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Úvod 

 

Od roku 2007 jsem se začal zabývat technikami internetového marketingu, 

zaměřeného na konkurenční prostředí firem v nejpoužívanějších českých 

vyhledávačích. Zároveň jsem vlastníkem živnostenského listu, který mě opravňuje 

v tomto oboru vyvíjet podnikatelskou činnost. Během studia na Vysoké škole báňské 

- Technické univerzitě Ostrava, Fakultě ekonomické, jsem získával praktické 

poznatky a informace, které jsem aplikoval v reálném tržním prostředí v rámci své 

firmy. Proto jsem se rozhodl pro vypracování diplomové práce nazvané Budování 

konkurenční výhody v oblasti internetových vyhledávačů. 

 

Zároveň na základě této práce chci ukázat, že je student vysoké školy schopen 

aktivně využívat získaných dovedností a to již během doby studia, aniž by musel 

studium přerušovat či ukončovat, ale naopak smysluplně používat získaných 

teoretických poznatků v praxi. 

 

Hlavním posláním této práce je prozkoumání a přiblížení dané problematiky, analýza 

konkurenčního prostředí firem, které nabízejí své výrobky a služby pomocí sítě 

internet, a analýza vlastní firmy a jejího hlavního produktu. Budu se zabývat 

prostředím, které firmu obklopuje, zdroji firmy a zkoumat vnitřní prostředí firmy. V této 

práci se mimo jiné zaměřím na produkt, propagaci, podporu prodeje a cenu. 

Sestavím také analýzy, které mi pomohou objasnit aktuální situaci firmy. 

 

Cílem diplomové práce je analýza zjištěných výsledků, zvážení předností a záporů 

firmy a navržení cesty, kterou by se firma mohla dále vyvíjet v budoucnu. Případně 

zda firma má či nemá pokračovat v započaté činnosti nebo ji poupravit a přehodnotit 

směr, kterým se nyní vydává. 

 

Rád bych se také zaměřil na některé konkrétní teoretické znalosti, které jsem během 

doby studia na Ekonomické fakultě získal a aktivně je v rámci své firmy použil. 
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1 Specifikace internetového marketingu - firemní in ternetové prezentace 

 

Internetový marketing zahrnuje skupinu marketingových nástrojů používaných 

v rámci propagace firmy na internetu. Hlavním marketingovým nástrojem je 

internetová prezentace (webdesign1, tvorba aplikací a prezentací), která je důležitým 

prvkem marketingových koncepcí. Bez kvalitní internetové prezentace nemá velký 

význam zabývat se umísťováním do používaných vyhledávačů, proto se část této 

práce bude zabývat také samotnou firemní internetovou prezentací, která je výchozí 

pro následnou aplikaci nástrojů internetového marketingu v oblasti vyhledávačů. 

 

Televize, rádio nebo tisk jsou klasickými sdělovacími prostředky. Pasivně sdělují 

informace. V dnešní informační éře je ale důležitý požadavek aktivně komunikovat se 

zákazníky, partnery i zaměstnanci. Internet je komunikační médium, které tyto 

požadavky zcela splňuje. 

  

Dle mého názoru již dlouho neplatí klasický reklamní přístup, kdy se pasivně 

představil produkt a zákazníci se o něj zajímali a sami jej vyžadovali. Nyní potřebují 

komunikaci, informace, a pak se teprve chtějí rozhodnout. Rozhodnutí, které udělají, 

je v největší části tvořeno právě tím, jak jsou firmy schopny uspokojit jejich potřeby. 

 

Internetový marketing je systém marketingových úkonů, jejich následné 

vyhodnocování a přijímání dalších opatření. Jednoduše řečeno internetový marketing 

je dlouhodobější odborná práce, na jejímž konci je vyšší návštěvnost a výtěžnost 

stránek, s tím související vyšší zisk firem, a to na základě dobře připravené 

internetové strategie. Správná internetová strategie bývá obecně složena ze čtyř 

východisek, kterými jsou2: 

 

- vlastní cíle firmy, 

- analýza uživatelů (zákazníků, návštěvníků),  

- analýza konkurenčních firem a trhu,  

- zhodnocení vlastních možností. 

                                                           
1 Webdesign  je činnost, při které jsou vytvářeny webové stránky a webové aplikace. Spočívá v návrhu struktury a vzhledu 
webových stránek 
2
 Dostupné na internetu: http://interval.cz/clanky/strategie-pro-firemni-web-proc-strategie-aneb-cim-zacit/ 
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2 Internetový marketing 

 

Celou mou práci bude provázet pojem „internetový marketing“, o kterém jsem se 

zmínil již v minulé kapitole. Často bývá tento pojem zaměňován nebo ne zcela 

pochopen, proto zde uvádím citaci, která „internetový marketing“ více specifikuje. 

 

„Internetový marketing neboli marketing na internetu anebo také on-line marketing je 

v českých odborných knihách definován různými způsoby. Někdy je za internetový 

marketing označován i e-marketing, nebo elektronický marketing. Ale toto označení 

není správné, protože e-marketing zahrnuje veškerý elektronický marketing, tedy 

včetně internetového marketingu, mobilního marketingu, online televize. Do 

budoucna to může být i přímá komunikace domácí ledničky s on-line obchodem. 

Internetový marketing v současné době v elektronickém marketingu zaujímá největší 

podíl.“ [22] 

 

2.1 Cílové skupiny 

 

Pro jakoukoliv možnou aplikaci jakýchkoliv marketingových technik je nutno znát 

cílové skupiny zákazníků. Internetový marketing není výjimkou. 

 

„Základem úspěchu každého projektu je detailně poznat jeho cílovou skupinu, 

modely jejího chování, přesně jí mediálně zaměřit a efektivně oslovit. Detailní znalost 

cílové skupiny je základním předpokladem, že nabízené služby či produkty najdou 

své zákazníky. Základním podkladovým materiálem je podrobná sociodemografie. 

Každý sociodemografický údaj má svou pevně danou hodnotu v podobě modelu 

chování a myšlení skupiny. Rozdíly mezi jednotlivci nejsou rozhodující, z celkového 

pohledu jsou výsledky měření velice objektivní a správná aplikace marketingového 

záměru je vždy trefa do černého.“ [23] 

 

Podstatou k obchodní úspěšnosti firemních stránek, na které se v této práci zaměřuji, 

je jejich správné cílení. Musí se dosáhnout toho, aby na firemní stránky přišli ti 

správní návštěvníci, a těm, co přijdou, je třeba nabídnout přesně to, co chtějí. Aby se 

firma co nejvíce přiblížili tomuto stavu, musí perfektně znát své návštěvníky a stránky 

vytvářet pro ně.  
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Určení cílových skupin 

 

Je nutné začít budovat strategii pro firemní internetové stránky tak, že se určí 

všechny možné cílové skupiny a sestaví se modelové profily návštěvníků. Vychází se 

nejprve z velmi hrubého členění možných návštěvníků podle jejich vztahu k firmě, 

resp. profesního změření. Pro toto členění je vhodné použít např. tyto skupiny: 

 

- zákazníci,  

- dodavatelé, 

- zaměstnanci, 

- partneři pro kooperace, 

- investoři a akcionáři, 

- odborná i laická veřejnost, 

- sdělovací prostředky. 

 

Každá z výše uvedených skupin možných návštěvníků firemních stránek může být 

pro různé firemní stránky ta správná cílová skupina, která bude firmě vytvářet zisk, 

tvořit obrat či zvyšovat znalost značky zboží či služeb, které daná firma bude na 

svých stránkách prezentovat.  

 

V následujících podkapitolách se proto budu zabývat detailněji jednotlivými cílovými 

skupinami z pohledu firem, které by měly o dané skupiny usilovat, a to především 

tím, že svou internetovou prezentaci na konkrétní skupinu zacílí. 

 

2.1.1 Zákazníci 

 

Zákazníci jsou z hlediska obchodní úspěšnosti firemních stránek jednoznačně 

nejatraktivnější skupinou. Zaslouží si proto nejvíce pozornosti. Zároveň se jedná        

o skupinu velmi širokou a v praxi je nezbytné ji dále rozčlenit. Na prvním místě stojí 

rozdělení na stávající a nové (potenciální) zákazníky. Zatímco získat nové zákazníky 

je většinou velmi těžké (a tudíž drahé), udržet si ty existující a dosáhnout s nimi růstu 

obratu, může být relativně snadné. 
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Dalším důležitým faktorem je to, zda se jedná o koncové spotřebitele nakupující        

v malém, nebo o obchodníky a další velkoodběratele. První skupina patří k těm 

obtížněji zasažitelným, kdežto druhá by se v žádném případě neměla nechat ujít. 

 

Je podstatné zjistit si každou možnou typovou skupinu zákazníků. Ujasnit si, co 

každá skupina žádá a co se jí může nabídnout. Domyslet důsledky pro obsah           

a formu firemních stránek. Zahraniční klientela bude určitě požadovat také 

cizojazyčnou verzi stránek. 

 

Důležité je vybrat si tu skupinu, která má přístup k internetu a jejíž poptávka může 

být firmou právě prostřednictvím internetu uspokojena nejefektivněji. Může se zvolit 

také více cílových skupin. Zpočátku je ale vhodné zasáhnout skupinu co 

nejjednoznačněji vymezenou. Návrh stránek pro mnoho různých cílových skupin 

zákazníků je obtížný a jejich realizace a provoz nákladnější. 

 

V úvahu je třeba vzít i konkurenční situaci na internetovém trhu. Cílová skupina 

zákazníků, na kterou zapomněla konkurence, může být pro firmu velmi atraktivní, 

neboť bude mnohem snazší, přilákat ji na firemní stránky. Je proto vhodné provést 

analýzu konkurentů a snažit se zjistit, na jakou přesně vymezenou skupinu jsou 

orientováni. Následně pak hledat na trhu možné cílové skupiny, které by měly           

o výrobek či službu také zájem, ale konkurenti tyto skupiny buď přehlédli, nebo se jim 

záměrně vyhýbají. Pokud se taková cílová skupina nalezne, pak je vhodné provést 

analýzu požadavků, které tato skupina má na požadovaný výrobek či službu. 

  

2.1.2 Další základní cílové skupiny 

 

Www stránky nemusí vydělávat peníze jen tím, že získají nové zákazníky, či zvýší 

obrat s těmi stávajícími. Ekonomické přínosy může mít i zacílení stránek nebo spíše 

jejich části na dodavatele a další partnery, se kterými může firma spolupracovat. Díky 

svým stránkám je možno snáze najít lepší zaměstnance, nebo nové investory. Může 

se také ovlivňovat mínění odborné veřejnosti či sdělovacích prostředků o  firmě. 

 

 

 



 7 

2.1.3 Dodavatelé, zam ěstnanci a partne ři pro kooperace 

 

Internet má velký potenciál pro optimalizaci výběru dodavatelů. Je možné prakticky 

okamžitě začít dodavatele využívat, mohou také inspirovat k lepšímu využití vlastních 

firemních stránek. 

 

Příkladem mohou být výběrová řízení na dodavatele i zaměstnance. Výběrové řízení 

správně prezentované na www stránkách a s efektivně zorganizovanou elektronickou 

komunikací a vyhodnocením výsledků, může ušetřit nemalé náklady a navíc často 

nabízí lepší výběr.3  

 

Velmi zajímavým tématem jsou nákupní aliance. Firma potřebuje pro výrobu určitý 

materiál, ale v malém množství, takže ho nakoupí draze. To právě řeší nákupní 

aliance - více výrobců se spojí a nakupuje společně, aby dosáhli co nejvýhodnější 

ceny. Bez použití internetu by si v globálním měřítku něco takového těžko šlo 

představit.  Nebo může firma své partnery vyzvat, „aby se podíleli na úhradě nákladů 

potřebných na vytvoření webové stránky a na oplátku jim na této stránce nabídnout 

reklamu pro jejich značky“. [15] 

 

Internet vnáší nové možnosti i do řízení a organizace práce zaměstnanců. V USA je 

čím dál populárnější tzv. teleworking, kdy zaměstnanci pracují doma a s firmou jsou  

v neustálém spojení přes internet. Někdy se dokonce smazává reálný rozdíl mezi 

zaměstnanci a subdodavateli a začíná se hovořit o "dejobizaci" Ameriky. Efekt tohoto 

trendu je totiž jednoznačný - vyšší produktivita práce, menší náklady.  

 

Firmy mohou být závislé na subdodávkách dlouhodobých smluvních partnerů. 

Pomocí dobře navržených extranetových systémů4 může mít firma nad svými 

subdodavateli téměř dokonalou kontrolu. Pro to, pro co dřív bylo nutné cestovat          

a ztrácet čas dlouhými poradami, může dnes stačit jednoduchý pohled na obrazovku 

počítače.  

                                                           
3 Dostupné na internetu: http://interval.cz/clanky/strategie-pro-firemni-web-analyza-uzivatelu/ 
4 EXTRANET - tento pojem souvisí s intranetem. Jedná se o připojení vnějších uživatelů k intranetu. Například firma sídlící       
v Praze má ve svém sídle vybudován intranet. V Brně má obchodního zástupce, který se k intranetu připojuje. Toto připojení se 
označuje extranet. 
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2.1.4 Odborná ve řejnost, zájmové skupiny, mládež 

 

Pokud firma prodává koncovým spotřebitelům, pak je široká veřejnost přímou cílovou 

skupinou. Ale i v případě, že firma prodává výhradně firmám, je třeba si uvědomit, 

kdo ovlivňuje nákupní rozhodování svých zaměstnavatelů. Společnost IBM např. 

provozuje rozsáhlé stránky plné velmi hodnotných článků a dalších vzdělávacích 

zdrojů pro vývojáře softwaru. Výrobci filmů se zase zaměřují na profesionální             

i amatérské fotografy. Na svých stránkách pro ně publikují návody a praktické rady, 

pořádají fotografické soutěže. 

 

Důležité je také nezapomenout na různá zájmová sdružení a zejména na děti           

a mládež. Mládež je dnes u nás jednou z největších skupin uživatelů internetu. 

Pokud se ji podaří zaujmout, její zájem trvale udržet a kultivovat, má firma o budoucí 

zákazníky téměř postaráno. 

 

2.1.5 Sdělovací prost ředky 

 

Novináři a celkově média jsou skupina schopná ovlivňovat veřejné mínění velmi 

silně. Je-li firma malá a nepříliš významná, pravděpodobně novináři na stránky 

nepřijdou. Přesto, pokud na ně náhodou některý zástupce médií zavítá, musí se 

snadno a rychle dozvědět základní fakta o společnosti.  

 

Novináře nezajímají výrobky, obchodní výsledky nebo služby. Zajímají je atraktivní 

události. Chce-li se cíleně vzbudit zájem médií, musí se provést něco senzačního, 

mimořádného nebo alespoň zajímavého a dát o tom vědět formou tiskové zprávy.  

 

2.1.6 Další členění uživatel ů 

 

Budoucí uživatele nestačí rozdělit pouze podle jejich profesního zaměření a vztahu   

k firmě. Svou roli hrají i další aspekty, od národnostních až po technické. Zde jsou ty 

nejdůležitější: 
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Umístění 

 

Internet nezná hranic. Na firemní stránky může přijít kdokoli. I v případě, že budou 

stránky pouze v češtině, mohou na ně zavítat návštěvníci z druhého konce republiky, 

ze Slovenska, nebo také Češi žijící trvale např. v Německu. Je nutné si ujasnit, na 

jakou fyzickou vzdálenost je firma schopna své zboží či služby dodávat. 

 

Státy, národy, jazyky 

 

Pokud firma neomezí své pole působnosti na domácí trh, musí zohlednit podmínky 

panující v jiných státech. Cla, dovozní omezení, různé měny i různé struktury adres  

a telefonních čísel, to vše je třeba vzít v úvahu. Státy se navíc ne vždy kryjí s národy. 

Přitom národní, kulturní a náboženské zvyklosti mohou velmi ovlivnit působení 

firemních stránek na návštěvníky. 

 

Také volba jazykových verzí může být docela složitá. Zatímco ve většině zemích je 

možno se domluvit angličtinou, ve Francii těžko. Aby zvýšily svou 

konkurenceschopnost, začínají některé firmy přímo v USA zkoušet paralelní verze 

stránek ve španělštině. V každém případě, pokud se firma rozhodne pro více 

jazykových verzí, velmi pečlivě musí zvážit, zda je schopna je udržovat                      

a aktualizovat.  

 

V souvislosti s jazykovými verzemi může být velmi zajímavá další skupina, Češi žijící 

v zahraničí. Web pro ně může být často jediným zdrojem informací, ale i možností 

objednat si zboží z vlasti. Pokud ale takto připojený zákazník prohlíží firemní stránky 

z PC opatřeného jiným operačním systémem bez diakritiky, tak nemusí text firemních 

stránek dobře a správně vidět. Proto je možno na stránkách vytvořit také kategorii 

speciálně bez diakritiky. 

  

Technické vybavení 

 

Úroveň technického vybavení uživatelů internetu se rychle zvyšuje a rozdíly se 

pomalu smazávají. Přesto je potřeba vzít technické vybavení při návrhu stránek        

v úvahu. 
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Počítačová a internetová gramotnost 

 

Stránky cílené na internetové profesionály budou vypadat jistě jinak, než stránky 

určené strojařům. Firmy by se měly snažit co nejlépe představit úroveň znalostí        

a internetové praxe své cílové skupiny. Firemní stránky musí být snadno ovladatelné 

a pro každého návštěvníka rychle pochopitelné. 

 

Zdroje návšt ěvníků 

 

Firmy by si měly také zjistit, jak se na firemní stránky dostanou zákazníci. Jednak to 

pomůže lépe navrhnout strukturu a obsah stránek (ideální jsou různé vstupní stránky 

pro různé zdroje příchozích návštěvníků) a jednak takto firma nejlépe určí ty cílové 

skupiny, které jsou pro ni nejperspektivnější. 

 

Rozhodně by se nemělo nepočítat s tím, že stránky někdo navštíví jen tak, sám od 

sebe, bez přičinění firmy. Pro dosažení slušné návštěvnosti bude muset firma něco 

udělat a bude to určitě něco stát. Zde tedy jsou nejčastější zdroje: 

 

- katalogy stránek, 

- vyhledávací služby, 

- různé firemní databáze5, 

- reklama na internetu, 

- reklama mimo internet, 

- individuální oslovení potenciálních zákazníků, 

- hromadné oslovení potenciálních zákazníků, 

- výměna hypertextových odkazů6 s jinými servery, 

- provizní programy. 

                                                           
5 Databáze  (neboli Datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším 
smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento 
systém se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat. Běžně se označením databáze - v závislosti na kontextu   
- myslí jak uložená data, tak i software. 
6 Hypertext  je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo 
zdroje uváděných informací tzv. hyperlinky neboli česky (hypertextové) odkazy. Rovněž odkazuje i na jiné informace v systému 
a umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání těchto informací. Nejznámějším takovým systémem je World Wide Web. 
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2.2 Analýza tržního segmentu 

 

Důležité je definovat svůj tržní segment pomocí klíčových slov a krátkých frází. Slova 

se volí z pohledu zákazníka, nikoli z pohledu firmy, tedy dodavatele nebo výrobce. 

Vhodné je představit si, jaká slova zadá potenciální zákazník do vyhledávače, aby 

našel firemní nabídku. Všechna připravená klíčová slova a fráze by se měly 

postupně zadávat do hlavních fulltextových7 vyhledávačů a katalogů stránek. 

Následně je vhodné sepsat si přehledně výsledky, tj. počet nalezených odkazů         

a uschovat si je jako podklady pro pozdější optimalizaci stránek pro vyhledavače. 

 

Doporučuje se zjistit, která klíčová slova dávají nejméně výsledků. A takto se snažit 

najít část trhu s nejmenší konkurencí a na tu se zaměřit. Internet poskytuje 

zákazníkům zcela mimořádnou možnost rychle vyhledat a porovnat veliké množství 

nabídek. Tato jeho vlastnost může být pro firmu ve vysoce konkurenčním segmentu 

„smrtící“. Je důležité počítat s tím, že čím více konkurenčnímu segmentu se firma 

rozhodne věnovat, tím vyšší budou náklady jak na přilákání návštěvníků, tak na jejich 

přeměnu ve firemní zákazníky. 

 

Analýza klí čových slov obsahuje: 

 

- zjištění klíčových slov souvisejících s oborem či produktem (základní termíny, 

jejich opisy, ohyby, slang, chyby, frekventované překlepy apod.), 

- měření frekvence využití každého z nich ve všech tvarech, 

- zjištění, která klíčová slova pouze zvyšují návštěvnost a která opravdu přináší 

reálný profit, 

- měření využití jednotlivých klíčových slov konkurencí, 

- zjištění nákladnost prosazení jednotlivých klíčových slov ve vybraných 

vyhledavačích, 

- stanovení optimální indexace slov pro nejvýhodnější poměr cena / výkon, 

- analyzování výkonnost jednotlivých klíčových slov, 

- modelování cílových skupina rozšiřováním skupiny klíčových slov, 

- sestavování podrobného marketingového plán pro práci s klíčovými slovy. 

                                                           
7 Fulltext  (někdy také full-text či fulltextové vyhledávání) je obecné označení pro vyhledávače fungující na základě porovnávání 
fráze se všemi ostatními slovy v daném dokumentu. 
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2.3 Analýza konkurence 

 

Konkurenci není dobré ani podcenit, ani se jí nechat omezovat. Je důležité vědět,     

v čem je firma lepší než její konkurenti, podrobnou analýzou se zjišťuje, jakou 

konkurenční výhodu může firma přinést svým klientům. Posuzuje se také nasycenost 

trhu v dané oblasti, hledají se mezery v nabídce a způsobech servisu a snahou je 

přinést nová originální řešení. 

 

Aby mohly firmy s konkurencí úspěšně bojovat, musí ji nejprve nalézt a dobře 

poznat. V reálném světě firmy  většinou svou konkurenci znají, Na internetu je tomu 

ale trochu jinak. V této oblasti pomohou vyhledávače a katalogy. 

 

Použijí se vybraná klíčová slova a zadají se do hlavních fulltextových vyhledávačů    

a katalogů stránek. Konkurenti se objeví na první stránce výpisu výsledků. Na ty je 

nutné se dále zaměřit. Firmy, které jsou ve výpisu výsledků dál než na druhé stránce, 

nejsou nebezpečné. Tak daleko již uživatelé ve většině případů nelistují. 

 

Vyhledávače a katalogy však nestačí. Dalším zdrojem jsou sami zákazníci. Je 

vhodné se jich zeptat, koho považují za firemního nejnebezpečnějšího konkurenta    

a proč. Web k takovému průzkumu nabízí skvělé možnosti. Může se použít 

jednoduchá webovou anketa, zkombinovat ji se soutěží o výrobky nebo slevové 

kupony a firma dostane pro tento účel naprosto dostačující výsledky. 

 

Je nutné se od konkurence výrazně odlišit. Lze si představit, že až bude firemní web 

hotový, potenciální zákazník ho nalezne na první stránce výpisu vyhledávače spolu  

s devíti konkurenty. Na všechny nalezené stránky se podívá. Pokud ho nezaujmou 

do 10 vteřin, přejde na další. Zbude 5, u kterých stráví již delší čas. Firma musí být 

mezi nimi. Tím se dostane do „druhé kola“ výběru a tady již musí nabídnout jasné 

výhody oproti konkurenčním nabídkám. 
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2.3.1 Konkuren ční výhody 

 

Internet umožňuje zákazníkům velmi efektivní nalezení a porovnání konkurenčních 

nabídek jednotlivých firem. Pro hledajícího zájemce není nic snazšího, než firemní 

web opustit a přejít na jiný, pokud ho firemní nabídka na prvním webu nezaujme. Je 

důležité si uvědomit, jaké konkurenční výhody, specifické pro internetové prostředí, 

jsou podstatné: 

 

- snadná pochopitelnost a přehlednost nabídky, 

- dostatek souvisejících informací, 

- vysoký komfort obchodních služeb a poprodejní podpory, 

- důvěryhodnost a známost značky (nebo stránek), 

- množství návštěvníků, 

- míra automatizace webu (a tedy nižší provozní náklady na jeho správu), 

- cena nabízeného výrobku či služby. 

 

Cena je uvedena až na posledním místě záměrně. Ačkoli se totiž mnoho 

internetových obchodníků často snaží konkurovat nízkou cenou ve svých 

elektronických obchodech, ne vždy je to ta správná strategie. Zejména v oblasti B2C8 

zákazníci, kteří patří do vyšších příjmových skupin,  před nízkou cenou preferují 

rychlost a kvalitu služeb. Důležitým faktorem než samotná cena jsou také reference 

na daného obchodníka z různých internetových diskuzí9 či od známých. Ne často 

totiž na internetu platí, že nízká cena rovná se rychlost a spolehlivost dodávky 

objednaného zboží či služby. 

 

„Každá dlouhodobě úspěšná firma bezesporu zná svoje konkurenční výhody a snaží 

se je odpovídajícím způsobem sdělit zákazníkům. Naopak začínající firmy či 

podnikatelé často vstupují do konkurenčního boje s žádnou nebo velmi špatnou 

výzbrojí. Prostě své konkurenční výhody neznají nebo za ně považují něco, co jejich 

konkurenční výhodou není.“ [24] 

                                                           
8 B2C je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky. Tyto vztahy jsou založeny na 
bázi informačních technologií, které jsou hlavní příčinou jejich vzniku a umožňují jejich vznik a trvání. Příkladem B2C vztahu je 
nákup zboží přes e-shop. 
9 Internetová diskuze  je stránka (místo) na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce 
zobrazují. Přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem 
mnoha dní či měsíců. 
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2.3.2 Vhodný konkuren ční produkt 

 

Dobrý produkt je základem úspěchu. Nemá-li firma skutečně dobrý výrobek, zboží, 

službu, raději by se vůbec o vstup na internet neměla pokoušet. Samotný produkt, 

byť sebelepší, ale obvykle nestačí. To, co je bez problémů konkurenceschopné         

v reálném světě, nemusí automaticky být i na internetu. 

 

Prodejnost produktů, které jsou jinak plně konkurenceschopné, mohou na internetu 

snižovat dvě hlavní okolnosti: 

 

- produkt není vhodný k prodeji či k distribuci prostřednictvím internetu, 

- produkt se nachází v globálně vysoce konkurenčním segmentu trhu. 

 

Obecně důležité je, aby byl produkt na firemních internetových stránkách vhodně 

prezentován a především, aby zde byla vůbec možnost produkt prostřednictvím 

stránek zájemcům předvést. 

 

Produkt musí jít prostřednictvím internetu dostatečně názorně zájemcům ukázat. 

Další důležitou vlastností prodeje přes internet by měla být snadnost objednání. 

Produkt musí být možné snadno vybrat a objednat. Ideální je, je-li každý výrobek 

(služba) zcela jednoznačně zákazníkovi srozumitelně definován. 

 

Důležitým faktorem je také poměr ceny produktu a distribučních nákladů. Pokud 

poštovné u typického nákupu převyšuje základní cenu zboží, asi na internetu firma 

neuspěje. Je zde viditelná úměra, míra konkurence obvykle stoupá s vhodností 

produktu k prodeji na internetu. Pro výběr produktu tedy existují dvě základní skupiny 

strategií: 

 

- zvolit produkt vhodný k prodeji na internetu - pak je ovšem nutné se připravit 

na obtížný boj s konkurencí, 

- zvolit produkt nevhodný k prodeji na internetu - v tom případě téměř odpadne 

boj s konkurencí, ale o to více aktivity se bude muset vložit do překonání 

nevhodnosti produktu samotného.  
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3 Marketing internetových vyhledáva čů 

 

V této kapitole se budu zabývat dvěma základními technikami, které jsou nejúčinnější 

v konkurenčním prostředí internetových vyhledávačů. A to technikou SEO                  

- optimalizace pro vyhledávače a technikou SEM - marketing ve vyhledávačích. 

 

3.1 Optimalizace pro vyhledáva če 

 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie 

vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby byly ve 

výsledcích hledání v internetových vyhledávačích zobrazeny na nejlepších místech 

(tj. tam, kde je hledající hledají). Cílem je nalákat na vlastní stránky co nejvíce 

návštěvníků. 

 

3.1.1 Hodnocení stránek vyhledáva či 

 

V databázi internetového vyhledávače se pro běžné dotazy najde obrovské množství 

stránek (např. na dotaz „marketing“ najde vyhledávač Google10 více než půl milionu 

odpovědí - duben 2008), které zadání dotazu vyhovují. Úkolem vyhledávače je 

posoudit kvalitu a relevantnost všech těchto stránek a prezentovat je uživateli 

seřazené od těch nejdůležitějších a nejkvalitnějších. 

 

Přesné metody a algoritmy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou obvykle 

velmi střeženým tajemstvím každé firmy. Základní mechanismus je zřejmý - pozice 

stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry podle algoritmu 

vyhledávacího stroje splňuje očekávání vyhledávajícího uživatele. Na základě 

obecně známých informací o těchto algoritmech lze odvodit, že pozici stránky ve 

výsledcích vyhledávání může napomoci, pokud na stránku odkazuje hodně dalších 

stránek, pokud se vyhledávaný výraz na stránce vyskytuje vícekrát, na důležitých 

místech (např. v titulku) apod. 

 

                                                           
10 Google [gúgl] je největší světový internetový vyhledávač, probíhá na něm 47,7% vyhledávání (zdroj: Nielsen//NetRatings, 
vyhledavače.info). Americká společnost Google, Inc., která ho provozuje, sídlí v Mountain View v Silicon Valley jižně od San 
Franciska v Kalifornii. Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen pobočkou v České republice[. Vyhledávač každodenně 
obslouží přes 200 milionů dotazů. 
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3.1.2 Metody optimalizace pro vyhledáva če11 

 

Cílem SEO je navrhnout stránku tak, aby byla pro relevantní dotazy hodnocena jako 

kvalitní a byla zobrazována na nejvhodnějších místech, protože většina uživatelů při 

hledání věnuje pozornost jen několika prvním odkazům. K tomuto cíli se používá 

mnoho různých technik, některé považované za správné a etické, jiné považované 

za nevhodné, neetické.  

 

Etické metody 

 

Etické metody SEO se snaží o vylepšení stránek samých pro všechny čtenáře, 

takovým vylepšením se zvýší i kvalita stránek z pohledu prohledávacího robota. Mezi 

takové etické metody patří například: 

 

Kvalitní a unikátní obsah  

Stránka by měla mít kvalitní a unikátní obsah, pravidelně (v ideálním případě denně) 

aktualizovaný.  

 

Správné používání doporu čených zna ček (tagů)  

Pokud bude tvůrce stránky používat na správných místech doporučené sémantické 

značky jazyka HTML12 či XHTML13 (např. h1 pro nadpis první úrovně, em pro 

zdůraznění, strong pro silné zdůraznění), bude takovému textu vyhledávač přikládat 

větší význam. Jestliže webový tvůrce definuje nadpis pomocí velikosti písma (font 

size), nezjistí vyhledávací robot důležitost nadpisu.  

 

Používání správného titulku (title)  

Jestliže bude tvůrce uvádět v titulku konkrétní popis stránky (namísto obecných 

výrazů typu Úvodní stránka) či rovnou klíčová slova, získává stránka další významné 

plus.  

                                                           
11 Dostupné na internetu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seo 
12 HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro 
vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 
13 XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“) je 
značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se 
stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která 
má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5.0. XHTML je stále paralelně vyvíjeno a nyní se pracuje na 
verzi 2.0. 
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Používání description 14, keywords 15  

Vhodným používáním klíčových slov v hlavičce stránky získá stránka v hodnocení 

vyhledávače další kladné body. Pokud se klíčová slova dále v obsahu stránky 

neopakují nebo je jich moc, ztrácí na prioritě. Meta description je použit u popisu 

stránky ve výsledcích vyhledávání, použití vhodného textu může tedy zaujmout 

potenciálního návštěvníka.  

 

Budování zp ětných odkaz ů  

Pokud je na stránku odkazováno z jiných webů, zvyšuje se její hodnocení (v případě 

Google je to PageRank, v případě Jyxo.cz je to jyxorank, u Seznam.cz se jedná         

o S-rank). Toho se dříve zneužívalo pro tzv. google bomby, kdy se pomocí velkého 

množství odkazů s určitými klíčovými slovy dostala na první místo ve výsledcích 

hledání nesouvisející stránka. Příkladem Google bomby byla klíčová slova ostudné 

selhání (v angličtině), která na prvních místech zobrazila odkaz na web amerického 

prezidenta George Bushe. Podle posledních pozorování si nyní Google kontroluje, 

jestli je na stránkách související téma. Jestliže bude například ze stránky o chovu 

velryb odkazováno na web o pěstování muškátů, nebude mít odkaz takovou váhu. 

Kvalitní obsah zvyšuje šanci, že bude na web odkazováno z jiných zdrojů.  

 

Krátká a nem ěnná URL 16 adresa  

Uvedení krátké URL - tedy www adresy podpoří zájem ostatních uživatelů                 

o odkazování na stránku. Příliš dlouhá a lidem nesrozumitelná URL adresa naopak 

od odkazování spíše odrazuje. Přítomnost klíčového slova v URL adrese může         

u některých vyhledávacích strojů zvýšit umístění stránky ve výsledcích hledání těchto 

slov. Požadavek na neměnnost adres vyplývá z fungování vyhledávacích strojů         

i z požadavku na budování zpětných odkazů.  

                                                           
14 Meta description  popis stránky - pro popis obsahu stránky slouží meta tag (Meta tagy obsahjí meta data – informace           
o stránce, nachází se v hlavičce (head) HTML dokumentu.) description. Jeho obsah se může objevit jako popisek odkazu ve 
vyhledávačích. Slova obsažená v tomto meta tagu mívají také pro vyhledávače vyšší váhu. 
15 Meta keywords  klíčová slova stránky - meta tag keywords obsahuje seznam klíčových slov stránky. To jsou nejdůležitější 
slova, kterými se stránka zabývá.Meta tag keywords nemá příliš velký význam. Určen je pro vyhledávače, ale většina 
vyhledávačů jeho obsah ignoruje zcela, ostatní alespoň do té míry, že nepřiřazují hodnotu slovům obsaženým pouze                 
v keywords a nikde jinde ve stránce. 
16 URL, celým názvem Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který 
slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou 
adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit. 
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Příklad špatné adresy z hlediska SEO:  

http://firma.cz/katalog/nabytek/kresla/sede-kreslo-skladaci - obsahuje položky 

reprezentující strukturu katalogu zboží (nábytek, křesla), při reorganizaci katalogu se 

URL může změnit  

 

Další příklad špatné adresy z hlediska SEO:  

http://firma.cz/katalog?id=432&what=B603AC16206AC1257054003EA0EB&kat=jjdd  

 

Dobrá adresa z hlediska SEO:  

http://firma.cz/katalog/sede-kreslo-skladaci - obsahuje relevantní klíčová slova, 

přitom není náchylná ke změnám  

 

Neetické metody SEO, spam 

 

Kromě etických metod se některé webové stránky snaží vylepšit svou pozici ve 

vyhledávačích podvodnými metodami. Proti takovým technikám se vyhledávače 

obvykle snaží bránit. Stránkám, které takové techniky používají, hrozí (při odhalení) 

postih a výrazný propad ve výsledcích, avšak přinejmenším krátkodobě takové 

techniky mohou být úspěšné. 

 

Mezi typické neetické metody patří například: 

 

Spam17  

Jelikož stránka, na kterou vede velké množství zpětných odkazů, je obecně 

považována za lepší, mohou se tvůrci stránek snažit zvýšit počet takových odkazů 

tím, že budou odkazy na své stránky umisťovat do internetových diskusí, na wiki 

(internetových encyklopedií), do komentářů k příspěvkům v blozích18 apod., aniž by 

tyto odkazy byly na těchto místech vítány či tam měly svoje místo.  

                                                           
17 Spam  je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro 
nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskusní 
fóra, komentáře nebo instant messaging – tedy internetovou komunikaci pomocí softwaru – např. ICQ. 
18 Weblog  (stažením anglického web log – zhruba: webový záznam[ník]) nebo zkráceně a neformálněji blog je webová 
aplikace obsahující periodické příspěvky na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány             
v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g). 
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Oklamání robot ů  

Internetové vyhledávače používají pro procházení internetu specializované 

programy, tzv. roboty19. Tvůrce stránky se může pokusit o to, zobrazovat robotům 

jiný obsah než ostatním návštěvníkům a tak se dostat na přední pozice i se 

stránkami, se kterými by bez podvodu neuspěl.  

 

Skrytý text  

Vyhledávače berou v úvahu při řazení výsledku, také frekvenci klíčových slov, 

klíčových frází. Tvůrce stránky si tuto frekvenci může uměle zvýšit tím, že dá na 

stránku text, který obsahuje několikrát různá klíčová slova, a ten následně skryje 

pomocí stylů, nebo ho nechá zobrazit velice malým písmem, aby běžného 

návštěvníka stránky nerušil.  

 

3.2 Marketing ve vyhledáva čích 

 

Pojem Search Engine Marketing se často překládá jako marketing ve vyhledávačích 

(search engine = angl. vyhledávací stroj). Zkracuje se do tvaru SEM. Jedná se          

o jeden z možných způsobů propagace vlastního webu, aby se na něj dostali 

návštěvníci. SEM si lze představit zejména jako výhodný nákup placených odkazů ve 

vyhledávačích. 

 

U klasické reklamy je třeba zákazníka přesvědčovat, aby si produkt koupil. Search 

engine marketing ale funguje obráceně: zákazník v internetovém vyhledávači hledá 

produkt a chce si jej koupit. Jediné, co je třeba udělat, je být ve vyhledávačích "vidět". 

 

A protože Češi využívají internet, podle výzkumu Českého statistického úřadu 

z druhého čtvrtletí roku 2007 (viz. příloha č. 1), z 77% právě k vyhledávání informací       

o zboží a službách, je přirozené se jim "nabídnout" v internetových vyhledávačích. 

Vyhledávače dnes umožňují velice přesné cílení. Nejenom, že se firemní reklama 

zobrazuje pouze těm, kteří hledají daný produkt, může se zacílit také regionálně 

nebo podle jazyka potenciálních klientů. 

 

                                                           
19 Internetový robot  nebo častěji jenom bot  je počítačový program, který pro svého majitele opakovaně vykonává nějakou 
rutinní činnost na internetu - obvykle sbírá data, odesílá a zpracovává požadavky na služby vzdálených serverů. 
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Co všechno search engine marketing obsahuje: 

 

- analýzu klíčových slov, 

- media-plán - osloví přesně ty, které je třeba oslovit, 

- tvorbu reklamních textů - reklamy ve vyhledávačích jsou textové. Spolu s 

firmou se potenciálnímu klientovi zobrazí 19 i více konkurentů. Proto musí být 

reklama natolik přesvědčivá, aby potenciální zákazník kliknul právě na ni, 

- řízení reklamní kampaně - je nutné  pravidelně sledovat efektivnost vybraných 

klíčových slov a zadaného reklamního textu. Je třeba se tedy zaměřit na to: 

 

- zda se reklama zobrazuje cílové skupině, 

- zda reklama oslovuje cílovou skupinu a ta na ni kliká, 

- zda je reklama efektivní v závislosti na financích, pozici, místě, času               

a konkurenci, 

- zda reklama vede k nákupnímu rozhodnutí. 

 

Technikami SEM se ale již více v této práci zabývat nebudu. Firma, o které budu psát 

dále se specializuje na tvorbu a úpravu firemních www stránek, kdy tato tvorba         

a úprava je zaměřena na systém ohodnocování vyhledávači a posunování stránek 

v nalezených výsledcích hledání před odkazy stránek konkurence. 

 

Technikami SEM se mohou firmy zabývat samy i bez zásadnějších hlubších znalostí 

úpravy kódu stránek a budování zpětných odkazů, což je pro SEO klíčové. SEM 

kampaně jsou kampaně placené přímo provozovatelům vyhledávačů, kteří pak tyto 

placené inzeráty zobrazují po stranách mimo hlavní hledací okno v tabulkách 

nazvaných sponzorované odkazy. Dokud tedy firma platí, tak se její textové inzeráty 

s odkazem na firemní prezentaci v těchto sponzorovaných odkazech zobrazují. 

 

Techniky SEO jsou mnohem náročnější, jelikož si nelze zaplatit jakékoliv místo 

v hlavní stránce nalezených výsledků u vyhledávačů. Technikami SEO je snaha 

firemní odkazy na tomto místě zobrazovat co nejvýše. 

 

 



 21

4 Projekt Net-marketing 

 

Jak je již uvedeno v úvodu této práce, jsem vlastníkem živnostenské listu. 

V následujících kapitolách přiblížím stručně charakteristiku firmy a její hlavní poslání. 

 

4.1 Charakteristika firmy 

 

Firma Bůžek Jiří, Inet Consulting Corporation je firmou, která vznikla ve třetím 

čtvrtletí roku 2000 a je řádně zapsána a zaregistrována u Obecního živnostenského 

úřadu Magistrátu města Frýdek-Místek. Jedná se o firmu založenou na základě 

Živnostenského listu, o který si žádala fyzická osoba. Majitelem firmy a tudíž žádající 

fyzickou osobou byl Bůžek Jiří. Živnost není provozována průmyslovým způsobem   

a živnostenský list byl vydán na dobu neurčitou dle ustanovení § 47 odst.                  

1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů na základě ohlášení. Jako předmět podnikání jsou zvoleny čtyři okruhy 

činností: reklamní činnost, marketing, zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy. 

 

Firma není plátcem daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, daně z nemovitosti 

ani daně silniční. Je ale zaregistrována dle § 33 zákona ČNR  č. 337/1992 Sb.,         

o správě poplatků, ve znění pozdějších novel jako plátce daně z příjmů fyzických 

osob. Sídlo firmy je v obci Lučina, nacházející se na břehu vodního díla Žermanice, 

vzdálené 13 km od města Frýdek-Místek a 10 km od města Havířov. Obec náleží 

pod Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek. 

 

Firma nemá zaměstnance, ale vede pracovně právní vztahy na základě Dohody       

o provedení práce v souladu s ustanoveními § 236 Zákoníku práce. K dispozici má 

programátora databází, SQL20 systémů a Javy, grafičku, technického 

spolupracovníka, webdesignera a své obchodní zástupce. Mezi některými zástupci   

a firmou je pracovně právní vztah založený na základě Smlouvy o zprostředkování 

podle § 642 a následujících Obchodního zákoníku. Tento vztah je ale pouze u těch 

zástupců, kteří jsou vlastníci živnostenského oprávnění a finanční odměna za 

odvedenou práci je jim vyplácena na základě faktury tak, jako platba jiné firmě. 

                                                           
20 SQL (někdy vyslovováno anglicky es-kjů-el někdy též síkvl) je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty   
v relačních databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk). 
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Firma není vlastníkem žádné movitosti ani nemovitého majetku. Dokonce není 

vlastníkem žádného hmotného majetku vyjma notebooku s připojením k síti internet. 

Je ale vlastníkem majetku nehmotného, na němž je postavena celá myšlenka 

podnikatelského záměru firmy. Spojení pomocí internetu nenutí firmu vlastnit žádné 

kancelářské prostory, jelikož tato internetová komunikace je méně nákladná a více 

operativní. Velká část komunikace je vedena také prostřednictvím mobilních sítí 

českých operátorů. Mobilní telefon je v osobním vlastnictví majitele firmy, nikoli ve 

vlastnictví firmy, a to až do konce jeho studia na vysoké škole. To znamená, že není 

uplatňován jako daňový náklad. 

 

Hlavní myšlenka firmy je postavena na vlastním know-how21 a získávání finančních 

prostředků na základě nehmotných statků a realizovaných firemních projektů,            

o kterých se zmíním dále. 

 

4.2 Poslání a historie firmy 

 

Firma se zabývá především činností směřující k propagaci a reklamě jiných subjektů, 

a to pomocí prostředků, kterými má možnost disponovat. Především jde ale              

o celosvětovou síť internet a dříve také pomocí papírových katalogů. 

 

Firma byla původně založena za účelem vytvoření databázového systému, který by 

shromažďoval data a informace o podnikatelských subjektech působících na území 

České republiky. Jelikož ale úroveň znalostí tvorby databázových systémů byla při 

založení velmi nízká, firma se začala zabývat tvorbou internetových www stránek,     

a to pro firmy, obecní úřady, ale také například pro hudební skupinu. 

  

V roce 2002 se podařilo kontaktovat a přesvědčit k spolupráci odborníka na 

databázové systémy, který byl ochoten se účastnit práce na projektu Katalog Firem. 

Tak byla opět vzkříšena původní myšlenka, díky níž došlo k založení firmy. Práce na 

Katalogu Firem ale trvaly poměrně dlouho, a tak se činnost dál ubírala k tvorbě 

internetových prezentací a nově v létě 2002 také k tvorbě propagační brožurky 

určené turistům a obyvatelům rekreační oblasti Těrlické a Žermanické přehrady. 

                                                           
21 Know-how  (anglicky „vědět-jak“) je anglické sousloví, popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro 
určitou činnost - nejčastěji výrobu. 
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Hlavním účelem bylo ale vytvoření databázového systému sloužícího k vyhledávání 

informací o firmách, jejich výrobcích a službách. Pro tento účel je ve vlastnictví firmy 

doména www.katalogfirem.com, na níž od roku 2001 funguje systém, který umožňuje 

firmám, za určitý poplatek, zaregistrovat se a potencionálním zákazníkům, 

obchodním partnerům, dodavatelům či odběratelům uvedená data zdarma 

vyhledávat. Systém byl ale zpočátku pouze statický a vkládání údajů velmi 

zdlouhavé. Proto se během roku 2002 postupně začal přetvářet v plně automatický 

databázový systém založený na programovacím jazyce PHP22 a databázi SQL. 

Tento systém byl dokončen v druhém čtvrtletí roku 2003, kdy byla pronajata na dobu 

pěti let s možností prodloužení také doména www.katalogfirem.cz. Tato doména byla 

během mého studia na vysoké škole odkoupena a samotný projekt Katalog Firem již 

dále běží především na této perspektivnější doméně. 

 

V létě 2007 jsem se rozhodl začít s propagací Katalogu Firem na síti internet. Byly 

vybrány dva nejpoužívanější internetové vyhledávače, a to Google.cz a Seznam.cz23. 

Následně byla vyvíjena činnost s cílem umístit se na hledané klíčové slovo „katalog 

firem“ nad konkurenci, která není v tomto oboru firemních katalogů a seznamů 

zrovna nejmenší. 

 

Po úspěšné aplikaci marketingových technik určených pro vyhledávače bylo 

dosaženo stavu, kdy za necelé tři měsíce se Katalog Firem začal zobrazovat na 

první stránce výpisu vyhledávače Google.cz a během dalších dvou měsíců se začal 

na tomto vyhledávači zobrazovat na absolutně prvním místě.  

 

Postupně se vybrala další klíčová slova, a to „seznam firem“ a „firmy“ a začala se 

provádět optimalizace pro vyhledávače na tyto další hledané výrazy. V současné 

době (jaro 2008) je Katalog Firem vyhledatelný na všechna tato klíčová slova u obou 

vyhledávačů na první stránce nalezených odkazů. Výjimkou je pouze obecný výraz 

„firmy“ u vyhledávače Seznam.cz, který je na třetí stránce výpisu. 

                                                           
22 PHP („PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk, určený 
především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, 
XHTML či WML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových aplikací. PHP lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových             
a desktopových aplikací. 
23 Seznam.cz  je nejnavštěvovanější a nejstarší český internetový portál. Byl založen roku 1996 Ivem Lukačovičem, kdy byl        
i prvním českým katalogovým vyhledávacím serverem. Od svého vzniku prošel mnoha změnami. V současné době činí jeho 
návštěvnost přes 2 miliony lidí denně. V současnosti patří k nejúspěšnějším českým internetovým společnostem. 
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Po těchto vynikajících zkušenostech s optimalizací stránek Katalogu pro vyhledávače 

jsem začal zvažovat vytvoření projektu odděleného od Katalogu Firem, zaměřeného 

pouze na internetový marketing a propagaci firemních www stránek v konkurenčním 

prostředí těchto vyhledávačů. 

 

Spolu s další studentkou, studující také Vysokou školu báňskou - Technickou 

univerzitu Ostrava, Fakultu ekonomickou, obor marketing a obchod, jsme začali 

pracovat na tomto novém projektu, který dostal pracovní označení jako                

„Net-marketing“ a zabývá se výhradně internetovým marketingem. 

 

Práce na tomto novém projektu započaly v zimních měsících roku 2007 a celková 

koncepce projektu byla hotova během zimy roku 2008. Tedy během posledního 

zkouškového období a během počátků plánování tématu této diplomové práce. Proto 

jsem si zvolil pro svou práci přímo téma vzniku a fungování projektu Net-marketing, 

které je v průběhu psaní práce velmi aktuální a navíc takto dojde ke spojení 

teoretických poznatků získaných během studia na vysoké škole s praktickou realizací 

v rámci projektu Net-marketing. 

 

Byly vytvořeny internetové stránky tohoto projektu, které se nacházejí na adrese 

www.net-marketing.cz a z pracovního názvu se stal název oficiální. Také započala 

tvorba sítě obchodních zástupců a spolupracovníků, kteří budou v rámci tohoto 

projektu nabízet službu dále zájemcům z řad firemní klientely. Jedná se tedy 

výhradně o trh B2B24. 

 

V dalších kapitolách se budu věnovat projektu Net-marketing, který firmám pomáhá 

zviditelňovat se v konkurenčním prostředí v oblasti internetových vyhledávačů. 

Vyvíjená činnost na projektu Net-marketing se tedy bude „zrcadlit“ v diplomové práci, 

kdy tato práce dál bude sloužit ve svých závěrech a doporučeních jako naznačení 

budoucí cesty vývoje projektu. 

                                                           
24 Business-to-business  (B2B ), také business to business , je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, 
pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Tyto vztahy jsou založeny na bázi informačních 
technologií, které jsou hlavní příčinou jejich vzniku a umožňují jejich vznik a trvání. 
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4.3 Zdroje firmy 

 

„Všechny podniky jsou závislé na třech faktorech, kterým ekonomové říkají výrobní 

činitelé a jimiž jsou lidské zdroje, kapitálové zdroje a materiální zdroje. Musí existovat 

záměry pro jejich získávání, využití a rozvoj. Zdrojů je nutno využívat produktivně     

a jejich produktivita musí vzrůstat, má-li podnik přežít.“ [6] V této kapitole se budu 

věnovat také zdrojům informací. 

 

4.3.1 Lidské zdroje 

 

Lidské zdroje představují pro firmu nosnou sílu, která je potřebná pro plnění hlavního 

účelu, za kterým byl projekt založen. Jedná se o nabídku služeb, zejména pak 

internetového marketingu, kdy je pro zajištění úspěšnosti nutná osobní konzultace 

mezi zástupcem projektu a podnikatelem. 

 

Firma využívá smluvního pracovně právního vztahu se svými zaměstnanci. Mezi 

jednotlivými spolupracovníky je uzavřena buď „Dohoda o provedení práce“ nebo       

v případě, že spolupracovník vlastní živnostenský list, pak „Smlouva                             

o zprostředkování“. Firma v současné době nepreferuje klasický vztah zaměstnanec 

- zaměstnavatel. Model, který je nyní využíván, je výhodný zejména v tom, že firma 

není nucena platit sociální ani zdravotní pojištění za spolupracovníky a není              

v  právním závazku vůči spolupracovníkům v případě ukončení spolupráce. 

 

Na druhou stranu se ale jedná o smlouvu, která je omezena 150 hodinami práce, což 

se v praxi rovná přibližně čtyřem měsícům činnosti. Za tuto dobu je spolupracovník 

schopen oslovit 40 - 60 potenciálních zákazníků. V případě překročení časového 

limitu bude vyvíjen ze strany firmy tlak na spolupracovníky, aby si pořídili 

živnostenský list, případně by se řešila jiná forma zaměstnaneckého poměru. 

 

Vzhledem k místu konání podnikatelské činnosti, ve kterém se vyskytuje poměrně 

vysoká nezaměstnanost, firma nemá žádný problém nacházet nové spolupracovníky. 

Dosavadní odezva na podané inzeráty, ve kterých byli hledáni noví spolupracovníci, 

byla dostatečně velká. Vzhledem k časovým možnostem jsou prováděny osobní 

pohovory a vybíráni další budoucí spolupracovníci. 
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Dále i sami spolupracovníci mají možnost rozšiřovat řady nových spolupracovníků 

projektu Net-marketing. (viz. kapitola 4.4.3 - Místo) 

 

Co se týká školení nebo přípravy spolupracovníků na samotnou práci, má firma 

zpracovány přesné postupy, jak vystupovat, co nabízet, jak a co říkat. Samozřejmě 

ale záleží na přístupu každého spolupracovníka, jeho osobním charakteru                 

a vystupování. Jednou týdně je vždy sezení se stávajícími spolupracovníky, kde se 

probírají úspěchy a problémy při oslovování potenciálních zákazníků. Jsou vznášeny 

návrhy a názory na prováděnou práci. Spolupracovníci jsou zde také informováni      

o případných novinkách v rámci projektu. 

 

4.3.2 Kapitálové zdroje 

 

Kapitál je hnací silou každé firmy. V závislosti na jeho velikosti se odvíjí vývin firmy, 

plánování budoucích cílů a volba strategie. Množství kapitálu, přístup k němu a jeho 

cirkulace je podstatnou součástí plánování každé firmy. 

 

V současné době jsou kapitálové zdroje projektu omezeny na příjmy z jiné činnosti. 

Na počátku podnikatelské činnosti nebyl do firmy vložen žádný základní kapitál         

a nebylo vytvořeno žádné základní jmění. Počáteční investice činily asi 3 000 Kč. 

Dalo by se říci, že začátek podnikání byl prakticky od nuly. Následně byla ale 

vyvíjena aktivita v propagování firem na internetu pomocí firemní databáze Katalogu 

Firem (viz. kapitola 4.2 - Poslání a historie firmy), která do firmy přinesla již finanční 

prostředky, z nichž je možno financovat počátek projektu Net-marketing. 

 

Net-marketing již začal vykazovat první příjmy a v současné době již investice do něj 

vložené z Katalogu Firem, jsou již vyrovnány právě těmito příjmy. V případě, že vše 

bude fungovat jako dosud, předpokládá se, že se na konci léta 2008 projekt         

Net-marketing zcela oddělí od stávajících aktivit firmy a založí se společnost 

s ručením omezeným, která bude finančně samostatná, bez závislosti na jiných 

kapitálových zdrojích. 
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Hlavní projekty firmy jsou postaveny tak, že nevznikla nutnost žádat o úvěr, dotace  

či jiné zvýhodnění. Na počátku činnosti firmy byla sice podána žádost o dotaci na 

vznik nového pracovního místa prostřednictvím Pracovního úřadu ve Frýdku-Místku, 

ale byla zde povinnost daného uchazeče o práci zaměstnat na plný úvazek po 

určitou dobu. Jelikož ale firma nemůže znát kvality uchazečů předem, je tento 

systém pro ni nevýhodný. Navíc by odpadla motivace pracovníků, kteří by vždy, 

státem určené minimum, museli dostat ,ať by už pracovali nebo ne. 

 

4.3.3 Materiálové zdroje 

 

Materiálové zdroje jsou nutné pro fyzické fungování firmy. Tvoří hmatatelnou část 

podniku a vypovídají o jejím hmotném zabezpečení. V závislosti na prováděné 

činnosti také určují rychlost růstu firmy a její možnosti do budoucna. 

 

V současnosti firma nevlastní kancelářské prostory, ale předpokládá se, že v blízké 

budoucnosti se nevyhne najmutí kanceláře. Pro firemní kancelář by bylo 

nejvhodnější město Ostrava. Vedení firmy i nynější spolupracovníci v něm                 

a v jeho okolí působí, navíc je zde dobrá dopravní dostupnost a možnost 

bezproblémového připojení k internetovým sítím, které jsou pro fungování projektu 

Net-marketing podstatné. 

 

Firma není nucena pořizovat si jakékoliv zásoby, mít vlastní sklady či hromadit 

jakýkoli materiál přímo ve firmě. Vlastnictví osobního vozu není také nutné. Veškerou 

podstatnou práci provádějí zástupci firmy, kteří osobní vůz zpravidla mají. Firma 

sama se nezabývá oslovováním potenciálních zákazníků přímo „v terénu“, proto není 

na dopravní prostředek odkázána. V případě nemožnosti osobního převzetí 

vykonané práce - převzetí podepsaných smluv, je systém Net-marketingu založen 

tak, na možnosti sesbíraná data zaslat i pomocí internetu na e-mailovou schránku 

firmy. 
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Firma není odkázána ani na zdroje internetové. Je vlastníkem domény                  

Net-marketing.cz. Fyzické umístění firemních internetových stránek je v placeném 

prostoru systému Savana.cz. V případě poruchy tohoto web prostoru má firma 

možnost téměř okamžitě celý systém přesměrovat na jiného poskytovatele místa na 

serverech, určených pro internetové prezentace. 

 

Výhledově do budoucnosti se nepočítá s pořizováním jakýchkoli hmotných statků,     

s kterými by firma měla disponovat. Stávající činnost firmy umožňuje její bezpečný 

chod bez závislosti na jakýchkoli materiálních zdrojích. Z tohoto hlediska je zde 

velkou výhodou nemožnost krachu projektu, založeného na nedostatku materiálu, 

velikosti prostor apod. 

 

4.3.4 Zdroje informací 

 

Každý podnik musí mít přístup k určitým informacím, na jejichž základě stanovuje 

podnikovou politiku, postupy a strategii. Informace jsou důležité pro rozvoj a růst 

podniku. Dostatek informací zaručuje vyhnutí se nenadálým a nečekaným 

problémům, které by se mohly objevit z důvodů neinformovanosti. 

 

Původ informací můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, a to dle zdroje, z nichž 

dané informace pocházejí. Zdroje informací mohou být tedy interní - získané             

z vlastní evidence, z výpovědí pracovníků apod. a externí - odborná literatura, 

konzultanti, odběratelé, zákazníci, konkurence apod. 

 

Interní informace - firma využívá k získávání interních informací zejména postřehů 

svých spolupracovníků a vlastního pozorování. Pravidelně se konají schůzky se 

spolupracovníky, kteří kromě oslovování firem, zachycují informace (interní i externí) 

přímo při jednání s podnikateli či odpovědnými osobami.  

 

Tyto informace jsou přehodnocovány, je o nich diskutováno a vyvozují se následně 

závěry. Získané informace často slouží jako podklad pro změnu, úpravu či obnovu 

firemních postupů, které každý spolupracovník dostává. Postupy obsahují návod, jak 

se chovat při kontaktování a oslovování potenciálních zákazníků, jak vyplňovat 

smlouvy atd. 
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Dále je vedena evidence úspěšnosti jednotlivých spolupracovníků. Je sledována 

jejich výkonnost, časové nasazení a úspěšnost sepsaných smluv. Ke každému 

spolupracovníkovi je na základě této evidence přistupováno individuálně se 

zaměřením na jeho/její slabé a silné stránky. Na týdenních poradách je pak vždy 

vyhodnocována celková úspěšnost jednotlivých spolupracovníků a řešeny důvody 

neúspěchu u neúspěšných spolupracovníků. 

 

Velmi důležité jsou informace o konkurenčních firmách, které působí v oblasti,         

ve které se spolupracovníci pohybují. Pokud spolupracovník zjistí, že firma, kterou 

oslovil již oslovena byla, a to jinou konkurenční firmou, má za úkol zjistit co nejvíce 

informací o tomto konkurentovi. Ze získaných informací lze pak konkurenci 

identifikovat a analyzovat její služby. 

 

Dalším zdrojem informací je internetová firemní prezentace projektu Net-marketing, 

která obsahuje v části stránek „kontakty“ odesílací pole, v němž může kterýkoli 

návštěvník stránek sdělit vedení projektu své postřehy, návrhy, nápady či kritiku. 

Toto pole je zpřístupněno 24 hodin denně po celý týden a v případě odeslání 

příspěvku návštěvníkem stránek je tento příspěvek okamžitě doručen na hlavní       

e-mailovou adresu firmy, která je několikrát denně kontrolována. 

 

Externí informace - celá firma je v podstatě založena na moderních výpočetních 

komunikačních technologiích, tak hlavním zdrojem externích informací je samotný 

internet. V určitých časových intervalech je zkoumána konkurence, její produkty        

a nové nabídky. Jsou také sledovány statistiky přístupů k jednotlivým konkurenčním 

firmám a jejich škála služeb. Důležité jsou také články a diskuze, které se zabývají 

problematikou internetového marketingu a ve kterých je konkurence rozebírána. 

Články jsou k nalezení na internetových ekonomických a zpravodajský serverech. 

Pomocí vyhledávačů - hlavně pak www.google.cz jsou hledány nové konkurenční 

firmy nebo nové produkty jiných společností, které by mohly nebo již konkurují 

projektu Net-marketing. Vyhledávání těchto informací je jednoduché, časově 

nenáročné a především finančně nenákladné.  
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4.4 Marketingový mix 

 

Pro úplnost této práce zde detailněji rozeberu jednotlivé prvky marketingového mixu 

projektu Net-marketing. Budu se držet klasické struktury čtyř P, kdy první P - produkt 

je v tomto případě službou. Tuto strukturu přejímám od Philipa Kotlera. 

 

4.4.1 Produkt - služba 

 

Dle Kotlera je základem každého podnikání nabídka. Důležité podle něj je, aby se 

tato nabídka lišila od ostatních a to způsobem, který přijme cílový trh, aby tuto 

nabídku preferoval nebo dokonce platil vyšší cenu. 

 

Hlavní nabídkou Net-marketingu je služba optimalizace stránek pro vyhledávače (viz. 

kapitola 3.1 - Optimalizace pro vyhledávače). Tato optimalizace byla navržena tak, 

aby se maximálně odlišovala od stejné služby, kterou nabízejí konkurenti projektu. 

 

Základní diferenciace spočívá v provádění služby. Většina konkurentů, kteří byli 

nalezeni a jejich služby prozkoumány, nabízí optimalizaci jednorázově. To znamená, 

že pokud si službu zákazník zaplatí, konkurenti provedou úkony, které firmu ve 

vyhledávačích zviditelní, ale dále se již moc o pozice klienta nestarají. Oproti tomu 

Net-marketing svou službu nabízí na delší časové období, a to na 12 měsíců. 

 

Zároveň spolu s hlavní službou optimalizace nabízí další podpůrné služby, které má 

klient již v ceně. Jedná se například o monitoring dostupnosti stránek. To znamená, 

pozorování na kolik procent jsou klientovy stránky dostupné - žádný počítačový 

server25 nefunguje zcela nonstop. Servery mívají výpadky, instalují se aktualizace 

apod. V rámci monitoringu se měří míra těchto výpadků a pokud by tato míra klesla 

pod únosnou mez, pak je klientovi doporučeno změnit svého webhostingového26 

poskytovatele.

                                                           
25 Server  je v informatice obecné označení pro počítač (tedy hardware) nebo software, který poskytuje nějakou službu dalším 
počítačům nebo programům. Služba může být nabízena v rámci jednoho počítače (obsluha připojené tiskárny, správa 
automatických aktualizací, apod.) nebo i počítačové sítě (sdílené disky, síťová tiskárna, WWW server, autentizační server         
a další). 
26 Webhosting  je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako 
poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu mohou firmy a jednotlivci své webové stránky umístit na 
internet, aniž by museli mít vlastní server. 
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Dále se zákazníkovi v rámci „bonusového“ balíčku služeb zasílá na e-mail měsíční 

zpráva (viz. příloha č. 2)  o trendech v chování návštěvníků firemních stránek. 

V rámci projektu se měří a srovnává za předchozí měsíc, kolik návštěvníků přichází 

na klientovy stránky, jak dlouho se na nich zdrží, kolik stránek si tito návštěvníci 

v průměru prohlédnou. Jedná se o zajímavé marketingové ukazatele, na jejichž 

základě může klient své stránky dále upravovat tak, aby se z návštěvníků stávali 

zákazníci. Tomuto napomáhá také měření, kolik procent z příchozích si prohlédne 

pouze titulní stránky a stránky opustí, či kolik procent návštěvníků se opakovaně     

na stránky vrací. V rámci optimalizace tak získává klient další službu, za kterou by   

si mohl platit i zvlášť, ale pro odlišení se od konkurence je tato služba nabízena jako 

součást internetového marketingu a optimalizace pro vyhledávače. 

 

V již zmíněné měsíční zprávě se uvádí, na jakých pozicích se klientovy stránky 

nacházejí ve vyhledávačích Google.cz a Seznam.cz na vybraná klíčová slova, 

včetně srovnání za minulý měsíc. Dále má klient možnost srovnání s pozicemi 

zvolené konkurence, kdy je mu v přehledné tabulce zaznačeno, na kterých pozicích 

svou konkurenci již ve vyhledávačích předběhl a na kterých pozicích je třeba ještě 

pracovat. 

 

Zároveň jsou klientovy firemní údaje vkládány do jiných vyhledávačů, seznamů        

či databází. Tak jsou klientovy údaje k dispozici z mnohem většího množství zdrojů 

než jsou samotné vyhledávače Google.cz a Seznam.cz. 

 

Souhrnně lze uvést seznam všech služeb, které klient Net-marketingu získává: 

 

- monitoring dostupnosti klientových www stránek, 

- sledování trendů v chování návštěvníků stránek a srovnání s minulým 

měsícem, 

- umísťování firemních údajů do různých vyhledávačů, databází a seznamů, 

- sledování pozic ve vyhledávačích na zadaná klíčová slova a jejich změnu 

oproti minulému měsíci, 

- sledování pozic ve vyhledávačích u vybraných konkurenčních stránek na daná 

klíčová slova, 

- posílání měsíčních zpráv se všemi aktuálními informacemi. 
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Při nabídce služeb internetového marketingu se ale zjistilo, že podnikatelé ač tuto 

službu velmi kladně přijímají a vítají ji, tak začali často požadovat úpravu svých 

stávajících firemních www stránek nebo dokonce tvorbu zcela nových. 

 

Proto byla k optimalizaci přidána služba tvorby a úpravy www stránek. Stránky jsou 

tvořeny a upravovány dle cílových skupin (viz. kapitola 2.1 - Cílové skupiny), které 

stránky navštěvují - při úpravě stránek nebo které je budou navštěvovat - při tvorbě 

zcela nových stránek.  

 

Touto službou navíc vzniká mezi některými zákazníky a Net-marketingem o něco 

hlubší vztah, jelikož tyto firmy při tvorbě stránek často dovolují nahlédnout do dění 

firmy a přístup k různým firemním dokumentům. Navíc při tvorbě www je tento vztah 

mnohem intenzivnější a stránky se poupravují dle přání klientů někdy i pár měsíců. 

V případě samotné úpravy je tento smluvní vztah opět minimálně jednoroční. 

 

4.4.2 Cena 

 

Cena je stanovena na základě vytvořeného ceníku (viz. příloha č. 3), kdy byly 

stanoveny čtyři varianty, lišící se počtem klíčových slov, na které se techničtí 

spolupracovníci Net-marketingu budou zaměřovat. 

 

Stanovení ceny předcházela diskuze, z níž vzešel systém tvorby cen. Bylo navrženo 

schéma čtyř variant nazvaných „mini, základní, rozšířená, komplet“. Varianty jsou 

čtyři záměrně, a to aby klient nezvažoval nad případnou střední cestou, ale aby se 

rozhodoval mezi „chudší“ a „bohatší“ variantou. Na základě současných výsledků lze 

konstatovat, že tento výběr variant byl výborný, jelikož většina klientů se kloní 

k variantám „rozšířená“ a „komplet“, které jsou nejdražší. 

 

V ceníku jsou tyto čtyři varianty odstupňovány dle intenzity práce technického 

spolupracovníka, tedy času, který věnuje jednotlivým technikám přímo souvisejících 

s optimalizací klientových stránek pro vyhledávače. Ceník také obsahuje nástin 

veškerých služeb, které klient získává spolu s optimalizací stránek jako jeden balíček 

v rámci internetového marketingu. 
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Klienti platí v měsíčních platbách na základě faktur. Pokud se ale některý ze 

zákazníků rozhodne zaplatit celou částku na celý rok dopředu najednou a vyžaduje 

za to určitou procentní slevu, pak je zde určitý prostor k vyjednávání a tato sleva je 

do určité výše poskytnuta. Také je možno přistoupit na slevu z ceny výměnou za 

reklamní inzertní plochu na atraktivním místě, např. v inzertních novinách apod. 

 

Faktura je klientům zasílána elektronickou formou spolu s každoměsíční zprávou      

o činnosti, která byla prováděna technickým spolupracovníkem za uplynulý měsíc. 

Zároveň je také zasílán papírový originál prostřednictvím služeb České pošty. Platby 

jsou vyžadovány dopředu, a to proto, aby bylo možno platit práci technickému 

spolupracovníkovi. Platby jsou zasílány výhradně na bankovní účet, a to dle čísla 

faktury s maximální dobou splatnosti 14 dnů. 

 

Pokud by klient nebyl schopen či ochoten dále platit objednanou službu, pak má 

možnost od smlouvy odstoupit v 30 denní lhůtě, kdy je ale povinen závazky do konce 

výpovědní lhůty bezodkladně uhradit. 

 

Druhou službou, kterou si zákazníci mohou objednat, je úprava a tvorba firemních 

internetových prezentací, tedy firemních stránek. Zde je cena opět stanovena na 

základě ceníku (viz. příloha č. 4) ve čtyřech variantách, dle obtížnosti tvorby              

a rozsáhlosti požadovaných internetových stránek. 

 

Za tuto službu se platí až po vytvoření stránek či až po úpravě stránek, a to opět na 

základě zaslané faktury elektronickou poštou včetně papírového originálu 

prostřednictvím České pošty. Pokud si ale zákazník objedná navíc službu měsíčního 

vedení stránek, která v sobě zahrnuje dodatečné úpravy stránek kdykoliv během 

kalendářního měsíce, pak se smlouva uzavírá na dobu neurčitou a částka za toto 

měsíční vedení je fakturována spolu s částkou za internetový marketing na jednom 

účetním dokladu. Pokud ale klient nemá objednanou službu internetového 

marketingu, pak je částka fakturována čtvrtletně či půlročně zpětně. 
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4.4.3 Místo 

 

„Každý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude své zboží dodávat 

k dispozici cílovému trhu. Dvěma možnými způsoby jsou přímý prodej zboží nebo 

jeho prodej přes prostředníky. V rámci jednoho oboru se lze setkat s oběma těmito 

možnostmi“. [14] 

 

Net-marketing se rozhodl využívat prodeje především pomocí svých spolupracovníků 

a zároveň také pomocí přímé nabídky na vlastních internetových stránkách. 

 

Prodej pomocí spolupracovníků je založen na tvorbě a rozšiřování struktury na bázi 

víceúrovňového marketingu. Každý spolupracovník má možnost podílet se na tvorbě 

Net-marketingu a poskytování nabídky jeho služeb podnikatelským subjektům. Na 

základě vytvořeného sedmi úrovňového kariérního systému může každý 

spolupracovník Net-marketingu dosáhnout vyšší kariérní úrovně při splnění daných 

podmínek. 

 

Systém používaného víceúrovňového marketingu je založen na tzv. bodech, které 

jsou vypočítávány z částky, kterou se klienti zavážou vložit do optimalizace stránek 

na sjednanou dobu. Každých 500 Kč je jeden bod při provádění internetového 

marketingu a každých 1000 Kč je jeden bod při tvorbě a úpravě www stránek. Každý 

spolupracovník pak dostává za každý takto získaný bod finanční ohodnocení dle 

kariérní úrovně, na kterém se daný měsíc nachází. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je 

hodnota bodu pro spolupracovníka. V každém případě odměna spolupracovníka je 

vždy minimálně 10 % z částky, kterou s klientem sjednal a klient tuto částku uhradil 

nebo uhradil alespoň část této částky. 

 

Od počátku činnosti má spolupracovník možnost rozšiřovat řady nových 

spolupracovníků. Pokud někomu dalšímu ukáže základní principy Net-marketingu     

a je sepsána dohoda o provedení práce či smlouva o zprostředkování s tímto novým 

spolupracovníkem, pak má spolupracovník při aktivním vedení tohoto nového 

spolupracovníka nárok na část odměny z činnosti, kterou tento nový spolupracovník 

bude provádět. 
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Zároveň nový spolupracovník může rozšiřovat řady spolupracovníků                     

Net-marketingu a i z této rozšířené sítě má původní spolupracovník nárok na část 

odměny z činnosti celé této pracovní skupiny. Podmínkou samozřejmě je aktivní 

činnost všech zúčastněných, která je definována v dohodě o provedení práce či 

smlouvě o zprostředkování. 

 

Pro správně vyvíjenou činnost jsou všichni spolupracovníci povinni navštívit první 

dvě školení, kde jsou jim detailně vysvětleny služby, které v rámci Net-marketingu 

budou nabízet, komunikace s klienty a jsou jim ukazovány názorné příklady uzavírání 

a podepisování smluv. 

 

Net-marketing ovšem nespoléhá výhradně jen na svou síť zprostředkovatelů, která 

se dynamicky a rychle rozšiřuje, ale využívá také možností přímého prodeje. Pro 

tento účel byly vytvořeny internetové stránky www.net-marketing.cz, na kterých mají 

zájemci o službu možnost dočíst se o všech činnostech, které Net-marketing provádí, 

jakou formou je provádí, co vše získají využíváním těchto služeb a je zde také 

nastíněna cena nabízené služby. 

 

Stránky pro komunikaci s potenciálními klienty obsahují kontaktní formulář, kde 

mohou případní zákazníci uvést kontakt na sebe a konkrétní dotaz. Kromě tohoto 

formuláře mají možnost spojit se přímo s hlavními obchodními zástupci, jejichž 

jména, e-maily a telefonní čísla jsou na stránkách také uvedeny. Pro propagaci 

stránek se využívá vlastních služeb, kdy se na vybraná klíčová slova techničtí 

spolupracovníci snaží umístit stránky Net-marketingu na přední stránky vyhledávačů.  

 

Při nabízení služeb byla dána jedním klientem nabídka na outsourcing27 služeb. Tato 

možnost je v současné době v jednání. Jedná se o firmu vyvíjející informační 

systémy a firemní internetové prezentace. Svým klientům neustále nabízí novinky 

z oblasti svých služeb a jelikož je nyní aktuální poptávka po samotném internetovém 

marketingu, který neprovádějí, tak se vedení společnosti obrátilo na Net-marketing 

s nabídkou umístit nabízenou službu do jejich ceníků a tuto službu provádět na 

základě outsourcingu. 

                                                           
27 Outsourcing  je proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu 
(subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. 
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4.4.4 Propagace 

 

„Čtvrté P, tedy propagace, pokrývá veškeré komunikační nástroje, které mohou 

cílovému publiku předat nějaké sdělení. Tyto nástroje spadají do pěti širších 

kategorií: Reklama, Podpora prodeje, Public relations, Prodejní personál, Přímý 

marketing.“ [14]. 

 

Reklama 

Net-marketing si vybral pro svou propagaci formou reklamy tři mediální 

komunikátory. Jedná se o inzertní noviny, reklamní plachtu a potisk vozů. 

 

Při jednání s jedním z klientů byla nalezena možnost barterového obchodu28, kdy 

klient sám nabídl reklamní místo ve svém novém reklamním měsíčníku pro město 

Ostrava, který bude distribuován po městě do cca 140 000 domácností zdarma. 

Výměnou za vytvoření základní internetové prezentace a provádění internetového 

marketingu byla nabídnuta plocha v tomto měsíčníku s možností umístit zde firemní 

inzerát, a to ve dvou vydáních během roku. Tato nabídka byla přijata a v současné 

době se jedná o vzhledu dané reklamy. 

 

Dalším propagačním nástrojem je reklamní plachta, kdy někteří spolupracovníci sami 

navrhli umístit plachtu na ploty svých pozemků. Proto se nyní vytipovávají vhodné 

lokality z nabídek a do budoucna by tento nástroj mohl být v síti spolupracovníků      

a i na jiných místech využíván. Rozměry dané plachty jsou 3 metry na šířku a 1 metr 

na výšku. Plachta obsahuje logo, slogan, stručný popis činnosti a kontakt na 

spolupracovníka, který tuto plachtu nechá umístit na svůj pozemek, případně obecný 

kontakt na firmu v případě umístění na jiném místě. V současné době probíhají 

jednání s výrobci těchto plachet, reklamními agenturami a tiskárnami, které nabízejí 

potisk reklamními slogany. Nároky na tuto plachtu jsou velké, jelikož se jedná           

o venkovní plochu, která bude vystavena přírodním podmínkám, proto jsou také 

jednání o materiálu a použité technologii potisku či polepení fólií složitější. 

                                                           
28 Barterový obchod  je druh obchodu, při němž se zboží nebo služby vyměňují za určité množství jiného zboží nebo služeb. 
Barterový obchod může probíhat jak dvoustranně, tak i vícestranně. Jde o přímou směnu bez zapojení některého všeobecného 
prostředku směny (např. peněz či zlata). Barterový obchod a peníze představují různé prostředky k vyvážení hospodářské 
směny. 
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Jinou venkovní reklamou je potisk automobilů. Někteří spolupracovníci vlastní osobní 

automobily novějších typů, na něž je možno umístit potisk s logem, stručným,  

heslovitým popisem činnosti a telefonním číslem daného spolupracovníka. 

Reklamními plochami jsou obě boční strany a zadní strana vozidla. Potisk vozu hradí 

firma. 

 

Dále do budoucna se uvažuje o tisku plno barevných informačních letáčků, které by 

spolupracovníci mohli zanechávat podnikatelům. Jedná se o oboustranný tisk, kdy 

přední stránka má podnikatele informovat, co vše mu může spolupráce              

s Net-marketingem přinést, a druhá stránka jednotlivé výhody dále vysvětluje. Spolu 

s informacemi o internetovém marketingu je na letáčku kontakt na spolupracovníka. 

Letáček by se tiskl v několikatisícovém nákladu. (viz. příloha č. 5) 

 

Veškeré reklamní materiály jsou postaveny na logu a sloganu. Logo je tvořeno přímo 

nápisem Net-marketing, kdy počáteční písmeno N přechází do šipky směřující 

vzhůru jako náznak zvyšování pozic ve vyhledávačích. (viz. příloha č. 6) Slogan je 

zase vytvořen tak, aby čtenáře zaujal, donutil ho nad ním zapřemýšlet a aby mu 

zůstal delší dobu „v hlavě“. Slogan zní: „Víte, co dělají Vaše stránky, když spíte?“ 

 

Veškeré reklamní nástroje byly vytvořeny s důrazem na cíl reklamy. Ten je stanoven 

jako informování potenciálních klientů o existenci Net-marketigu s účelem vzbudit     

u nich zájem zjišťovat o Net-marketingu další informace. Proto samotný název 

projektu je zkombinován s logem a obsahuje přímo www adresu, na které zájemci 

naleznou další informace - tak zvaně tři v jednom. Název je krátký a výstižný, proto 

by si jej mohli případní klienti snadno zapamatovat. Název nese informační složku 

reklamy. Slogan je zase vytvořen za účelem zaujmutí a následném zjišťování dalších 

informací o Net-marketingu ze strany jeho čtenáře.  

 

Oba dva nástroje , je-li to možné, jsou používány pohromadě, aby splnily svůj účel. 

Dle vyhodnocení dosavadních informací ze stran spolupracovníků, klientů                  

i nezávislých osob bylo zjištěno, že slogan je naprosto vyhovující. Logo muselo projít 

mírnou změnou designu a nyní se ověřuje jeho současná podoba. Reakce na 

upravené logo jsou již nyní pozitivní. 
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Podpora prodeje 

Net-marketing se v současné době zaměřuje především na jeden typ podpory 

prodeje a tím je balíček výhod, které zákazník získá při využívání služeb. Jiné firmy 

zabývající se internetovým marketingem nabízejí většinou pouze jednu hlavní službu 

a tou je především optimalizace pro vyhledávače a další služby svým zákazníkům již 

nepřináší, případně jsou tyto služby dále zpoplatněny jako služby samostatné. 

 

Net-marketing se vydal jinou cestou a v rámci jedné služby nabízí balíček s celou 

škálou podpůrných služeb, kdy hlavní je optimalizace pro vyhledávače, ale ostatní 

služby jsou stavěny na stejnou úroveň a zákazníkovi jsou předkládány jako služba 

jedna s důrazem na její jednotlivé části. Zákazník pak získává využíváním služeb 

Net-marketingu mnohem vyšší hodnotu celkové služby, než kdyby využíval pouze 

službu hlavní - optimalizaci pro vyhledávače. (viz. kapitola 4.4.1 - Produkt - služba) 

 

Nástrojem podpory prodeje by zde mohla být i sleva z ceníkové ceny, a to v případě 

celkové platby předem. Někteří klienti raději zaplatí částku za celý rok provádění 

internetového marketingu jednorázově předem, ale stává se, že naopak za tuto 

platbu vyžadují slevu z ceny. Tato sleva je akceptovatelná do 10 % z celkové roční 

částky. Je to ale finanční ztráta pro Net-marketing, proto není nikde uváděna, ani 

preferována. Nejedná se tedy o klasický nástroj podpory prodeje, ale je používán 

výhradně při požadavku klienta, kdy je důležité vyjít zákazníkovi vstříc. 

 

Speciálním nástrojem podpory prodeje by v případě Net-marketingu mohl být 

nabízený barterový obchod, který již byl v této kapitole zmíněn. Poměrně často se 

stává, že klientovi se líbí nabízená služba internetového marketingu, chce ji využívat, 

ale zároveň nepožaduje slevu na ceně. Naopak ale za tuto cenu sám nabízí určité 

formy kompenzace v podobě barterového obchodu - něco za něco. V průběhu tvorby 

diplomové práce byla již jedna tato možnost smluvně sjednána a o další se nyní 

rozhoduje. Vždy je ale důležitá nabízená protihodnota pro Net-marketing, nikoliv pro 

spolupracovníka, kterému je tato možnost nabídnuta ze strany klienta. 
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Public relations 

Jelikož je projekt Net-marketing zcela čerstvým projektem v době psaní této práce, 

nejsou aktivity v oblasti public relations příliš rozvinuté. Za zmínku ale určitě stojí 

používaná corporate identity29. Firemní barvou byla zvolena oranžová - jedná se       

o „teplou“ pozitivní barvu. Proto logo, stránky i vizitky jsou laděny do této barvy. 

Oranžová podněcuje a aktivuje. Povzbuzuje komunikaci, stimuluje ducha. 

Symbolizuje štěstí, intelekt a koncentraci. Je ale agresivní, což je pro účely firmy 

v oblasti marketingu nejvíce vhodné. Dále zde patří samotné logo, které je 

umísťováno na každé firemní tiskovině, vizitkách, internetových stránkách a dalších 

reklamních plochách. Pro spolupracovníky, kteří dosáhli vyšší kariérní úrovně než 

minimální, jsou připraveny firemní propisky obsahující logo Net-marketingu na svém 

obalu a dále pak firemní vizitky - opět s logem a kontaktem na daného 

spolupracovníka. Ještě na vyšší kariérní úrovni pak spolupracovníci dostanou 

vizitkáře, které opět obsahují logo. 

 

Dále jsou stanoveny základní pravidla pro chování a oblékání spolupracovníků. Je 

brán zřetel na upravenost a pěkné oblečení vhodné do společnosti, na obchodní 

schůzky. V komunikaci s klienty jsou stanovena pravidla oslovování, nabízení služeb, 

a to i v následné poprodejní komunikaci. 

 

Prodejní personál 

„Jedním z nejnákladnějších nástrojů marketingové komunikace je podnikový prodejní 

personál, zejména pohybují-li se prodejci v terénu, hodně cestují a značnou část 

svého času tráví vyhledáváním potenciálních zákazníků a zajišťováním spokojenosti 

zákazníků existujících.“ [14] 

 

Tato část marketingového mixu je pro Net-marketing klíčová. Služba je vyvinuta, 

techničtí spolupracovníci zaškoleni, ale bez prodejního personálu by nebyla možná 

rychlá expanze na trh a nečekaný rychlý start celého projektu. Již na samotném 

počátku vzniku Net-marketingu se počítalo s obchodními zástupci, kteří po školení 

budou v terénu vyhledávat a oslovovat potenciální zákazníky. 

                                                           
29 Corporate identity  je základ marketingové komunikace s okolím. Při správném návrhu corporate identity je utvářen celistvý 
dojem o firmě. Zda bude tento dojem dobrý, rozhodují kromě kvality dílčích prvků, i vizuální přitažlivost a návaznost mezi 
jednotlivými prvky. 
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Pro tento účel byl vytvořen rozsáhlý kariérní systém růstu každého spolupracovníka 

dle nastavených parametrů. Každý spolupracovník může nezávisle na svém čase     

a místu působení zpočátku oslovovat klienty dle svého uvážení. Vedení firmy            

a vedoucí manageři jsou zodpovědní za chování těchto nových spolupracovníků       

a snaží se jim tedy zpočátku ukazovat, jak službu klientům představovat a jak s nimi 

uzavírat smlouvy. 

 

Pokud se nový spolupracovník osvědčí a uzavře minimálně tři smlouvy s klienty 

v rámci internetového marketingu, pak postupuje na tzv. první kariérní úroveň a stává 

se plnohodnotným členem pracovního týmu. Dostává firemní e-mail, přístup do 

vnitřního internetového systému obsahující firemní tiskopisy a přehledy klientů, 

vlastní vizitky a plnou technickou a administrativní pomoc při nabízení služeb. 

 

Každému spolupracovníkovi je také nabídnuta možnost rozšiřovat dále tým 

spolupracovníků. Tato činnost ale vyžaduje další školení a větší odpovědnost, ale 

zároveň spolupracovníkovi přináší nové zkušenosti a především vyšší příjmy, jelikož 

dostává také část odměny z vytvořené sítě spolupracovníků, o které rozšířil svou 

pracovní skupinu. 

 

V současné době prodejní personál vytváří majoritní část příjmů do projektu. Zbylou 

část vložilo vedení nebo firmy, které byly osloveny mimo síť spolupracovníků přímo 

jedním z členů vedení projektu. Proto je na prodejní personál kladen velký důraz, 

jsou nakoupeny knížky, sloužící k budování sítě spolupracovníků a motivování. Je 

vytvořena „firemní knihovnička“, z které má právo každý spolupracovník si knihy 

zapůjčit. Po přečtení knížky je po spolupracovníkovi vyžadován vedením projektu 

nebo nadřízenými managery stručný výtah, o čem daná knížka pojednávala. 

 

Pravidelně jsou pořádána školení nových i stávajících spolupracovníků. Dále jsou 

pořádány porady, na kterých se probírají aktuální témata, hodnocení odvedené 

práce, problémy s oslovováním klientů a další záležitosti, které je nutno vyřešit, aby 

nevznikalo zbytečné napětí v pracovních skupinách. 
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Přímý marketing 

Firma si pro budoucí účely vede dvě hlavní databáze. Jedná se o seznam firem, 

které byly spolupracovníky osloveny a seznam oslovených firem, z nichž se stali 

zákazníci. 

 

První seznam může v budoucnu sloužit pro opětovné oslovení firem, které se nestaly 

zákazníky. Tento seznam obsahuje název firmy, její www adresu, kdo firmu oslovil   

a důvod neúspěchu. Z důvodů lze v budoucnu vyvozovat hlavní příčiny neúspěchu   

u těchto firem, tyto příčiny odstranit a pokusit se o navázání opětovného kontaktu. 

 

Druhý seznam naopak zaznamenává firmy, z nichž se již stali klienti Net-marketingu. 

Opět je v něm uvedeno, o jakou firmu se jedná, jaká je její firemní www adresa, který 

spolupracovník je za tuto firmu zodpovědný a jakou variantu služeb a na jak dlouho 

si firma objednala. Tento seznam bude moci být v budoucnu užitečný, pokud v rámci 

Net-marketingu budou nabízeny případné nové služby. Navíc již podle objednaných 

dosavadních služeb lze usuzovat, jak moc daný klient chce investovat do své 

propagace a marketingu na internetu. 

 

4.4.5 Shrnutí marketingového mixu 

 

Produkt 

Net-marketing nabízí dva produkty, a to internetový marketing a tvorbu/úpravu www 

stránek. Internetový marketing je stěžejní službou, a proto i do budoucna je 

předpokládáno, že služba bude prioritou. Ovšem v případě poklesu zájmu nebo 

vyčerpání potenciálních zákazníků by nebylo špatné uvažovat o modifikaci služby,    

o jejím rozšíření, případně o zavedení služby zcela nové. 

 

Cena 

Jelikož jsou dosud nabízeny dvě služby, a to internetový marketing a tvorba/úprava 

www stránek, tak v rámci čtyř navržených cenových variant ke každé službě je cena 

nastavena optimálně. Do budoucna lze ale počítat, v případě rychlé penetrace na trh, 

se zvýšením těchto cen, případně s rozšířením ceníku o více cenových variant. 
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Místo 

Současný stav, kdy je „zaostřeno“ na přímý prodej, se zdá být zcela vyhovující. 

Obchodní zástupci firmy vykonávají dobře svou práci a v případě jejich velkého 

„výpadku“, by mohli být nahrazeni prosazováním služeb Net-marketingu přímo na 

internetu pomocí vlastních technik zviditelnění se ve vyhledávačích či oslovování 

webdesignerských firem, či oslovování jednotlivců zabývajících se tvorbou 

internetových stránek, kteří by mohli služeb Net-marketingu využívat formou 

outsourcingu. 

 

Propagace 

V této oblasti by bylo vhodné určitě provádět více aktivit, ale současný stav je určen 

také omezeností finančních zdrojů, které lze k propagaci využít. Projekt                

Net-marketing je čerstvě na trhu, a proto by bylo vhodné ho propagovat všemi 

možnými způsoby co nejvíce. Reklamní plachty kolem komunikací na plotech 

spolupracovníků a potisky na jejich vozech jsou prozatím dostačující venkovní 

reklamou. Největší důraz je kladen na síť spolupracovníků, proto je vhodné se 

tomuto segmentu propagace věnovat nejvíce. Současné motivační finanční faktory 

jsou, dle odezvy spolupracovníků, nastaveny optimálně. V budoucnu bude určitě 

vhodné vytipovávat si již „zaběhnuté“ a schopné spolupracovníky a na základě 

případných motivačních faktorů je ve firmě udržovat a starat se o ně, aby následně 

mohli své zkušenosti předávat dál, dalším spolupracovníkům. 

 

Také by v budoucnu bylo vhodné pořádat hromadné dvoudenní semináře, kde by se 

probíraly veškeré dosud získané zkušenosti s nabízením služeb Net-marketingu       

a kde by se řešily případové studie, týkající se služeb nabízených v rámci projektu. 

Dále by se zde probíraly technické záležitosti, na které se klienti ptají a předváděly 

by se nové služby, které by byly v rámci projektu dále nabízeny. Také by se pro 

motivaci spolupracovníků mohla vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých skupin 

spolupracovníků i jednotlivců s možností bonusové odměny za nejlépe odvedené 

výkony. 
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4.5  Porter ův model konkuren čních sil 

 

Pro úplnost této práce se v této kapitole budu zabývat analýzou konkurenčních sil.     

I podnik ve velmi atraktivním odvětví se totiž působením konkurenčních sil může 

dostat do závažných potíží. K této analýze jsem si vybral Porterův model 

konkurenčních sil.  

 

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty)   

a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

 

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business 

Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly      

v okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku. Model určuje stav konkurence  

v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil (viz. příloha č. 7): 

 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů - Jak snadné nebo obtížné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

2..rivalita mezi stávajícími konkurenty - Je mezi stávající konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

3. smluvní síla odběratelů - Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat      

a objednávat větší objemy? 

4. smluvní síla dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

5. hrozba substitučních výrobků - Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

nahrazeny jinými? 

 

Někdy je používána i šestá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Porterův model je 

jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem na 

okolní prostředí firmy.30 

                                                           
30 Dostupné na internetu: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/ 
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4.5.1 Riziko vstupu potenciálních konkurent ů 

 

Do odvětví internetového marketingu pravidelně vstupují nové firmy. Převážná část 

těchto firem se ale specializuje na optimalizaci stránek pro vyhledávače (viz. kapitola 

3.1 - Optimalizace pro vyhledávače). Na trh mohou vstoupit ale také firmy, které 

budou nabízet komplexnější služby podobné těm, které nabízí Net-marketing, je ale 

pravděpodobné, že cena těchto služeb bude mnohem vyšší než cena služeb        

Net-marketingu, které již nyní jsou převážně nižší, než ceny stávajících konkurentů. 

 

Pokud by ale na trh vstoupily finančně velmi silné firmy zabývající se výhradně 

internetovým marketingem, pak by tyto firmy mohly teoreticky ohrozit rozvoj          

Net-marketingu. Je třeba si ale uvědomit, že pokud by tyto firmy chtěly plošně 

nabízet své služby, tak by tato činnost byla velmi nákladná a otázkou je, zda by tato 

investice byla pro tyto firmy návratná. Je důležité mít proškolený prodejní i technický 

personál a práce v „terénu“ vyžaduje spoustu času a úsilí, tak je velmi 

pravděpodobné, pokud by se taková firma pokusila o penetraci na trh s účelem 

zabrat co největší tržní podíl, pak by tato aktivita nemohla být prováděna během 

měsíce či dvou, ale dlouhodobě. 

 

V současné době nejsou žádné zprávy o nově přicházejících kapitálově či jinak 

silných konkurenčních firmách, ale i tak Net-marketing pravidelně zkoumá pomocí 

internetu a sítě svých spolupracovníků, zda se v oblasti působení Net-marketingu 

případná nová konkurenční firma neobjevila a nezačala působit. Také jsou sledovány 

firmy v městě Ostrava, zda nerozšiřují svou nabídku služeb podobným směrem, jako 

je nabídka Net-marketingu. V současné době žádné takové náznaky v rozšiřování 

nabídky nejsou patrné. 

 

Co se týká bariér samotného vstupu na trh internetového marketingu, pak žádné 

fyzické ani legislativní bariéry nejsou známy. Na tento trh tak může prakticky vstoupit 

jakákoliv firma, která bude mít vyškolené pracovníky ve svém technickém zázemí 

speciálně v oblasti internetového marketingu. Proto samotné riziko vstupu nových 

potenciálních konkurentů není nízké, ale vzhledem k finanční náročnosti prosazení 

této nové konkurence, také není příliš vysoké. 
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4.5.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 

Konkurentů, zabývajícími se optimalizačními technikami firemních stránek pro 

vyhledávače, je spousta. Stačí například do vyhledávače Google.cz zadat klíčové 

slovo SEO a okamžitě se zobrazí desítky firem, které optimalizaci pro vyhledávače 

provádějí. Net-marketing se ale pouze na SEO neorientuje a navíc by nebylo vhodné 

dávat konkurentům již zpočátku vědět o existenci projektu, proto na tento výraz není 

internetová prezentace Net-marketingu ve vyhledávačích k nalezení. 

 

Ceny, které jsou firmami provádějící SEO, jsou zpravidla vyšší, než ceny               

Net-marketingu. Proto nyní nejsou obavy o tlaku cen Net-marketingu směrem dolů 

díky konkurenčnímu boji. 

 

Firem, provádějící optimalizaci pro vyhledávače, je sice spousta, ale ne každá má 

zkušenosti takového rozsahu jako Net-marketing. Navíc techničtí spolupracovníci se 

účastní školení zaměřených přímo na školení v oblasti optimalizace (viz. příloha       

č. 9). Proto zatím nejsou obavy z intenzivní aktivity konkurenčních firem, i když je jich 

velké množství, ale zpravidla se jedná o IT firmy, které nemají své terénní pracovníky 

a celou síť spolupracovníků, kteří nabízejí jejich služby. Alespoň prozatím. 

 

Na trhu s internetovým marketingem neexistuje jedna ani více konkurenčních firem 

s dominantním postavením. Převážně se jedná o firmy střední velikosti (do 50 

zaměstnanců), které mají SEO jako jeden ze svých produktů, které v rámci své 

nabídky každý nabízejí zvlášť. Například tvorba stránek jako jeden produkt a SEO 

techniky aplikované na dané stránky jako produkt druhý. 

 

Samotná rivalita mezi jednotlivými konkurenty není patrná ani z různých 

internetových diskuzí, kde se velmi často potkávají jednotliví techničtí pracovníci 

různých konkurentů. V těchto diskuzích si naopak velmi překvapivě, ve velkém 

množství případů, navzájem radí a doporučují různé postupy tak, aby optimalizační 

techniky byly i u ostatních co nejefektivnější. 
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Je vhodné na tomto místě zmínit největšího přímého konkurenta projektu                      

Net-marketing. Náš projekt působí v oblasti, kdy se jedná především o malé firmy 

zabývající se primárně tvorbou a úpravou internetových stránek. Zaměření projektu 

je v současné době pouze na město Ostrava a na jeho blízké okolí. 

 

V Ostravě se nachází spousta firem vytvářející internetové stránky. Většina z nich již 

základy optimalizace pro vyhledávače nabízí standardně jako položku ve své 

nabídce služeb. Téměř ve všech případech jde ale o optimalizaci pro nové stránky, 

které tito konkurenti vytvářejí pro své klienty, nejedná se tedy zpravidla                      

o samostatnou službu. 

 

Jedinou firmou, která je přímým konkurentem projektu Net-marketing, je firma Ataxo 

Services, s. r. o. sídlící v Praze. Je to firma, která již otevřela své pobočky v Brně      

a Ostravě. Pracovní kolektiv je složen z mladých lidí, kteří vystupují jako obchodní 

zástupci firmy. Firma se zaměřuje především na jinou oblast internetového 

marketingu než Net-marketing, a to na SEM – marketing ve vyhledávačích, ale ve 

své nabídce služeb má také optimalizaci pro vyhledávače. 

 

Ceník služeb této firmy v oblasti optimalizace pro vyhledávače nebyl při psaní této 

práce znám, proto nemohu porovnávat ceny. To, co ale porovnatelné je, je technická 

úroveň nabízených služeb. Ataxo Services, s. r. o. zaměstnává více technických 

spolupracovníků než Net-marketing. Na trhu působí již od roku 1998. Zaměstnává 

více než 200 zaměstnanců a otevírá pobočky v Polsku a na Slovensku. 

 

Tato firma je kapitálově silná, dynamická a mohla by být přímou hrozbou pro        

Net-marketing. Jak jsem ale již výše uvedl, zaměřuje se především na marketing ve 

vyhledávačích, nikoliv na optimalizaci pro vyhledávače jako Net-marketing. 

 

Pokud by ale přesunula své hlavní aktivity do oblasti působení Net-marketingu, pak 

by se jednalo o přímého a velmi silného konkurenta. V současné době tomu tak ale 

není. Ataxo Services, s. r. o. budeme i nadále pozorovat a sledovat vývoj případných 

jiných aktivit, než provádí dosud, tak aby projekt Net-marketing mohl na případné 

změny včas a vhodně zareagovat. 
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4.5.3 Smluvní síla odb ěratelů 

 

Net-marketing je samozřejmě závislý na platících zákaznících. Uvědomujeme si 

podstatnou roli zákazníků ve finančních příjmech projektu. Proto se snažíme budovat 

se zákazníky dlouhodobý vztah po celou dobu provádění internetového marketingu. 

Tento vztah je naznačen již v podepisování smluv s klientem, kdy si klient volí dobu 

provádění služby, a to na jeden či dva roky. S každým klientem vzniká individuální 

smluvní vztah, proto nelze, aby se jakýmkoliv způsobem spojili pro dosažení 

výhodnějších podmínek či nižší ceny. 

 

Během sjednané doby s klientem komunikuje příslušný spolupracovník a každý 

měsíc je firmě zaslána informační zpráva, co vše se v rámci internetového 

marketingu pro ni udělalo. Zároveň, pokud má klient přání týkající se úpravy nebo 

vytvoření internetových stránek, pak se tento vztah ještě více prohlubuje. Pak jsou 

klienti částečně závislí na službách poskytovaných v rámci Net-marketingu, jelikož         

Net-marketing klientům vede internetové stránky a zároveň skrz ně přivádí firmě 

nové zákazníky. 

 

Net-marketing ale na trhu nepůsobí dlouho, proto je nyní těžké vztah Net-marketing  

- zákazník zpětně hodnotit. Po půl roce činnosti již budou patrné první výsledky 

vztahů se zákazníky a po roce, kdy budou první smlouvy končit svou platnost, se 

uvidí, kolik zákazníků bylo se službami Net-marketingu spokojeno a smlouvy si 

prodlouží, popř. rozšíří o další služby či se rozhodnou pro vyšší variantu. 

 

4.5.4 Smluvní síla dodavatel ů 

 

Jelikož Net-marketing není odběratelem jakýchkoliv zásadních surovin či zboží, není 

na tomto sektoru vůbec závislá. Je ale poživatelem služeb, jako je internetové 

připojení a služeb webhostingové společnosti, u níž má svou firemní prezentaci. 

Během posledních let se poskytovatelé internetového připojení „předbíhají“ 

s výhodnými nabídkami. Proto jejich vyjednávací síla je malá a poskytovatele lze 

kdykoliv změnit. To samé platí u webhostingového poskytovatele Savana.cz. Navíc 

s tímto poskytovatelem je uzavřena partnerská dohoda o poskytování služeb 

klientům Net-marketingu za zvýhodněnou cenu, poskytovatele lze kdykoliv změnit. 
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4.5.5 Hrozba substitu čních výrobk ů 

 

Samotná optimalizace a internetový marketing jsou ustálené pojmy na světovém        

i českém internetu a jsou velmi specificky zaměřeny. Navíc zacílení je na 

vyhledávání informací pomocí velkých a známých vyhledávačů, které používá 

převážná část internetových uživatelů. Net-marketing se zaměřuje na vyhledávače 

Seznam.cz a Google.cz, které používá přes 90% hledajících. (viz. příloha č. 8) 

 

Hrozbou by mohla být celosvětová změna v aktuálních trendech chování uživatelů 

internetu. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by uživatelé, zvyklí používat vyhledávače, 

se vyhledávačů vzdali a začali vyhledávat informace jiným způsobem. Navíc velmi 

silné kapitálové postavení firem, vlastnící tyto vyhledávače, by asi jen těžko dovolilo 

rychlý přechod na zcela odlišnou technologii. 

 

Jedinou možnou hrozbou by mohly být samotné vyhledávače. Pokud by se rozhodly 

první či i druhou stránku nalezených výsledků řadit podle toho, který zákazník zaplatil 

více, pak by samotná optimalizace stránek pro vyhledávače mohla ztratit význam. 

Techniky optimalizace by tak nahradila internetová reklama. Tento vývin se ale 

nepředpokládá, jelikož už nyní je internet přesycen jakoukoliv formou reklamy           

a vyhledávače samy již komerční reklamu zobrazují přímo ve výsledcích hledání. Je 

ale graficky oddělena a zobrazuje se mimo hlavní hledací část vyhledávače. 

 

4.6 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (anglicky: 

Strengths) a slabé (anglicky: Weaknesses) stránky, příležitosti (anglicky: 

Opportunities) a hrozby (anglicky: Threats), spojené s určitým projektem, typem 

podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou 

především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politiky (policy analysis).  

S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. 
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Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů 

silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně 

druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň 

jejich vzájemného střetu. SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky:31 

 

Tab. 4.1 - SWOT analýza 

Interní analýza SWOT- 
analýza Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti  

S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj 
silných stránek společnosti 
(projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro 
vznik nových příležitostí. 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
í 
 

a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 

Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž 
je možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky. 

 

4.6.1 Silné stránky 

 

Mezi silné stránky projektu patří jeho dynamický rozvoj. Kolektiv všech 

spolupracovníků je ve věku 20 - 30 let, kdy se jedná o mladé, ambiciózní a pracovité 

lidi. Sami spolupracovníci pomáhají Net-marketing rozvíjet a přicházejí s nápady na 

jeho zlepšování. Je zde patrné silné cítění a soudržnost s projektem Net-marketing, 

který sami vyzdvihují a starají se o něj. Velmi silnou stránkou je tedy firemní cítění             

a firemní atmosféra mezi spolupracovníky. 

                                                           
31 Dostupné na internetu: http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 
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Spolu s předchozí silnou stránkou úzce souvisí navržený a fungující systém 

budování sítě spolupracovníků. Motivační faktory jsou nastaveny na takovou úroveň, 

že se i v raném stádiu rozvoje projektu začíná síť spolupracovníků rozšiřovat (viz. 

kapitola 4.4.3 - Místo). Ve svém důsledku to znamená mnohem větší počet 

oslovených potenciálních klientů, než kdyby toto oslovování obstarávalo pouze 

vedení projektu. V době psaní této diplomové práce již začala vznikat druhá úroveň 

spolupracovníků. To znamená, že první spolupracovníci, kteří jako první začali 

pracovat pro Net-marketing, již sami tvoří svou síť dalších spolupracovníků. 

 

Další silnou stránkou je nabízený balíček služeb, vypadající jako služba jedna (viz. 

kapitola 4.4.1 - Produkt - služba). Klienti tak oproti konkurenci získávají mnohem 

více, než jen optimalizaci stránek pro vyhledávače. Důležité je také srovnání 

s vytipovanou konkurencí klientů a pravidelné měsíční zprávy, které jsou klientům 

zasílány na jejich e-mail. 

 

Silnou stránkou je také samotná platba za službu. Všichni známí konkurenti vyžadují 

jednorázovou platbu za provedenou optimalizaci www stránek. Net-marketing 

umožňuje platit každý měsíc po celou sjednanou dobu provádění internetového 

marketingu. To znamená, že klienti nemusí vynakládat do své propagace na 

internetu najednou celou částku, ale mohou si ji takto rozložit na celý rok, popř. dva 

roky - dle sjednané doby provádění služby. 

 

Původní projekt firmy, Katalog Firem, je velmi silnou referencí jako důkaz                  

o funkčnosti nabízené služby potenciálním zákazníkům. Optimalizace Katalogu 

Firem je velmi úspěšná (viz. kapitola 4.2 - Poslání a historie firmy) a velmi pomáhá 

prodávat služby nabízené v rámci projektu Net-marketing. Navíc Katalog Firem na 

trhu působí již od roku 2001 a Net-marketingu tak dává značku kvality a prověřenosti. 

 

Silnou stránkou je také fakt, že projekt Net-marketing nevyžaduje žádné 

nadstandardní finanční prostředky ke svému fungování. Zpočátku byl financován 

z finančních zdrojů Katalogu Firem, ale nyní se již dostává do fáze samostatnosti. 

Není tedy třeba žádných půjček a využívání cizího kapitálu. 
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4.6.2 Slabé stránky 

 

Jelikož se jedná o zcela začínající projekt, který ještě nemá na trhu své „vydobyté“ 

místo, tak slabou stránkou je dosavadní nepovědomí o Net-marketingu mezi 

možnými potenciálními zákazníky a z toho případně pramenící nedůvěra v projekt 

samotný. Na trhu se služby Net-marketingu vyskytují nyní řádově pár měsíců, proto 

neexistují ani dlouhodobé reference od klientů, s kterými byla uzavřena smlouva       

o optimalizaci www stránek. 

 

Další slabou stránkou je dosud neověřená funkčnost optimalizace na všech typech 

firemních internetových prezentací. Internetové prezentace mohou být vytvořeny 

různými technologiemi a ne na všechny technologie byl prozatím aplikován 

internetový marketing. Proto je očekávání pro technické spolupracovníky              

Net-marketingu v tomto směru neznámou. 

 

Zkušenosti v oblasti síťového marketingu aplikovaného v praxi jsou v počáteční fázi, 

proto se neustále systém této struktury dopracovává, není tedy v současné době na 

100% vypracovaný a ověřený. Aktuální stav ukazuje, že tento systém může 

fungovat, ale dosud nejsou žádná data z delšího pozorování, proto není možné 

s naprostou jistotou určit budoucí vývoj a směr, kterým bude síťový marketing dál 

směřovat. 

 

Aktuální slabou stránkou je také absence kancelářských či jiných prostor, ve kterých 

by probíhala školení nových spolupracovníků, firemní porady, či schůzky s možnými 

budoucími klienty. Navíc by kancelářské prostory mohly být vedeny jako sídlo 

projektu. Sídlo firmy je dosud vedeno v rodinném domě mimo město Ostrava, které 

je pro projekt Net-marketing klíčové množstvím zde působících firem. Také pro 

plánované místo administrativní pracovnice by kancelář byla vhodným zázemím. 

Výhledově se ale s pronajmutím kancelářských prostor počítá. Již nyní samotní 

spolupracovníci vyžadují místo pro schůzky s klienty a dalšími spolupracovníky. 
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4.6.3 Příležitosti 

 

Velkou příležitostí pro projekt je neustálý rozvoj informačních technologií a používání 

internetu v běžném životě. Studenti vycházejí ze škol s velkou znalostí internetu       

a rádi na něm vyhledávají informace o výrobcích a službách a následně začínají již 

být zvyklí, si vybrané zboží či službu, přímo přes internet objednat až do domu.  

 

Spousta firem má vlastní firemní prezentace, ale to jen proto, aby základní povinnost 

být na internetu, byla splněna. Firemní internetové prezentace budou muset být do 

budoucna více propagovány v neustále se zvyšujícím konkurenčním prostředí na 

internetu, zvláště pak v internetových vyhledávačích, které používá majoritní většina 

uživatelů. 

 

Příležitostí také bude zatím začínající síť spolupracovníků, vytvořená na základech 

multi level marketingu. V budoucnu může pomoci prosadit velmi rychle novou službu, 

která může být v rámci Net-marketingu vyvinuta. 

 

Současný boj mezi hlavními vyhledávači působícími v České republice pomáhá 

firmám si uvědomovat, že je důležité být v těchto vyhledávačích. Spousta firem 

netuší, že jejich firemní internetová prezentace není ve vyhledávačích vůbec 

zařazena a sami neví, co je třeba provést, aby ve vyhledávačích byli. Proto jim     

Net-marketing může skrz svou síť spolupracovníků nabídnout službu, která je do 

vyhledávačů umístí, aniž by museli platit nesmyslně velké poplatky. 

 

Velká část firem má již vlastní internetové prezentace, ale často není s jejich kvalitou 

spokojena a v současnosti uvažuje o jejich úpravě či zcela nahrazení prezentací 

novou. Jelikož Net-marketing firmám nabízí úpravu i tvorbu internetových prezentací, 

tak může dojít ke spojení s internetovým marketingem, kdy firma bude mít stránky 

vedeny i optimalizovány jednou firmou, která se bude starat o jejich komplexní 

správu. 
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4.6.4 Hrozby 

 

Jelikož projekt Net-marketing nabízí balíček služeb, které konkurence nenabízí 

v rámci služby jedné, tak se klientům tento přístup velmi líbí. Může se ale stát, že 

některý z konkurentů, který se dosud zaměřuje pouze na samotnou optimalizaci, 

vytvoří také podobný balíček služeb a bude se takto snažit dorovnat úrovni, kterou 

nyní nabízí Net-marketing. 

 

Další, ale přirozenou hrozbou, je konkurence, která dosud netuší o existenci          

Net-marketingu, proto tento projekt zatím jako svou hrozbu nevnímá. Pokud ale bude 

Net-marketing svou konkurencí zpozorován a jeho ceny nabízených služeb budou 

podrobeny zkoumání ze strany konkurence, pak může dojít ke změně konkurenčních 

cen směrem dolů a tak dorovnání cen Net-marketingu či dokonce nasazení cen 

nižších, kdy v současnosti je cena jednou z konkurenčních výhod projektu. 

 

Hrozbou může být také sama podstata optimalizace stránek, a to internetové 

vyhledávače. Algoritmy, na jejichž základě probíhá vyhledávání a následně 

seřazování nalezených odkazů na internetové prezentace nejsou veřejně známé. Je 

ale známa spousta kritérií, podle kterých se tyto vyhledávače řídí. Pokud by ale došlo 

k náhlé změně celého hodnotícího systému, podle kterého vyhledávač určuje prioritu 

nalezených odkazů, mohlo by to znamenat přímou hrozbu pro prováděnou činnost. 

 

Hrozbou by také mohl být „výpadek“ sítě spolupracovníků z jakýchkoliv 

neočekávaných příčin. Spolupracovníci mají za úkol komunikovat s potenciálními 

zákazníky a následně s klienty Net-marketingu, pokud by ale došlo k „výpadku“ 

v činnosti spolupracovníků, pak by mohly být ohroženy obchodní vztahy s klienty      

a jejich další spolupráce s Net-marketingem. 

 

Poslední hrozbou je špatně odvedená práce technických spolupracovníků. Klient si 

službu zaplatí a platí ji měsíčně vždy předem. Pokud by ale z různých důvodů 

techničtí pracovníci dobře neodváděli svou práci, mohlo by to ve svém důsledku 

způsobit ohrožení obchodního vztahu s klienty a následně také vypovězení smlouvy 

o poskytování služby. 
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4.7 Analýza výsledk ů 

 

Ve své práci jsem se zabýval dvěma typy analýz. Porterovým modelem 

konkurenčních sil a SWOT analýzou. Tyto analýzy jsem si vybral, jelikož se přímo 

dotýkají konkurenčního prostředí a postavením projektu Net-marketing na trhu. 

 

4.7.1 Výsledky Porterova modelu konkuren čních sil 

 

Z Porterova modelu vyplývá, že hrozba nově příchozích firem na trh internetového 

marketingu je sice reálná, ale vzhledem ke skutečnosti, kdy zde již působí dost firem, 

by tak nově příchozí konkurenti museli být velmi kapitálově silní nebo by museli mít 

velmi originální nápad, aby zaujali. 

 

Síla zákazníků vypovídá o nutnosti budovat se stávajícími zákazníky aktivní 

obchodní vztah a snažit se vycházet jejich požadavkům, v rámci možností, vstříc. 

 

Dodavatelé služeb jsou kdykoliv nahraditelní jiným dodavatelem, jak vyplynulo 

z analýzy, konkurenční prostředí mezi poskytovateli internetového připojení a mezi 

webhostingovými společnostmi je značné. 

 

Žádné substituční ani náhradní služby nebyly na základě analýzy zjištěny a do blízké 

budoucnosti se žádný takový substitut neočekává. Proto hrozba z této strany je 

prozatím minimální až zanedbatelná. Pokud by se ale začaly objevovat zcela jiné 

trendy ve vyhledávání informací, pak by musel Net-marketing pečlivě sledovat vývin 

těchto trendů a snažit se jim přizpůsobit své služby. 

 

Z intenzity stávající konkurence je patrná skutečnost, že se na trhu optimalizace 

internetových prezentací pohybuje relativně velké množství firem, které SEO 

nabízejí. Kvalita a cena je ale velmi různorodá a převážně se tyto firmy zaměřují 

pouze na optimalizaci stránek a jejich umísťování do vyhledávačů, nikoliv pak na 

další služby, které klientům přináší Net-marketing. Je ale důležité sledovat možné 

změny u konkurentů v nabídce služeb a tyto změny analyzovat a do budoucna 

zjišťovat dopad na tržní postavení Net-marketingu. 
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Z celkového Porterova modelu vyplývá, že není třeba dělat si starosti s dodavateli 

služeb, je ale důležité pozorovat trendy v chování konkurenčních firem a sledovat 

jejich nabídku. Zároveň je vhodné budovat kvalitní a trvalé vztahy se zákazníky    

Net-marketingu. 

 

4.7.2 Výsledky SWOT analýzy 

 

Ze silných stránek vyplývá kladení důrazu na budování sítě spolupracovníků. Také je 

patrný význam referencí - nyní především Katalog Firem. Nedílnou součástí je 

význam samotné nabízené služby, která je důmyslnou kombinací více služeb. 

 

Slabé stránky vypovídají především o „čerstvosti“ projektu na trhu, kdy ne vše je 

ověřeno a vyzkoušeno. Je ale jen otázkou času, než tento handicap bude dohnán. 

Důležitou slabou stránkou je absence kanceláře či jiných prostor vhodných pro 

fungování a běh firmy. 

 

Z příležitostí vyplývá neustálá modernizace společnosti a nutnost mít internetovou 

prezentaci, která bude přitažlivá a bude vidět - zejména ve vyhledávačích, na které 

se Net-marketing specializuje. Další zjištěnou příležitostí je rozvíjení síťového 

marketingu v oblasti spolupracovníků. 

 

Z analýzy hrozeb jsem zjistil, že reakce konkurenčních firem na projekt, až bude  

Net-marketing více vidět, může způsobit přizpůsobení se služeb nabízených 

konkurenty službám projektu a možná úprava cenové politiky konkurence, která ceny 

přiblíží cenám Net-marketingu. Další zjištěnou podstatnou hrozbou může být špatně 

odvedená práce obchodních zástupců nebo technických spolupracovníků. Poslední 

identifikovanou hrozbou by mohly být vyhledávače samotné, na které se               

Net-marketing orientuje, a změna v systému vyhledávání informací. 

 

Z celkové analýzy SWOT je patrné, že silné stránky převažují nad slabými                

a příležitosti nad hrozbami. Proto by firma měla silné stránky dále rozvíjet a stavět na 

nich a v rámci příležitostí vybudovávat síť spolupracovníků a starat se o ně. Z hrozeb 

a slabých stránek vyplynulo, že by bylo vhodné opatřit kancelářské prostory, jako 

stálé zázemí firmy a věnovat se budování trvalých vztahů se spolupracovníky. 
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5 Návrhy a doporu čení 

 

Na základě detailního rozboru projektu Net-marketingu a provedení analýzy 

Porterova modelu konkurenčních sil a SWOT analýzy se v této závěrečné kapitole 

budu věnovat jednotlivým návrhům a doporučením, které z mé diplomové práce 

vyplývají, a to s výhledem do blízké budoucnosti možného vývoje projektu            

Net-marketing. 

 

Produkt - služba 

 

Po zhodnocení nabízených služeb projektu a služeb konkurenčních firem mohu 

konstatovat, že hlavní služba projektu Net-marketing, a to internetový marketing 

obsahující optimalizaci internetových stránek klientů pro vyhledávače, je vytvořen 

vyváženě.  

 

Vzhledem k současným reakcím klientů a potenciálních zákazníků je služba cenově 

přijatelná, zákazníkům se líbí a často ji i sami vítají. Nabízenou službu bych ale do 

budoucna doporučoval modifikovat, a to buď přidáním nových služeb do celkového 

balíčku služeb, prostřednictvím kterého je služba nabízena, a to v případě, že            

o službu již nebude takový zájem jako dosud. Nebo naopak, pokud o službu bude 

velký zájem, pak některé služby z nabízeného balíčku zrušit a tím snížit 

administrativní a technickou náročnost provádění služby nebo tyto služby nabízet 

odděleně za vlastní cenu. 

 

Dále do budoucna by se mohlo uvažovat o rozšíření nabídky například v oblasti 

detailní marketingové analýzy firemních internetových prezentací s kladením důrazu 

na trendy v chování návštěvníků stránek. Výsledkem by pak mohlo být sledování 

konverzního poměru32 mezi pouhými návštěvníky stránek a návštěvníky, kteří se stali 

zákazníky klienta. 

                                                           
32 Konverzní pom ěr, často označovaný jako míra konverze, označuje statistickou pravděpodobnost, že se z návštěvníka 
stránky stane zákazník. 
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Cena 

 

Co se týká cen služeb, tedy internetového marketingu a tvorby a úpravy 

internetových prezentací, tak tady bych do budoucna doporučoval rozšířit ceník 

služeb o další varianty, a to případně dle nových služeb nebo dle vytvořených 

určitých balíčků služeb, a jejich vzájemnou kombinaci. 

 

Cenovou politiku bych určoval dle postojů oslovených klientů a jejich přijímání 

nabízených služeb v rámci projektu. Pokud i nadále budou klienti velmi vstřícně 

akceptovat ceny Net-marketingu, pak navrhuji provést zvýšení cen u všech variant 

dle ceníku služeb. (viz. příloha č. 3) 

 

Pokud by ale došlo k úpravě balíčku nabízených služeb, a to tím způsobem, že by 

z něj byly některé služby vyňaty, pak bych navrhoval vytvořit nový ceník, kde by 

zákazník mohl sám určovat, které služby bude v rámci internetového marketingu 

využívat a které ne. Na základě takto „na míru“ vytvořeného balíčku služeb by se 

mohla stanovovat individuální cena pro každého klienta zvlášť. 

 

Výhodou pro firmu by také bylo, kdyby klienti platili celou částku najednou nebo 

alespoň v delších časových intervalech, než je nastaveno nyní. Každý klient platí 

fakturu jedenkrát měsíčně po sjednanou dobu optimalizace, a to vždy předem. Pokud 

by ale klienti platili předem např. čtvrtletně, půlročně a ročně, pak by se jim mohla 

poskytnout sleva z ceny nebo by cena mohla zůstat stejná, ale k objednané variantě 

služby by se mohla přidat služba jiná, která by jinak byla nabízena zvlášť mimo již 

ustálený balíček služeb. 

 

Doporučuji po půlroce činnosti a po roce činnosti provést hlubší analýzu klientů 

z pohledu objednané varianty služby. Také bych se zaměřil na to kolik finančních 

prostředků jsou klienti v průměru ochotni vložit do své firemní prezentace ve 

vyhledávačích prostřednictvím projektu Net-marketing. Na základě této analýzy bych 

navrhoval přehodnotit stávající cenovou politiku dle výše uvedených možností. 
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Propagace a reklama 

 

Navrhuji dlouhodobě sledovat příjmy projektu a jejich tendenci stoupat či klesat. Na 

základě tohoto pozorování bych doporučoval vyčlenit z rozpočtu určitou průměrnou 

procentní část příjmů, případně zisku, která by byla určena na propagaci projektu. Po 

půlroce činnosti navrhuji provést toto vyhodnocení a určit deset až dvacet procent 

z měsíčních příjmů, případně zisku, které by výhradně sloužily k reklamě a propagaci 

projektu Net-marketing. 

 

Na základě dosavadních zkušeností s možností propagace projektu prostřednictvím 

sítě spolupracovníků doporučuji maximálně využít potenciál reklamních ploch, které 

sami spolupracovníci mohou projektu nabídnout.  

 

Bylo by vhodné zjistit, v jakých lokalitách bydlí jednotliví spolupracovníci a zda mají 

možnost si bezplatně na oplocení či jinou plochu umístit reklamní plachtu. Cena za 

tuto dlouhodobou reklamu je relativně nízká a pokud by se jednalo o frekventovanou 

dopravní komunikaci, pak by se určitě Net-marketing mohl „vrýt“ do mysli 

každodenně projíždějících podnikatelů. Navíc by plachta obsahovala telefonický 

kontakt na spolupracovníka, který si tuto plachtu nechal na oplocení či jinou plochu 

umístit, a tak by i samotný spolupracovník byl propagován na této firemní reklamní 

ploše. 

 

Další atraktivní reklamní plochou, kterou bych doporučoval využít, jsou osobní 

automobily spolupracovníků. Pokud by tyto automobily splňovaly určité estetické 

standardy, pak navrhuji konzultaci s jednotlivými spolupracovníky o možnosti umístit 

reklamní prvky projektu na tyto automobily. Opět bych navrhoval, aby kromě 

reklamních prvků byl na voze umístěn telefonický kontakt na spolupracovníka, který 

s umístěním reklamy na svůj automobil souhlasil. 

 

Obě předchozí možnosti umístění reklamních prvků na plochy spolupracovníků 

navrhuji zcela firmou proplatit, a to včetně montáže či případné demontáže. 
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Distribuce 

 

V distribuci služeb zákazníkům prostřednictvím sítě spolupracovníků zatím nejsou 

patrné žádné nedostatky, jen bych dále podporoval myšlenku, tuto síť rozvíjet           

a starat se o ni.  

 

Doporučuji ale rozšiřovat firemní knihovničku o užitečnou literaturu, která pomůže 

spolupracovníkům v oslovování a v komunikaci s klienty a která jim pomůže také 

s budováním své sítě spolupracovníků. Je ale důležité mít přehled, kdo měl jakou 

publikaci vypůjčenou a zda byla tato publikace opravdu daným spolupracovníkem 

přečtena. Proto navrhuji vytvořit důsledný systém kontroly samovzdělávání se 

spolupracovníků na základě firemní knihovničky. 

 

Mé doporučení se týká také kancelářských prostor. Z práce vyplynulo, že pronájem 

kancelářských prostor je pro další vývoj projektu nezbytný. Většina spolupracovníků 

se pohybuje v Ostravě a většina stávajících klientů je také z Ostravy. Proto 

doporučuji  začít hledat vhodné kancelářské prostory v tomto městě a jakmile to bude 

finančně možné, navrhuji si tyto prostory pronajmout a vybavit potřebným zařízením. 

 

Prozatím není možné hodnotit práci spolupracovníků na základě síťového 

marketingu. V tomto bodě doporučuji po půl roce a roce provést analýzu výsledků 

úspěšnosti spolupracovníků a řešení případně odhalených nedostatků. Navrhuji, aby 

vedení firmy pravidelně provádělo schůzky se spolupracovníky, kteří jsou na vyšších 

úrovních kariérního systému, a aby tito spolupracovníci dále prováděli porady se 

svými spolupracovníky. Z každé porady doporučuji provádět zápis a evidovat návrhy, 

náměty a připomínky, které by mohly být použitelné pro další rozvoj projektu. 

 

Navrhuji práci spolupracovníků pečlivě pozorovat  a sledovat případné odchylky od 

jejich běžné aktivity. Pokud by tyto odchylky byly směrem k nižší než obvyklé 

produktivitě, pak navrhuji snažit se příčiny poklesu produktivity u každého 

spolupracovníka individuálně řešit, a to přímo vedením firmy nebo zodpovědným 

„nadřízeným“ daného spolupracovníka. 
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Technické zázemí 

 

Co se týká technického zázemí, tedy technických spolupracovníků, kteří se starají    

o fyzickou realizaci služby na svých počítačích, tak navrhuji i v budoucnu vyhledávat 

možná školení a semináře, zabývající se technikami internetového marketingu, a na 

tato školení a semináře je i nadále posílat. 

 

Dále doporučuji pravidelně kontrolovat činnost těchto technických spolupracovníků   

a intenzitu jejich práce v optimalizaci stránek klientů. Také doporučuji sledovat 

efektivitu prováděné práce těmito technickými spolupracovníky, a to zejména na 

základě pozorování výsledků v umísťování odkazů na stránky klientů ve 

vyhledávačích. 

 

Právní forma 

 

Po půl roce činnosti bych doporučoval zvážit změnu právní formy a při dobrých 

hospodářských výsledcích bych navrhoval přeměnu na společnost s ručením 

omezeným. Tato změna by mohla být přínosem pro všechny strany.  

 

Net-marketing by tak byl oddělen od jiných aktivit firmy, spolupracovníci by se tak 

s ním mohli ještě více ztotožňovat a klienti by jednali s firmou v jiné právní formě, 

možná pro mnohé přitažlivější, než je dosavadní fyzická osoba. 
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Závěr 

 

V této práci jsem se zabýval problematikou konkurenčního prostředí firem v oblasti 

internetových vyhledávačů. Problematiku jsem řešil z pohledu projektu                  

Net-marketing, který byl založen a provozován souběžně se vznikem a tvorbou této 

práce. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem tuto práci zpracovával z pohledu jednoho ze zakladatelů 

tohoto projektu, zahrnul jsem do ní své osobní poznatky a zkušenosti, které jsem 

získal při zakládání a vedení Net-marketingu. 

 

V této práci je zpracován projekt startu a rozvoje projektu zaměřeného na internetový 

marketing, tedy přímo na konkurenční prostředí firem v oblasti internetových 

vyhledávačů. Internetová prezentace projektu je k nalezení na adrese:          

www.net-marketing.cz. 

 

Na základě provedených analýz a podrobného prozkoumání „čtyř P“ je mým 

názorem v započaté činnosti dále pokračovat. Firma nenese žádné finanční riziko 

v případě neúspěchu, jelikož se v rámci projektu pracuje pouze s nehmotnými statky 

a bez cizího kapitálu. Co se týká prodejní strategie projektu a pronikání na trh, tak 

zde nemám žádné výhrady k prováděné činnosti, pouze návrhy a doporučení do 

budoucna (viz. kapitola 5 - Návrhy a doporučení). 

 

Chtěl bych na tomto místě také poukázat na skutečnost, že celý projekt vznikl během 

studia na Vysoké škole báňské, technické univerzitě Ostrava, Fakultě ekonomické,    

a to v posledním ročníku studia souběžně s psaním této práce. Je zde tedy aktuální 

odraz skutečného a aktuálního vývoje projektu, který, jak předpokládám, bude 

pokračovat i po ukončení studia. Velkou výhodou byla možnost konzultovat firemní 

otázky s vyučujícími a aktivně využít teoretické poznatky získané studiem na 

ekonomické fakultě. Při tvorbě tohoto projektu mi velmi pomohly získané teoretické 

poznatky z těchto namátkově vybraných předmětů posledních ročníků: 

Marketing služeb, Marketingové řízení, Základy společenského chování, Metody 

rozhodování managera, Řízení nákupu, E-marketing, SW podpora marketingu, 

Management malé a střední firmy a mnohé další neméně důležité předměty. 
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