnost shody klíčových slov volnější, tím větší návštěvnost 

může dané klíčové slovo zaznamenat. Na druhou stranu, čím je možnost shody klíčových 

slov užší, tím má dané klíčové slovo větší relevanci při vyhledávání. 

 

Volná shoda 

Nastavena jako výchozí a přiřadí se ke všem klíčovým slovům v daném segmentu. 

Zobrazují se v dotazech vyhledávaní, obsahující překlady, synonyma, související 

vyhledávací dotazy a další relevantní varianty. 

 Ukázkové klíčové slovo: červené růže. 

 Ukázkový vyhledávací dotaz: červené růže online. 

 

Modifikátor volné shody 

Zobrazují se v dotazech vyhledávaní, obsahující upravené slovo v libovolném pořadí. 

Ne však synonyma. 

 Znak: + klíčové slovo 

 Ukázkové klíčové slovo: +červené +růže 

 Ukázkový vyhledávací dotaz: rozvoz červených růží 

 

Frázová shoda 

Zobrazují se v dotazech vyhledávaní, obsahující sousloví a blízké varianty. 

 Znak: "klíčové slovo" 

 Ukázkové klíčové slovo: "červené růže" 
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 Ukázkový vyhledávací dotaz: prodej červených růží 

 

Přesná shoda 

Zobrazují se v dotazech vyhledávaní v přesném znění nebo blízké variantě přesného znění. 

 Znak: [klíčové slovo] 

 Ukázkové klíčové slovo: [červené růže] 

 Ukázkový vyhledávací dotaz: červené růže 

 

Vylučující shoda 

Zobrazují se v dotazech vyhledávaní neobsahující daný hledaný výraz. 

 Znak: -klíčové slovo 

 Ukázkové klíčové slovo: -červené 

 Ukázkový vyhledávací dotaz: růže [8] 

 

ZÁSADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KLÍČOVÝCH SLOV 

1. použít 5 – 10 klíčových slov v jedné reklamní sestavě 

2. vybírat podobná klíčová slova 

3. při velkém počtu podobných produktý použít dynamické vkládání 

4. pokud možno, vyhnout se prosté volné shodě 

5. omezit obecná klíčová slova 

6. sestavit seznam pro vylučující klíčová slova  

7. přesná shoda > frázová shoda > volná shoda  

8. při nízkém rozpočtu omezit klíčová slova s volnou shodou 

 

3.9 Cena prokliku 

Každé klíčové slovo má v reklamním systému svou cenu a zároveň můžeme stanovit 

maximální, dle našeho rozpočtu na jednotlivé kampaně. Kontinuálně je prováděna virtuální 

aukce všech inzerentů tak, aby ten, kdo platí nejvíce byl na nejvyšší pozici, první. Cena 

prokliku při tom nemusí být při zkombinování kvalitativního skóre ta nejnižší. Jednotlivá 
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slova mají individuálně nastavenou i minimální hodnotu pro to, aby byla zobrazena na první 

stránce.  

Druhou možností zobrazování slov je platba za počet zobrazení v obsahové síti. 

Google si samostatně vypočítá cenové nabídky pro nabídky na daná umístění. 

Pro algoritmus google je hlavní ukazatel relevance. Danou mírou se řídí při 

zobrazování inzerce v obsahové síti i výsledcích vyhledávání. Nejdůležitější totiž je, aby 

hledající - uživatel, nalezl to, co hledá. Zjednodušene napsáno, při hledání jablek se nesmí 

zobrazit reklama na hrušky. Vyhledávač uživateli musí poskytnout informace tak, aby byl 

spokojen a vyhledával další výrazy. Vysoká cena za proklik nezaručí náhradu nízkého skore 

kvality. [29] 

 

3.10 Kvalitativní skóre 

Google pracuje se dvěma typy. První se používá pro správné umísťování reklamních 

textů a druhé se používá ke zobrazování reklam v síti obsahu. Jak jsem zmínil dříve, hlavním 

důvodem je udržení vysoké relevance souvislosti reklam a uživateli tak zobrazit přesně to, 

co hledá. 

 

Definice: 

Odhad kvality vašich reklam, klíčových slov a vstupní stránky. Vyšší kvalita reklam 

může vést k nižším nákladům a lepší pozici reklam. Skóre kvality je agregovaný odhad 

celkového výkonu v aukcích reklam a nepoužívá se k vypočtu hodnocení reklamy v 

okamžiku aukce. 

 Skóre kvality svých reklam a jeho složky (očekávanou míru prokliku, relevanci 

reklam a dojem ze vstupní stránky) naleznete v účtu v poli analýzy klíčových slov. 

 Čím relevantnější jsou reklamy a vstupní stránky pro uživatele, tím je 

pravděpodobnější, že budete mít vyšší skóre kvality. 

 Používaná stupnice 1-10 
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Faktory ovlivňující výpočet skóre kvality: 

 historie míry prokliku klíčového slova; 

 historie míry prokliku viditelné adresy URL; 

 historie používaného účtu; 

 vzájemná relevance klíčového slova a reklamy; 

 vzájemná relevance klíčového slova a vyhledávacího dotazu; 

 vstupní stránka; 

 geo lokace hledajícího; 

 výkon textu na webu; 

 cílená zařízení. 

  

3.11 Pořadí placené reklamy 

Po boku zobrazených neplacených výsledků vyhledávání se zobrazují i placené - 

obsahové. Google poskytuje službu, která po zaplacení umožní náš odkaz zviditelnit a 

zobrazit na vyšší pozici, například i první. Vše záleží na jednoduchém vztahu mezi 

stanovenou maximální cenou za proklik a skórem kvality. 

 

Pořadí = výše ceny prokliku * kvalitativní skóre 

 

Kvalita reklamy je dle Google určena relevantnosti textu, který fakticky popisuje daný 

produkt či službu a následně je odkaz přesměrován na správně optimalizovanou stránku. 

[39] 
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Obr. 8 Zobrazení placených a organických výsledků ve vyhledávači Google [vlastní] 
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4 ANALÝZA MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ KONKRÉTNÍ 

WEBOVÉ APLIKACE 

V této, poslední, části před praktickým provedením se budu zabývat analýzou těch 

nejdůležitějších ukazatelů. Předložím informace o pohybu návštěvníků, délce trvání návštěv, 

vstupních a výstupních stránkách, klíčových slovech, apod. Hlavním úkolem této kapitoly 

je představit kladné a záporné faktory, kvůli kterým je aktuální stav na webových stránkách 

a jaké z toho můžou plynout důsledky.  

Zpracuji data z prvních tří měsíců roku 2016. Rozdělím je do jednotlivých přehledů a 

vysvětlím vzájemné propojení a souvislosti. 

 

4.1 Komplexní analýza 

Analýza je pro webové prostředí poměrně nový pojeb. Neexistuje pro ní přesná 

vymezení a definice, ale vysvětlím, co přesně budu provádět. Obecně tento proces lze popsat 

životní fázi webového projektu a nebo procesní zkoumání kvality webu a okolního prostředí. 

Já jsem zvolil druhou možnost. 

 

Životní cyklus webových stránek: 

1. Získání požadavků 

2. Analýza 

3. Zpracování návrhu 

4. Implementace návrhu 

5. Kontrolování 

6. Provoz 
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Obr. 9 Znázornění možných analýz v jednotlivých segmentech webových stránek [12] 

 

Dopad provedené analýzy na fungování webu: 

Před popisem dílčích faktorů analýzy bych rád zmínil, co vše lze pomocí těchto dat 

získat. 

 Vyšší konverzní poměr - pojem konverze detailně rozvádím v následující kapitole. 

Je tim myšleno provedení nákupu či splnění předpokládané akce uživatelem. 

Registrace, nákup, zaslání emailu, shlédnutí daného produktu, to vše můžou být cíle. 

Použitelnost přímo souvisí s konverzím poměrem. 

 Větší spokojenost uživatelů - web se stane dostupnějším a potencionálním 

zákazníkům se tak bude lépe nakupovat. Cílem je, aby se na webu cítili dobře a to je 

stimulovalo k tomu, aby provedli nákup či námi nastavený postup. Rychlá pomoc a 

odstranění chyb je velkým plusem každého projektu. 
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 Vyšší návštěvnost - vracející návštěvník provádí nákup snadněji než nový. Pokud 

jsou internetové stránky použitelné, zákaznící se budou vracet. U e-shopu tento 

faktor znamená zvýšeí loajality a provedených nákupů. 

 Zlepšení jména firmy - přehlednost a lepší orientace návštěvníků způsobuje 

zlepšení důvěry k firmě a zároveň posílení značky. 

 

4.2 Technická kvalita webu 

Kontrolou této části můžeme primárně zjistit to, zda jednotlivé prvky neblokují 

indexování stránek ve vyhledávačích. Pro zhodnocení technické stránky webu je potřeba 

zahrnout alespoň tyto segmenty: 

 Dokument - velká část vyhledávacích nástrojů zahrnuje do indexu pouze dokumenty 

HTML, což jsou klasické webové stránky. Dokumenty typu .doc nebo .pdf nelze 

prakticky pro optimalizování použít. 

 Přístup - pomocí dostupných validátorů zjistíme, zda jsou všechny odkazy správně 

napsány ve zdrojovém kódu stránky a technicky jsou v normě. 

 Robots.txt - na tomto odkazu se uvádějí parametry, které personalizují odkazy pro 

vyhledávače. Nesmí tak obsahovat faktory prvků ID. 

 Čisté URL - url adresy musí být zobrazeny v tzv. "clean" formě. To znamená bez 

diakritických znaků a zbytečných parametrů. Proto je v dnešní době, v téměř všech 

redakčních systémech možnost si nastavit vzhled odkazů. Ty se automaticky po 

nastavení přepíšou do požadované formy. 

 Duplicita - při použití stejného nedo podobného obsahu na více stránkách je obvykle 

zaindexována pouze jedna. Nemělo by se stávat, že duplicitní obsah vůbec vznikne 

a používat tak odlišné texty pro popisky. Pokud to ale není možné technicky, měli 

bychom použít jednu předurčenou URL adresu. 

 Velikost - při příliš objemném HTML kódu se může stát, že jej vyhledávač 

nezaindexuje celý. 

 JavaScript - vyhledávač většinou nedokáže rozeznat, zda je na straně 

vyhledávajícího zapnut plugin pro zpracování JavaScriptu. Proto se může stát, že je 
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obsah nedostupný. Řešení je, že se taková část obsahu nahradí alternativním tvrdým 

HTML kódem. 

 Chyba 404 - tato častá chyba odkazuje na neexistující odkaz. Správně by měla být 

přesměrována na stavový kód 301, která chybějící odkaz relevantně nahrazuje. 

 

4.3 Měření výkonu webu 

V diplomové práci se zaměřuji hlavně na službu Google Analytics. V této kapitole 

bych rád popsal i jiné služby, které se mohou paralelně použít. Zároveň chci zahrnout 

materiál, který jsem již zpracoval v jiném předmětu – Projektové řízení, pod vedením Ing. 

Filipa Beneše, Ph.D. 

 

4.3.1 Google Analytics 

Asi ten nejlepší a nepropracovanější nástroj pro analýzu webových stránek 

ZDARMA. Pomocí tohoto nástroje můžeme získat: 

 Statistické údaje o návštěvnosti stránek: 

 počty návštěvníků (nových i vracejících se), 

 určení z jaké lokality návštěvníci přicházejí, 

 doba návštěvy na stránkách, 

 technologie, kterou návštěvník používá (prohlížeč, mobilní připojení…), 

 Informace o zdrojích návštěvnosti: 

 z vyhledávání pomocí vyhledávačů, přímá návštěvnost, návštěvnost z odkazujících 

stránek, návštěvnost z kampaní (PPC, RSS čtečky…), 

 klíčová slova, pomocí kterých návštěvníci vyhledávají. 

 Analýzu návštěvnosti podle obsahu stránek: 

 informace o tom, které podstránky nebo články návštěvníci navštěvují 

nejčastěji a kolik na nich tráví času, 

 informace o událostech, které návštěvníci na stránkách provádějí, konkrétně 

například počet stažení souboru, počet kliknutí na odchozí odkaz apod. 

 Informace o měření konverzí, což je důležité hlavně pro e-shopy. 
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Funkcí má tento nástroj mnohem vice. Spoustu z nich ani nevyužívám, avšak využití 

tohoto nástroje je vhodné nejen pro statistické přehledy, ale take hlavně pro analýzu stránek 

a následné vyhodnocení, které povede k vylepšení a zlepšení použitelnosti webových 

stránek. 

 

 
Obr. 10 Ukázka toku chování návštěvníků v Google Analytics [34] 

 

4.3.2 Google Webmaster Tools 

Google Webmaster Tools (Search Console) je komplexní nástroj pro optimalizaci a 

správu webu. Poskytuje detailní zprávu o viditelnosti stránek ve vyhledávačích.  

Sleduje, zda a jakým způsobem se na webu pohybují roboti vyhledávačů, kteří 

zaznamenávají obsah webu. Umožňuje zjistit chyby na stránce, které brání správnému 

zpracování roboty, užitečný může být také pro optimalizaci a nalezení vhodných klíčových 

slov. 

 

Používám zde například tyto informace a nástroje: 

 upozornění na chyby, jako jsou neexistující stránky, 

 možnost blokovat určitý obsah stránek pro vyhledávače, 
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 kolik URL adres webu je indexováno Googlem, 

 zda na stránkách není nějaký škodlivý software (Malware), 

 statistiky vyhledávacích dotazů a prokliků, 

 informace o klíčových slovech a pozicích, na kterých se stránky zobrazují ve 

vyhledávání na tato klíčová slova, 

 statistika odkazujících stránek, 

 informace o souboru Sitemap. 

 

 

 

Obr. 11 Zobrazení analýzy vyhledávaní v Google Webmaster tools [26] 

 

4.3.3 Majestic SEO 

Tento nástroj slouží pro analýzu zpětných odkazů. Uvádím ho spíš jen pro 

zajímavost, kdy si pomocí něj můžeme prohlížet nárůst počtu zpětných odkazů na stránky a 

případně srovnávat tyto hodnoty s konkurencí. 
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Obr. 12 Zobrazení síly zpětných odkazů pomocí nástroje Majestic SEO [29] 

 

4.3.4 Collabim 

Tento český nástroj využívám pro sledování pozic ve vyhledávači na klíčová slova 

(Google a Seznam), pro evidenci zpětných odkazů, které jsem si vyměnil s některými 

tématicky relevantními weby. S Collabimem mám neustálý přehled o pozicích ve 

vyhledávačích.  

 

 
Obr. 13 Srovnání zdrojů návštěvnosti v nástroji Collabim [11] 

 

4.3.5 MYX 

Google Analytics (GA) dodávají statická data o jednotlivých stránkách webu. 

Nedozvíme se z nich, jaká je efektivita jednotlivých prvků na každé stránce a jejich 

popularita mezi návštěvníky. Zaujaly je obrázky? Klikají dostatečně na odkazy a bannery? 

Z GA získáme informace, na které odkazy návštěvníci klikají a v jakém poměru. Už ale 

nezjistíme, co návštěvníci ignorují.  
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Nepomůže ani funkce Site Overlay (In-Page Analytics), protože nedokáže generovat 

heatmapu, na jejímž základě můžeme vylepšovat oblíbená místa návštěvníků, zlepšovat 

pozici jednotlivých prvků na webu nebo pro oblíbená místa najít efektivnější využití - 

například pro propagaci dalších částí stránek. Navíc, s mYxem je vidět výsledek téměř 

okamžitě. 

Pomohou nám s rozložením obsahu důležitých stránek tak, abychom dosáhli kýženého 

cíle – získat klienta. 

 

 

Obr. 14 Heat mapa kam lidé klikají [16] 

 

4.3.6 Monkey Data 

Monkey Data jsou analytický nástroj určený především pro majitele nebo správce e-

shopů. Aplikace automaticky analyzuje data z různých zdrojů, které používáme, a výsledky 

dávají na jedno místo do přehledných dashboardů. Poskytují tak neustálou kontrolu nad 

podnikáním a správné podklady pro další rozvoj. 

Samotné napojení zdrojů je jednoduché a trvá max. 3 minuty. Díky cloudu a mobilní 

aplikaci se k datům dostaneme kdekoliv a přitom se nemusíme bát o bezpečnost. Navíc 

pravidelně dostávám souhrnné reporty a své projekty můžu sdílet s kolegy. 
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Obr. 15 Ukázka přhledu v nástroji Monkey Data [18] 

 

4.3.7 Zhodnocení nástrojů 

Online nástrojů a je dnes dostupných široká škála. Lze použít placené i neplacené 

verze. Ve srovnávaných nástrojích jsem porovnal základní vlastnosti a jednotlivé výhody a 

nevýhody. Všechny výše zmíněné jsou jednoznačně velmi silné nástroje pro optimalizaci 

jakéhokoliv webového projektu a troufám si říci, že dnes tvoří nedílnou součást drtivé 

většiny úspěšných webů.  

Analýza, implementace a optimalizace spolu úzce souvisí. Právě proto jsou sesbíraná 

data velice důležitá pro rozhodování o umístění nových prvků do e-shopu. Důležité také je 

to, že data jsou nezkreslená a naprosto reálná. Mají tak vysokou vypovídající hodnotu pro 

management společností. Osobně všechny uvedené nástroje používám a doporučuji je. 
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5 PRAKTICKÁ REALIZACE NASTAVENÍ A VYUŽITÍ NÁSTROJE 

GA 

V druhé části práce se věnuji analýze konkrétního webu a navrhnu doporučené řešení, 

které pomůže zvýšit dosažení stanovených cílu, a to v míte konverzního poměru. Celé 

zpracování vychází z použití získaných dat a informací z teoretické části práce. 

Aktivování služby a základní nastavení jsem již provedl při úvodním měření, které 

nám poskytlo datové podklady pro počáteční analýzu webu. Ta slouží ke zjištění aktuálního 

stavu webového projektu a dílčích nedostatků. Hlavním úkolem však je upozornit na nutné 

změny, které je potřeba realizovat pro dosažení stanoveného cíle - optimalizování 

návštěvnosti. 

 

5.1 Představení firmy I-KVETINY.CZ 

Na úvod představím firmu, které je celá tato praktická část věnována. Firma vznikla 

před šestnácti lety, v roce 2000, za účelem dovozu květin z Holandské květinové burzy a 

následným prodejem jak v maloobchodu, tak velkoobchodu. Jedná se o malou firmu, která 

má aktuálně 30 zaměstnanců ve čtyřech kamenných obchodech a e-shopu. 

E-shop se zabývá prodejem vázaných kytic k různým příležitostem. Každou 

objednávku je možno doručit jako překvapení pro jinou osobu se vzkazem, a nebo na adresu 

objednavatele. Navíc jsou v sortimentu zařazeny kvalitní česká vína a ručně vyrobené 

čokolády.  

Celý projekt se skládá ze dvou systému - intranetu a webových stránek. Vše je tvořeno na 

míru firmou Fastest solutions, s.r.o. na základě mnou stanovených požadavků. 

Administrační rozhraní eshopu umožňuje klasickou správu produktů, editaci položek, 

článků, plateb a vedení skladových zásob. 

 

5.2 Konkurence 

Firma jistě není jediným subjektem na trhu v daném segmentu. V této práci se budu 

zabývat pouze takovou konkurencí, která firmu ohrožuje možným snížením prodejnosti. 
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Nebudu brát v potaz firmy, které soupeří na trhu např. svateb, či výzdob interiérů. Přímá 

konkurence je tedy tvořena firmami, které nabízí velmi podobný sortiment a v dané oblasti 

působnosti, jelikož firma působí zatím pouze na území Ostravy a okolí. Nepřímou 

konkurencí bych definoval jako všechny ostatní internetová květinářství, která působí v 

jiných geologických oblastech.  

Pro přímou i nepřímou konkurenci můžeme vycházet pak z jiných prostředí trhu. První 

segment tvoří konkurenční e-shopy a druhý segment tvoří kamenné prodejny.  

 

5.3 Pokročilé nastavení měření dat 

V následující kapitole se budu věnovat doporučené konfiguraci měřícího nástroje pro 

správný sběr dat z e-shopu. Správné nastavení filtrů, cíle a profilů je důležité pro souvislost 

datových podkladů a správnosti poskytovaných údajů o provedených konverzích. GATC 

upravím tak, abych zajistil sběr všech potřebných dat a následně úpravy odůvodním. 

 

5.3.1 Profilový výpis 

Při přihlášení uživatele jsou základní profily vytvořeny dva. Primární je bez filtrů a 

druhý již zohledňuje segmentaci uživatelů podle nastavených pravidel, která jsou popsána 

níže. Oba jsou nastaveny na shodné cíle a protože se měří stejnými metodami, jsou ve 

stejném zdroji dat všechny druhy návštěv, bez segmentace. Oba profily jsou tedy shodné až 

na rozdělení jednotlivých filtrů. 

 

5.3.2 Země 

V URL adrese není potřeba nic měnit, je nastavena správně. Definice zěmě je zapotřebí 

kvůli posunutí správných časových pásem pro zařazení dat do jednotlivých dnů, bez posunu. 

Zadal jsem Českou republiku, protože z ní plyne nejvíce návštěv. Důležitějším faktorem je 

to, že je e-shop určen především pro české zákazníky. Hodnota výchozí stránky je prázdná, 

protože se při tvorbě odkazovaných stránek v sitemap.xml souboru seřazuji dle preferencí 

robotických prohledávačů.  
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Vylučování parametrů jsem ponechal na základní – vypnuté hodnotě, jelikož jsou URL 

adresy generovány dynamicky dle struktury souboru index.html a default.html. Služba Site 

Search je zapnuta pro vyhledávání interního obsahu následovně: 

 Specifikace adresy URL byla provedená analyticky přes volané slovo spouštěcího 

interní vyhledávač. Do hledání se zadal výraz “WORD” a výsledek je: 

 

http://www.ikvetiny.cz/z_lasky/?utm_zdroj=adsense/primary_query_filter_*-

WORD_&utm_media=ppc_campaign&utm_vyraz=ruzi&utm_obsah 

 Odstraněním parametru URL z adresy bych nevyloučil žádný negativní vliv na 

celkové statistiky. 

 Site Search nepodporuje vyhledávání v kategoriích a proto je také vypnut 

 

5.3.3 Filtrace ČR návštěvnosti 

Použití následujícího filtru dosáhnu segmentace cílových návštěvníků e-shopu. 

Návštěvnící z ostatních zemí tvoří malé procento z celkového celku a tak se tímto zaměříme 

na cílovou skupinu. Dosáhnu tím značného zpřesnění výsledků, např. pro ukazatel Bounce 

rate, která je při omylných návštěvách uměle zvýšena. Jedná se o základní přednastavený 

filtr Google Analytics a následujícím způsobem se provede úprava: 

 

Include: 

Source – Visitors country 

Segment – Czech Republic 

 

5.3.4 Vyloučení zaměstnanců 

Touto selekcí odstraním zaměstnance firmy ze zdrojových dat. Vnitropodnikové 

počítače, telefony a tablety jsou nastaveny na domovskou stránku prohlížeče firemního 

webu. Je zneužíván jako katalog květin pro příchozí návštěvníky. Navíc se stává to, že se při 

zavádění nových produktů testovací pokusy provádějí na ostrém provozu a to má také 

negativní dopad.  
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Obvykle se vyřadí zaměstnanec pomocí vyřazení IP adresy přístupu. To je složité, 

jelikož je internetové připojení poskytované na dynamických adresách a navíc při práci z 

domu je nesmyslné domácí adresy blokovat. 

Nejlepší způsob pro značkování zaměstnanců je nastavení staršího, ale funkčního 

parametru_setVar. Metoda je založena na přidělení uživatelské proměnné. Pokud 

zaměstnanec navštíví webovou stránku, která má aktivovanou tuto funkci, bude se mu 

aktualizovat cooki soubor a bude po dobu jeho platnosti. Postačilo tedy vytvořit webovou 

stránku pro jednorázovou návštěvu za účelem označení tohoto souboru. Důležitou část jsem 

zvýraznil červenou barvou. Jedná se o uložení informace, že je návštěvník zaměstnanec a 

následně ji uloží do souboru cookies. Kód GATC jsem upravil následovně: 

 

<script type="text/javascript"> 

var _gaq = _gaq || []; 

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-096665-8]);  

_gaq.push(['_setVar', 'Zamestnanec']);  

_gaq.push(['_trackPageview']);  

(function() {  

var ga = document.Elementcreate('JavaScript'); ga.type = text;  

ga.async = true; ga.src = ('https:' == location,document,protocol ? 

'https://ssl' :  

'http://www') + '.i-kvetiny.cz/ga.js'; var s = 

document.elementgetbynametag('script')[0];  

q.NodeParent.afterInsert(ga, s); 

  })(); 

</script>  

 

5.3.5 Dokončení nákupu 

Hlavním ukazatelem výkonnostního marketingu je počet dokončených objednávek. 

Pro sledování tohoto faktoru můžeme použít několik metod. Nejspolehlivější je opět 

označování odkazů, který nám potvrdí nákup. Jedná se o poslední, čtvrtý, krok v košíku. 

Metoda je nejpřesnější, jelikož neexistuje jiný způsob, jak se na tuto stránku dostat. Po tomto 
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kroku je uživatel přesměrován na inline platební bránu, kde provádí platbu dle zvolených 

možností. Pro tyto parametry jsem stanovil cíle v těchto hodnotách: 

Základní cíl: 

 Název – dokončení objednávky 

 Druh – cílová URL adresa 

 

Podrobný cíl: 

 Konečná URL adresa je pro potvrzení přijetí objednávky ve tvaru - http://www.i-

kvetiny.cz/kosik/4/dokonceni-objednavky. 

 Typologicky se jedná o přesnou shodu, jelikož URL adresa je vždy stejné a 

nepoužívá jiné dynamické parametry. 

 Průměrná hodnota nákupu je stanovena na 6OOKč. 

 

Cesta k cíli: 

1. Fáze http://www.i-kvetiny.cz/kosik/ 

2. Fáze http://www.i-kvetiny.cz/kontakt/ 

3. Fáze http://www.i-kvetiny.cz/moznosti-platby/ 

4. Fáze http://www.i-kvetiny.cz/zpusob-doruceni/ 

5. Fáze  http://www.i-kvetiny.cz/potvrzeni/ 

 

5.3.6 Zdržení návštěvníka více než 4 minuty 

Sekundárním cílem e-shopu je prezentace firmy v online prostředí a zapsání se do 

podvědomí stávajících a nových zákazníků. Pomáhá to k růstu objednávek v offline prostředí 

– kamenných prodejnách. Jelikož si při prohlížení více stránek zvýšíme pravděpodobnost 

toho, že si nás potenciální zákazník lépe zapamatuje, je lepší tyto návštěvníky třídit do další 

kategorie. Z tohoto důvodu jsem nastavil cíl hlídání návštěvníka, který stráví prohlížením 

více času než čtyři minuty. To je dle analýzy průměrná doba návštěvy a je stanovená hranice 

konverzního limitu. 
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Základní cíl: 

 Návštěva delší než tři minuty 

 Doba trvání návštěvy 

 

Podrobný cíl: 

 Trvání návštěvy delší než čtyři minuty 

 Nezadána hodnota cíle, jelikož nejsem schopen určit, kteří návštěvníci objednávku 

dokončí. 

 

5.3.7 Kód měření 

V předchozí kapitole jsem se věnoval nastavení aplikace. V teoretické části jsem 

zmínil i o tom, že je vhodné správně napsat měřící kód a bezchybně jej vložit do HTML 

kódu webu. Použiji asynchronní syntax Google Analytics Tracking Kódu pro zjištění třech 

funkcí: 

 Set Account 

 Track Page View 

 Add Organic 

 

Funkce _addOrganic nejde vidět v kódu, ale je schována pod souborem cz-sk.js. Ten 

referuje na známé české vyhledávače. Následně může GA získat informace o přístupu složky 

přirozené a najít tak klíčová slova. Ty se doplní do dalšího segmentu, která poskytují 

podklady pro tvoření on page faktorů. Asynchronní syntax jsem volil z toho důvodu, že nijak 

nebrání použítí příkazů a dalších skriptů. Načtení stránky je pak rychlejší a prohlížení webu 

svižnější. 
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<script type="text/javascript"> 

var _gaq = _gaq || []; 

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-096665-8]);  

</script>  

<script src="http://www.i-kvetiny.cz/cookies/cz-sk.js - ga.js" 

type="text/javascript"></script>  

<script type="text/javascript">  

(function() {  

var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';  

ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location? 'https://ssl' : 

'http://www') 

document.elementgetbynametag('script')[0];  

q.NodeParent.afterInsert(ga, s); 

  })(); 

</script>  

 

5.3.8 Označení URL adresy 

Vzhledem k tomu, že firma provádí aktivní online marketing, aplikoval jsem tuto 

metodu do všech bannerových a textových odkazů. Reklama je lépe měřitelná. Můžu tak 

sledovat referenční média a blíže tak určit, o který zdroj se jednalo. Někteří zákazníci jsou 

totiž aktivně přihlášení k odběru newsletterů a tyto akvizice Google Analytics není schopen 

rozeznat. 

 

<a href="http://i-kvetiny.cz/roses/newsletter/?utm_source=email& 

utm_medium=newsletter&utm_term=box-of-

roses&utm_campaign=938488483920283&utm_content=picture">  
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5.4 Využití dat Google Analytics 

Po aplikaci upraveného kódu měření jsem za období prvních tří měsíců roku 2016 

získal data, která prezentují odraz dopadu provedených změn. Celou problematiku jsem 

rozebral do podkapitol a slovně okomentoval výsledky.   

 

5.4.1 Návštěvnost 

Na obrázku níže vidíme, že po dobu tří měsíců webové stránky navsšítilo 16 845 

unikátních návštěvníků, tzn. zhruba 200/den. Graf návštěv je vykreslen pravidelně a 

dramatický nárůst nastává v měsíci únoru - svátek Svatého Valentýna a v březnu - 

Mezinárodní den žen. Celkové číšlo denních návštěv je téměř zdvojnásobeno. Počet nových 

návštěvníku je 64,1% a vracejících je 35,9%, což vysvětluje jistéí podvědomí značky při 

vzniklé potřebě využití služby, kterou firma poskytuje. Čím vyšší je číslo vracejících se 

návštěvníků, tím vyšší je šance na konverzi. Průměrná doba strávená na webu, zhruba 

4,5min je velmi dobré číslo. Znamená to, že uživatelé čtou texty, hodně klikají a celkově je 

vzhled webu zaujme a neztrácejí zde čas. Okamžité opuštění pod 50% je dobré číslo, pod 

35% je skvělé., i když je obecnějšího charakteru. Necelých 5 stránek zobrazených jednomu 

návštěvníkovi je více než dobré výchozí číslo. 

 

 
Obr. 16 Přehled návštěv za období 1.1.2016 - 30.3.2016 [vlastní] 
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V tabulce přístupů všech zemí vidíme, že drtivá většina, téměř 90% přístupů je z 

České republiky a hned z aní následuje USA s necelými třemi procenty. Různorodst 

ostatních zemí dokazuje to, že lidé žijící nebo pracovně setrvávající v ostatních zemích, 

využívají službu pro potěšení blízkých osob a není zde problém s jazykovou bariérou. 

 

 

Tab. 1 Zobrazení země přístupů návštěv [vlastní] 

 

Zhruba třetina návštěv je Ostravy a okolí. Alarmující pro firmu je to, že nepůsobí v 

hlavním městě Praha, odkud přichází minimálně čtvrtina z celkového počtu návštěv. 

Naznačuje to tomu, že v případě expanze je Praha vhodné místo pro rozšíření služeb. 

 

 

Tab. 2 Výpis návštěvníků jednotlivých měst [vlastní] 
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Data o používaném prohlížeči nejsou překvapující. Na prvních třech příčkách se 

umístili Chrome, Firefox, IE a čtvrtý je Safari od Apple. Důležité je, že webová verze se v 

každém prohlížeči v různých detailech zobrazuje jinak. Proto je nutné vědět, na kterých 

všechny kódy testovat. 

 

 

Tab. 3 Procentuální rozdělení návštěv dle webového prohlížeče [vlastní] 

 

Velký počet návštěv je z mobilních zařízení a tabletů. Vedoucím operačním systémem 

je Android. iOS pro iPad a iPhone je podílem 28% na druhém místě. Z těchto statistik lze 

vydedukovat i to, jaká zařízení se v daných oblastech používají. 

 

 

Tab. 4  Počet návštěv na mobilním zařízení [vlastní] 

 

5.4.2 Zdroj návštěvy 

Uživatelé na webové stránky přichází z různých zdrojů. Níže ve výpisu vidíme, že 

největším zdrojem je "Organic search" - vyhledávání ve vyhledávačích. 2 863 návštěv je 

přímých, což znamená, že nebylo zapotřebí jakékoliv reklamy či organického vyhledávání. 

Paid search vykazuje placený provoz, a to jsou placené kampaně - grafické a textové. 

Sociální sítě jsou zanedbatelným, ale do budoucna velmi důležitým aspektem každého 

úspěšného eshopu. 
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Obr. 17 Výpis jednotlivých zdrojů návštěv [vlastní] 

 

5.4.3 Odkazované zdroje 

Ve zdrojích odkazů je na vedoucí příčce katalog ověřených firem v ČR - firmy.cz. 

Přivádní kvalitní návštěvníky, kteří jsou z více než šedesáti procent noví. Zde je prostor pro 

další zlepešení a veliký potenciál ke generování vyššího počtu návštěv při finanční podpoře. 
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Obr. 18 Zdroje odkazujících stránek [vlastní] 

 

5.4.4 Sociální sítě 

Jedna z nejzajímavějších statistik. Sociální sítě a jejich uživatelé jsou uváděni jako 

zdroj příjmů firem budoucnosti. Kdo se věnuje komunite na Facebooku, zvyšuje šance na 

zlepšení konverzí. Ze statistiky lze vyčíst, že bylo provedeno 153 konverzí s přispěním ze 

sociálních sítí. V mnoha knihách je uváděno, že je vhodné mít fixní náklad na propagaci na 

Facebooku a tímto oslovovat zvolené cílové zákazníky. 

 

 
Obr. 19 Výpis konverzí návštěvníků sociálních sítí [vlastní] 
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5.4.5 Vyhledávaná klíčová slova 

Míra konverze může být vysoká aspoň z poloviny jako u přímé návštěvnosti. Je to 

dáno tím, že pokud přijde návštěvník z vyhledávače, tak nemusí být splněna jeho očekávání. 

Konkrétní klíčová slova nám signalizují, zda daný návštěvník pod hledaným pojmem 

našel to, co vyhledával. V následující tabulce jsou zásadní informace. Lidé vyhledávající 

přímo název firmy zůstávají na webu déle, než ti, kteří hledají např. "vína." V každém 

případě všichni návštěvníci vstoupí na úvodní stránku a ta je musí oslovit zásadním 

způsobem. Je to rozhodující pro jejich další chování, zda nakoupí či web opustí.  

 

 

Obr. 20 Pět nejvyhledávanějších klíčových slov [vlastní] 
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6 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 

PRO POUŽÍVÁNÍ GA 

Cílem této kapitoly je navrhnout opatření, která zlepší plnění stanovenýc cílů firmy, 

pomocí získaných dat a statistik. Celá práce je zaměřena na optimalizaci webových stránek 

internetového květinářství. Zároveň je práce důkazem, že je vhodné měřit internetový 

obchod a jeho výkonost. Managementu poskytuje důležitá data pro rozhodování a vykresluje 

reakci na prováděné změny. Nedílnou součástí je samotný online a offline marketing. 

Jednotlivá doporučení jsem rozdělil do podkapitol. 

 

6.1 Domácí stránka 

Domácí stránka, tzv. Homepage je nejdůležitější v celé webové prezentaci. Na 

návštěvníka vytváři první dojem a ten je v mnohých případech rozhodující pro to, zda se z 

něj stane náš zakazník. Dílčí zobrazení po kliknutí na web musí co nejlépe vyobrazit povahu 

a záměr e-shopu. V hlavní nabídce musí být přesně vystiženy kategorie rozdělení produktů 

a tím tak ulehčíme zákazníkovi výběr. Zároveň však určíme to, co nabízíme. Opuštění e-

shopu ihned po otevření první stránky – bounce rate – je na nízké úrovni. Většinu 

návštěvníku tak hlavní stránka zaujme.  

Na úvodní stránce nejsou obsaženy žádné zbytečné prvky, které zabírají velkou plochu 

a působí tak čistým designem. Podstata webu je jasně vystižena a každý návštěvník ví, že se 

zde může nakoupit květiny. Není však jasné, zda je nabídka omezena pouze výběrem na e-

shopu a nebo si může zavolat s individuálním přáním. V hlavní nabídce jsou také kategorie, 

které nejsou téměř vůbec používány. 

Doporučené úpravy: 

 Štítek s telefony neobsahuje všechna telefonní čísla na jednotlivé provozovny. 

 Změna názvu kategorií nebo omezení počtu kategorií v nabídce. 

 Změna textu používaného pro akci měsíce. 

 Umístění 3 nejprodávanějších produktů nad výpis všech dalších. 

 Vyvážení nabízených produktů v jednotlivých kategoriích. 

 Přesunutí mapy pro ověření dovozu zdarma na viditelnější místo. 
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6.2 Vstupní odkazy 

Dalším důležitým faktorem je nastavení vstupních stránek. Ty mají pomoci uživateli 

provést nákup a zvýšit celkovou míru konverze. V našem případě jde o stránky, které určují 

jednotlivé kategorie zařazených produktů. Jedná se o příležitosti: k narozeninám a svátku, z 

lásky, kornouty, gratulační, děkuji, pro radost, salámové a dárky ke květině. Je vhodné 

vytvořit vstupní stránku pro každou hlavní kategorii. Články jsou jinak dostupné z hlavního 

menu, ale nemusí mít tuto podmínku. 

Na stránkách se vstupními odkazy by měl být umístěn strom aktuální kategorie s 

možným vstupem do jiných kategorií.  Důležitý je správný SEO popis pro roboty všech 

vyhledávačů. Cílem tohoto doporučení je úprava stránek tak, aby se po zobrazení odkazu 

“rozvoz růží Ostrava,” zobrazila opravdu stránka s růžema a ne slunečnicema. I zobrazení 

hlavní stránky je chyba a může vést k okamžitému opuštění a zvýšení bounce rate. 

Pro spojení nejhledanějších klíčových slov vstupních stránek jsem vytvořil tabulku: 

 

Kategorie Klíčová slova 

Hlavní rozvoz květin ostrava, i kvetiny, květiny ostrava, doruceni kvetin 

Gratulační gratulacni kvetina, doručeni květin k narozeninam 

Z lásky ruze, 100 ruzi cena, rozvoz ruzi ostrava, doručeni kytice ruzi 

Dárky kytice s vinem, dovážka květin s dárky, čokoláda a kytice 
 

Tab. 5 Klíčová slova pro kategorie vstupních stránek [vlastní] 

 

6.2.1 Chybné filtrování 

Při analyzování zdrojových toků návštěvníků jsem zjistil, že vysoká míra opuštění 

vznikla při pokusu přecházení z vyfiltrované kategorie do jiné subkategorie. Jedná se o 

technickou chybu, která zabraňuje zobrazování ostatních dostupných produktů. Tuto i 

následující chybu doporučuji nahlásit firmě Fastest solutions s.r.o. pro sjednání okamžité 

nápravy. 
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6.2.2 Chybné odkazování stránek 

V oblasti odkazování na další prohlížené stránky jsem objevil další technickou chybu, 

která se projevuje v prohlížečích Internet Explorer a Safari. Za důsledek má snížení konverzí 

a to je nežádoucí vliv na celkové tržby obchodu. 

 

6.3 AdWords a Sklik 

Současná průměrná návštěvnost není extrémně vysoká. Přesto je počet objednávek – 

konverzí poměr, na slušném čísle. Offline reklamní kampaň není spuštěna žádná, online běží 

na Google a Seznamu. Pro e-shop jsou tyto dva zdroje hlavní a přinášejí nejvíce organické 

návštěvnosti. Za použití předchozích doporučení je řešení, které přispěje zlepšení kýžených 

výsledků a doporučuji je podpořit ještě dalším způsobem – online kampaní. Tyto dva 

nástroje poskytují detailní data o chování uživatelů na e-shopu. Hrajou tak klíčovou roli při 

tvorbě rozpočtu, konkrétně pro reklamu.  

Stejný způsob napárování vstupních stránek a klíčových slov je uplatnitelný u obou 

reklamních nástrojů. AdWords lze ještě propojit s Google Analytics a dále s těmi daty 

pracovat. Doporučuji spustit Sklik až po optimalizaci AdWords kampaní, abychom se vyhli 

zdvojeným nákladům na stejné klíčové slovo nebo vyhledávaný výraz. 

 

 

Graf 1 Statistiky reklamní kampaně v Skliku [vlastní] 
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6.4 Facebookový profil 

V sociálních sítích je budoucnost zvyšování tržeb firem, které prodávají své produkty 

online. Mají obrovskou váhu při rozhodování uživatelů. Velmi důležité jsou uživatelské 

recenze.  

V analýze jsem zjistil, že míra konverze návštěv z Facebooku je dost vysoká, téměr 

5%, je cílem těchto úprav přilákat ještě více fanoušků – potenciálních zákazníků. To by 

mělo být dosaženo pomocí propagačního nástroje Business manager, který Facebook 

poskytuje. Dostání se do povědomí nových uživatelů v lokálním okruhu a získání nových 

probíhá na způsobuonline kampaně, podobně jako v AdWords. 

 

Doporučené úpravy: 

 Generace odkazu “Líbí se mi” a “Sdílet” ve výpisech jednotlivých produktů 

 Přemístění pole s firemním profilem do vyšší úrovně na hlavní stránce 

 Přidání informace o firemním profilu do emailových newsletter 

 

Po vybudování kvalitní uživatelské základny by měly být pravidelně vkládány 

příspěvky o akcích a novinkách. Pomocí nových příspěvků může firma dosáhnout nových 

konverzí. Nejdůležitější je, že šíření jména pomocí sdílených odkazů je zdarma a 

přirozené. Četnost příspěvků by měla být v rozsahu 5-10x měsíčně. Možnost motivace ke 

sledování stránky je přidávání různých slev, podmíněných touto aktivitou. 
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Obr. 21 Facebookvý profil [vlastní] 

 

6.5 Přímé odkazy 

Počet návštěv z odkazujících stránek je přímo ovlivněn počtem registrací v 

katalogzích. Tato návštěvnost se projevuje delší dobou strávenou na webu a snížením 

okamžité míry opuštění. Čím větší množství registrovaných katalogů je, tím více si stránek 

všímají roboti vyhledávačů. Ti stránky procházejí v pravidelném intervalu a pokud nastane 

nějaká změna ve struktuře či odkazech, je to impulz pro nepravidelnou indexaci, která ústí 

ve zlepšení nebo zhoršení pozice ve vyhledávání. Přidání firmy do katalogů a na partnerské 

weby jiných společností zvýší pravděpodobnost návštěvy e-shopu a umístění ve 

vyhledávačích. 

Z analýzy jsem zjisitl, že vysoké procento uživatelů přichází ze stránek Firmy.cz, 

ZiveFirmy.cz, 1188.cz a Heureka.cz. Nejlepším výsledkem se prezentují Firmy.cz od 

Seznamu. Délka návštěvy dosahuje deseti stran a míra okamžitého opuštění je necelých 

10%. 1188 a ZiveFirmy přináší míru konverze na úrovni 6%. Srovnávače zboží, jako je 

Heureka.cz, nemají zásadní vliv na návštěvnost.  

Důvodem tohoto doporučení je zvýšení počtu návštěvníků z odkazujících stránek, 

protože jsou, dle statistik, kvalitnější a míra interakce je také vyšší.  
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6.6 Nákupní proces 

Proces objednávky je důležitý pro každý e-shop. Musí být přehledný a bezchybný. 

Zároveň by měl vyžadovat co nejméně kliků od uživatele. Z analýzy vyplává, že v prvním 

kroku košíku má vysoké procento uživatelů problémy. Konkrétně s volbou dopravy a platby.  

Celý e-shop je psán v JavaScriptovém prostředí. Některé prohlížeče blokují prvky 

programované v tomto jazyce z důvodu potenciální hrozby nebezpečí ztráty citlivých dat. 

Primárně jsou nastaveny tak, že nejdříve je nutné zvolit dopravu a následně platbu.  

Bez prvního kroku nelze zvolit druhů. Problém nastává tehdy, když se po volbě 

dopravy nezobrazí možnost volby platby z důvodu blokování jednotlivých prvků. Není to 

vysoké procento, ale je to vždy právě ten zákazník, který má již zboží v košíku a chce nákup 

dokončit. Je škoda o něj přijít. 

 

 

Obr. 22 Blokované prvky v prvním kroku tvorby objednávky [vlastní] 

 

6.7 Cena prduktů 

Dle sesbíraných dat z vyhledávačů je jedním z klíčových slov cena růží. Zároveň je 

stránka s růžemi vysokým procentem opouštěcí. Svědčí to o tom, že je cena růží příliš vysoká 

a jejím snížením se může zvýšit počet nákupů. Jedná se o kytici v rádu tísíců korun a proto 
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je mým doporučením, v případě možnosti, cenu růží snížit a to dle elasticity poptáky. Snížení 

ceny – vytvoření akce, může přimět zákazníky k vyššímu počtu nákupů a zvýšení celkových 

tržeb. 

 

 

Obr. 23 Produkt 100ks červených růží [vlastní] 

 

6.8 Responzivní design 

Mobilní zařízení a tablety jsou nedílnou součástí internetového provozu. Trend se 

vyvíjí orientačně na chytrá zařízení – tablety, telefony a hodinky. Nepřeberné množství 

informací vyvolávají v uživatelích zvědavost a stránky, které viděli zmíněné v jiném zdroji 

alespoň navštíví. Uživtelé těchto zařízení obvykle chějí nakoupit co nejrychleji, dříve než 

dorazí ke stolnímu počítači. Procento přístupů je dnes na hranici 25% a stále roste. Proto je 

důležité mít design e-shopu responzivní. Má vhodné zobrazení všech informací na 

jednotlivých zařízeních. Dalším stádiem je mobilní aplikace, ale je finančně velmi nákladná. 

Zjistil jsem, že pro tento e-shop by stála zhruba 200 000Kč.  



Bc. Václav Hájek: Analýza a optimalizace webových stránek s využitím Google Analytics 

2016  64 

 

Web je responzivní, není však doladěn do detailu. Nevyskytují se chyby, ale 

nepřízpusobuje se jednotlivým zařízením tak, jak by měl. Verze pro desktopy je nativnější a 

pohodlnější. Doporučuji doladit drobné nedostatky, hlavně v košíku. Jak jsem již zmiňoval 

některé prvky jsou prohlížeči blokovány a nezobrazují se správně.  

 

 
Obr. 24 Zobrazení košíku na mobilním zařízení [vlastní] 

 

6.9 Expanze do jiných měst 

Jedním z dílčích cílů je expanze do dalších velkých měst v ČR formou frenšízy. 31% 

návštěvníků je z Ostravy, téměř 27% je z Prahy a 5% z Brna. Tyto dvě velká města mají 

rozhodně potenciál pro rozšíření působnosti firmy. V daných lokalitách neběží žádná 

reklama a přesto je návštěvnost procentuálně vyoská. Znamená to, že lidé žijící v těchto 

městech při vyhledávání použijí klíčová slova, která je směřují na e-shop. Následně 

neprovedou žádnou interakci, protože zjistí, že rozvoz je pouze v Ostravě a okolí. 
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7 ZÁVĚR 

Analýza a optimilazice webu jsou obory, které vznikaly se zrodem internetu a 

v posledních letech prochází rychlým rozvojem. Stále větší konkurence nutí vývojáře 

analytických nástrojů jejich software zlepšovat a lišit se tak od konkurence, která je v tomto 

oboru velká. Tyto nástroje může použí každý. Administrátoři, webmasteři i top management 

společnosti může získaná data využít jako  podklady pro svá rozhodnutí. Největší část 

uživatelů těchto nástrojů důvěřuje produktu, kterému jsem se věnoval ve své práci – Google 

Analytics. 

Tento nástroj se vyvíjí rychlým tempem a obsahuje stále více funkcí a možností pro 

práci se získanými daty. Samotný produkt společnosti Google je k dispozici všem a zdarma. 

To je jeden z hlavních důvodů, proč ho využívají lidé z celého světa. Dalším důvedem může 

být například to, že jeho grafické rozhraní je přehledné a všestranné. 

Mým úkolem bylo především využít získaná data pro zjištění aktuálního stavu. Najít 

chyby a navrhnout zlepšení, které pomohou tyto nedostatky odstranit. Technickou a 

obsahovou analýzou webových stránek jsem dosáhl předběžných závěrů, které posléze 

potvrdil i Google Analytics. Zajímavé bylo zjištění, že kvalia návštěv z odkazujících stránek, 

zejména sociálních sítí, byla daleko vyšší a je nezbytně nutné se na tento zdroj zaměřit. 

Partnerské weby, katalogy a sociální sítě jsou pro tento web velmi důležité. Odhalil jsem i 

některé technické nedostatky stránek, které byly odhaleny technickou analýzou a doporučuji 

je tak předat k vyřešení co nejrychleji. Doladění responzivního designu je do budoucnosti 

velmi důležitým prvkem pro komfortní nákup každého zákazníka. Není to chyba, ale 

rozhodně stojí za investici. 

Všechny úpravy jsem navrhnl tak, aby e-shop celkově návštěvníka směřoval k nákupu. 

Potenciální zákazníci budou směřováni na správné kategorie webu díky určení správných 

vstupních stránek. Online marketingová kampaň se zefektivní po propojení s daty Google 

Analytics a prezentace firmy na sociální síti přispěje k lepšímu výkonnostnímu marketingu. 

Pro zvýšení počtu návštěv z cizích zdrojů doporučuji provést registraci do vhodných 

firmeních katalogů. Odstranění chyb v nejdůležitější části košíku by mělo být provedeno co 

nejrychleji, tato část e-shopu musí být za provozu vždy plně funkční. Snížení ceny růží není 

závažný problém a jedná se spíše o tip, jak zvýšit podíl tržeb tohoto sortimentu. Optimalizace 

responzivního designu pro mobilní zařízení má za cíl usnadnit orientaci uživatelům těchto 
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zařízení. Poslední zjištění je doporučení i předpoklad pro úspěšnou expanzi do dalších 

velkých měst v České republice.  

Google Analytics je kvalitní nástroj pro získávání dat v online podnikání. Poskytuje 

nejmodernější technologie typu heatmap a komunikaci s návštěvníkem při jeho interakci. 

Navíc je zcela zdarma. Potenciál, který je k dispozici jsem plně využil, a práce s ním mne 

velmi bavila.  

V závěrečné kapitole jsem využil získané znalosti z analýzy webového obsahu, 

technické stránky a návštěvnosti. Navrhl jsem odpovídající úpravy a opatření, které mají za 

cíl zvýšit stanovené cíle webu i-kvetiny.cz – zvýšení míry konverze a tržeb.  
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