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1. Úvod 
 

 V dnešní době se většina úspěšných firem  prezentuje  v prostředí internetu. Obliba 
internetových obchodů prudce roste ruku v ruce s rostoucí důvěrou zákazníků. Důvod proč 
se tomu tak děje je prostý.  Z hlediska zákazníka hraje hlavní roli cena, která je i o 
desítky procent menší v internetových obchodech než v klasických kamenných, ušetřený 
čas a pohodlí domova, z kterého si zákazník věci objednává a které mu za 2-3 dny dorazí 
až domů. Z hlediska prodejce je výhoda internetového obchodu zcela jasná, firma nemusí 
vlastnit síť kamenných obchodů, nemusí tudíž platit za zaměstnance a pronájem prostorů. 
Tady hledejme důvod, proč jsou ceny v e-shopech levnější a lákají čím dál více lidí. 
 Tento zájem u zákazníka vyvolává v prodejcích být co nejlepší, nejúspěšnější ve 
svém oboru. Způsoby, kterými se tito prodejci snaží zviditelnit v prostředí internetu jsou 
hlavním cílem této práce. Vhodně zvolený, neustále aktualizovaný PPC systém reklamy 
zajistí prodejci první příčky ve vyhledávačích. Dle klíčových slov, která zákazník nejčastěji 
zadává, dle nejrůznějších statistik  četnosti přístupů, doby, ročního období,  zda-li se 
zákazník vrací na naší stránku, či nikoli, jsme schopni  vhodně navrhnout naši internetovou 
kampaň. Avšak jen toto nestačí. Mít ideálně nastavenou PPC reklamu bez působivé, 
přehledné stránky, která z hlediska SEO optimalizace nevyhovuje je nám k ničemu. SEO 
optimalizace zažívá v dnešní době velký "boom". Všechny tyto úkony nutné k co možná 
nejideálnější prezentaci firmy na internetu jsou shrnuty v této práci. 
 Dále se v této práci zaobírám prezentací firmy mimo internetové prostředí. Jestliže 
je firma "vidět" lidé si ji lépe zapamatují, zapamatují si také, v jakém oboru působí a 
pokud je reklama úspěšně navržena, tak při hledání nějakého konkrétního výrobku této 
firmy si vybaví její název, značku, logo. Pak už je jen krůček k tomu, aby si něco koupili. 
Výhody a nevýhody jednotlivých mimointernetových reklamních možností jsou taktéž 
popsány v této práci. 
 Cílem této práce je seznámit čtenáře s možnostmi propagace firmy jak v 
internetovém prostředí, tak i mimo něj. Ukázat možnosti, pokud možno na reálných 
datech, popsat jednotlivá prostředí reklamních systému, výhody a nevýhody jednotlivých 
sdělovacích prostředků a přímého marketingu, shrnout poznatky o zdrojovém kódu stránky 
a vysvětlit základní principy vyhledávačů, jak indexují stránky a co všechno musíme pro to 
udělat, s čímž úzce souvisí SEO optimalizace. 
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2. Marketing 
Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole:

1. Definice marketingu 
2. Průzkum trhu 
3. Marketingový mix - pravidlo 4P
4. Systém SOSTAC 
 

Definice Marketingu: 
 

• způsob řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojení potřeb 
a přání zákazníka způsobem, který je efektivní (výhodný) pro organizaci a její cíle.

• Marketing vychází z trhu, to znamená především z pr
jen o průzkum současné poptávky, ale i o průzkum přetváření současné poptávky a 
zejména o poptávku budoucí. 

• Marketing musí odhalit, jak se bude poptávka měnit a o jaké výrobky a služby bude na 
trhu zájem i v budoucnosti.

• Marketing zahrnuje i metody ovlivňování potřeb a tím i ovlivňování celého trhu. 
• Marketing musí ovlivňovat vytváření nových výrobků a služeb, musí podporovat prodej 

(např. propagací) a mít možnost ovlivňovat ceny.
 

2.1 Průzkum trhu 
 

Průzkum trhu slouží k získávaní informací o konkrétní službě u veřejnosti mnohými 
způsoby.  Firmy si tento průzkum nechávají udělat, většinou u některé ze specializovaných 
agentur na tuto problematiku, protože ví
konkurence to neví, mají značnou výhodu. Průzkum trhu zahrnuje dokonce i průzkum 
konkurence, popř. možných obchodních partnerů. Ví
(např. firma, která je ve finanční krizi a chceme od ní nakoupit určité zboží, víme
skutečnost, jsme schopni vyjednat obchod za nižší cenu, než když tuto informaci nevíme. 
Vyjednat se nám to podaří proto, že firma je v nouzi a potřebuje prodat co nejvíce svých 
výrobků, aby se z nouze dostala.), dokáže vyjednat lepší podmínky, uzavřít výh
smlouvy, zareagovat lépe na konkurenční firmy apod. 
na výrobku, v podstatě se zkoumá reakce obyvatelstva na daný výrobek a odpovědi na 
otázky, které nás zajímají (zdali by si daný výrobek člověk koupil/nekoupil, 
vyhovující apod.). 
 
Druhy průzkumu:     

• kvantitativní průzkum- zkoumá cílovou skupinu.
• kvalitativní průzkum- zkoumá obyvatelstvo pomocí hloubkového interview.
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Čím se průzkum zabývá: 

• Index cílové skupiny - 
značkách v různých odvětvích a jej
členěny např. podle demograficky, geograficky atd.

• Geodemografie - sleduje v určitých oblastech (r
základních demografických údajů. Z těchto informací následně vyvozuje, jací lidé tam 
žijí a jak se tedy budou chovat jako spotřebitelé.

• Zkušební marketing - výzkum návrhu nově připravovaného výrobku, obalu, reklamy 
apod. 

• Studie sledující účinek - 
• Maloobchodní audity -  

prostoru v mnoha maloobchodech, jejich ceny a obrat.
• Tzv. domácí audity - je vybráno jisté množství r

značky výrobků si kupují, kde si je koupili apod.
 

Proces průzkumu: 

1. Definice problému - co chceme zkoumat
2. Plán průzkumu -  zdroje, techniky, realizace dotazů apod.
3. Samotný průzkum 
4. Rozbor dat 
5. Provedení daných úkonů vzhl
 

                             
 

      Marketingový mix je souhrn či spojení základních marketingových nástrojů, které firma 
používá k tomu, aby dosáhla svých c
(4P). 
 
4 nástroje, které marketing používá:
1. výrobek (product) 
2.  cena (price) 
3.  propagace (promotion) 
4.  distribuce (place) 

 

Výrobek 
 

Výrobek je jakýkoliv hmotný statek, služba či myšlenka, uspokojující nějakou lidskou potřebu nebo 

přání. Je to nejdůležitější nástroj marketingu. 

Základní vlastnosti výrobku
Koncepce totální výrobku
představuje ho i celková nabídka zákazníkovi.
 

Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy

 shromažďuje a třídí do kategorií informace o jednotlivých 
značkách v různých odvětvích a jejich uživatelů. Tyto informace mů
členěny např. podle demograficky, geograficky atd.  

sleduje v určitých oblastech (regiónech) obyvatelstvo podle 
základních demografických údajů. Z těchto informací následně vyvozuje, jací lidé tam 
žijí a jak se tedy budou chovat jako spotřebitelé. 

výzkum návrhu nově připravovaného výrobku, obalu, reklamy 

 výzkum , jak daná reklama zapůsobila na sledující osoby.
  shromažďují informace o podílu jednotlivých značek na 

prostoru v mnoha maloobchodech, jejich ceny a obrat.  
je vybráno jisté množství rodin a u nich se provádí výzkum, jaké 

značky výrobků si kupují, kde si je koupili apod. 

co chceme zkoumat 
zdroje, techniky, realizace dotazů apod. 

Provedení daných úkonů vzhledem k výsledku průzkumu 

                             2.2 Marketingový mix  

Marketingový mix je souhrn či spojení základních marketingových nástrojů, které firma 
používá k tomu, aby dosáhla svých cílů. Marketingový mix je tvořen 4 základními prvky 

4 nástroje, které marketing používá: 

 

ý statek, služba či myšlenka, uspokojující nějakou lidskou potřebu nebo 

přání. Je to nejdůležitější nástroj marketingu.  

Základní vlastnosti výrobku - název, označení, cena, popis, parametry, dostupnost.
Koncepce totální výrobku - totálním výrobkem se nemyslí jen samostatný výrobek, ale 
představuje ho i celková nabídka zákazníkovi. 
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Totální výrobek má 3 vrstvy: 

                         

                                                         Obrázek 1: Totální výrobek 

1.  Jádro 
 
•  tato úroveň říká, pro jaký účel si zákazník výrobek pořídil 
• základní užitný efekt (užitečnost výrobku) 
 

2.    Zhmotněný výrobek 

• výrobek včetně vnějších znaků 
 

Obal má tyto funkce: 

� chránit výrobek (ochranná funkce) 
� upoutání pozornosti – tvarem, motivem, kombinací barev (estetická funkce) 
� rozpoznatelnost 
� propagace 
� informovanost 

 
Design obalu - propojení funkčních a estetických vlastností výrobku 

Styl obalu - souhrn estetických vlastností výrobku, kombinace tvarů, barev, forem 

Značka - plní u výrobku tyto funkce - identifikační, ochrannou, propagační. 

Kvalita (jakost) 

� vnitřní a vnější (to, co vnímá zákazník) 
� úzce souvisí s cenou výrobku 
� chápeme ji tak, že zákazník požaduje od výrobku určité vlastnosti, které 

odpovídají daným technickým normám a právním předpisům. 
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3.   Rozšířený výrobek 

Zde patří celá řada služeb, která bývá s výrobkem poskytována  -leasing, servis, dovoz, montáž, 

záruka, splátkový prodej, instalace, distribuce. 

Životní cyklus výrobku 

Každý výrobek těmito 4 fázemi prochází, ale délka životního cyklu je u různých výrobků různá. 

4 fáze: 

• zavádění  
• růst  
• zralost  
• pokles  

                   
                                                                      Obrázek 2: 4 fáze výrobku 

Cena výrobku 
 

• peněžní částka sjednaná a zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou 
službu 
 

Tvorba ceny: 

Při tvorbě ceny se přihlíží:  

� nízká cena neumožňuje zisk 
� výrobní náklady 
� konkurenční ceny, způsob a podpora prodeje 
� vnímání ceny kupujícím 
� vysoká cena neumožňuje poptávku 

 
Cena se skládá z: 
 

�  kalkulace nákladů a zisku 
� další náklady  
�  poptávka  
�  konkurence  
�  ohodnocení zákazníka 

 



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy
 

Propagace výrobku 
 

• Propagací výrobku se zabývají podrobně ostatní kapitoly.

Distribuce výrobku 
• Distribucí výrobku rozumíme pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli buď: 
a)  Přímo 
b)  nepřímo 

 Cílem je zajistit zboží v pravý čas v
 
 Přímý prodej (přímý distribuční kanál)
• Výrobce -> Spotřebitel 

� výroba na zakázku 
� podnikové prodejny 
� dodávky do výroby 

 
 Nepřímý prodej (nepřímý distribuční kanál)

• zboží se od výrobce dostává ke spotře
velkoobchod). 
 

2.3 Návrh plánu komunikace 
 

 Návrh plánu marketingové komunikace obsahuje základní prvky, které každá 
úspěšná firma dodržuje. Pro tento a mnohé další marketingové plány slouží tzv. SOSTAC 
plán. 

Co je SOSTAC?  
 

SOSTAC plánovací systém je jedním z nejmocnějších plánovacích systémů. Je jednoduchý,
ale velmi efektivní, neboť obsahuje všechny složky nezbytné pro dokonalý marketingový 
plán. 
 
SOSTAC  znamená:  

[ S ]ituation Analysis (Kde jsme nyní?) 

[ O ]bjectives  (tam, kde chceme jít?) 

[ S ]trategy (jak se tam dostaneme?) 

[ T ]actics (podrobnosti naši strategie) 

[ A ]ction  (denní a týdenní aktivity) 

[ C ]ontrol  (to, co potřebujeme sledovat a kdy) 
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Propagací výrobku se zabývají podrobně ostatní kapitoly. 

ýrobku rozumíme pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli buď: 

pravý čas v dostatečném množství na pravé místo.

Přímý prodej (přímý distribuční kanál): 

výroba na zakázku  
podnikové prodejny  
dodávky do výroby - dodavatel -> odběratel  

Nepřímý prodej (nepřímý distribuční kanál): 

zboží se od výrobce dostává ke spotřebiteli přes zprostředkovatele (

plánu komunikace - systém SOSTAC

u marketingové komunikace obsahuje základní prvky, které každá 
úspěšná firma dodržuje. Pro tento a mnohé další marketingové plány slouží tzv. SOSTAC 

SOSTAC plánovací systém je jedním z nejmocnějších plánovacích systémů. Je jednoduchý,
ale velmi efektivní, neboť obsahuje všechny složky nezbytné pro dokonalý marketingový 

]ituation Analysis (Kde jsme nyní?)  

]bjectives  (tam, kde chceme jít?)  

]trategy (jak se tam dostaneme?)  

naši strategie)  

]ction  (denní a týdenní aktivity)  

]ontrol  (to, co potřebujeme sledovat a kdy)  
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u marketingové komunikace obsahuje základní prvky, které každá 
úspěšná firma dodržuje. Pro tento a mnohé další marketingové plány slouží tzv. SOSTAC 
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ale velmi efektivní, neboť obsahuje všechny složky nezbytné pro dokonalý marketingový 
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• Situační analýza (situation analysis) 

� zahrnuje přehled výkonu podniku z posledního období (jako výkon podniku se 
myslí podíl na trhu, zisk, prodej

� Dále zahrnuje také srovnání výrovku s konkurencí (cena, kvalita, výhody a 
nevýhody výrobku dané firmy oproti konkurenci apod.).

� Vysvětluje pozici výrobku na trhu, tak jak ji vnímají zákazníci.
 

• Mety (Objectives) 
� Obsahuje jasně definované cíle, které by 

čase. 
� Obsahuje marketingové a komunikační mety.

 
• Strategie (Strategy) 

� Obsahuje jasné pokyny jak cíle, definované v metách, dosahnout.
 

• Taktika (Tactics) 
� Obsahuje podrobnosti strategie.
� Patří zde reklama, přímá pošta apod
� Jasná taktika co, kdy a za kolik se má udělat.

 
• Implementace (Action) 

� Patří zde praktické navržení projektového plánu podle taktiky.
 

• Kontrola (Control) 
� Určuje, jak se budou měřit a kontrolovat výsledky provedených akcí.

 
Shrnutí významných bodů 

• V této kapitole jsme si v úvodu ujasnili
marketing. 

• Dále bychom po prostudování této kapitoly měli vědět, čím se zabývá průzkum trhu, 
jak probíhá celý proces průzkumu a jakými způsoby se získávají data v tomto 
průzkumu.  

• V kapitole Marketingový mix
modelem 4P a základní charakteristikou jeho částí.

• V poslední kapitole jsme se seznámili s plánovacím systémem SOSTAC, který obsahuje 
základní prvky marketingové komunikace.

 Literatura a další informační zdroje

Smith, Paul. Moderní marketing:

2000.  

Smith, Paul. Moderní marketing:
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Situační analýza (situation analysis)  
zahrnuje přehled výkonu podniku z posledního období (jako výkon podniku se 
myslí podíl na trhu, zisk, prodej). 
Dále zahrnuje také srovnání výrovku s konkurencí (cena, kvalita, výhody a 
nevýhody výrobku dané firmy oproti konkurenci apod.). 
Vysvětluje pozici výrobku na trhu, tak jak ji vnímají zákazníci.

Obsahuje jasně definované cíle, které by měla firma dosáhnout v určitém 

Obsahuje marketingové a komunikační mety. 

Obsahuje jasné pokyny jak cíle, definované v metách, dosahnout.

Obsahuje podrobnosti strategie. 
Patří zde reklama, přímá pošta apod 

á taktika co, kdy a za kolik se má udělat. 

Patří zde praktické navržení projektového plánu podle taktiky.

Určuje, jak se budou měřit a kontrolovat výsledky provedených akcí.

le jsme si v úvodu ujasnili, co znamená a co všechno obnáší pojem 

Dále bychom po prostudování této kapitoly měli vědět, čím se zabývá průzkum trhu, 
jak probíhá celý proces průzkumu a jakými způsoby se získávají data v tomto 

Marketingový mix bychom se měli seznámit se základním marketingovým 
modelem 4P a základní charakteristikou jeho částí. 
V poslední kapitole jsme se seznámili s plánovacím systémem SOSTAC, který obsahuje 
základní prvky marketingové komunikace. 

a další informační zdroje 

: Marketing a integrovaný komunikační mix. Computer Press

: Plán marketingové komunikace. Computer Press
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zahrnuje přehled výkonu podniku z posledního období (jako výkon podniku se 

Dále zahrnuje také srovnání výrovku s konkurencí (cena, kvalita, výhody a 

Vysvětluje pozici výrobku na trhu, tak jak ji vnímají zákazníci. 

měla firma dosáhnout v určitém 

Obsahuje jasné pokyny jak cíle, definované v metách, dosahnout. 

Patří zde praktické navržení projektového plánu podle taktiky. 

Určuje, jak se budou měřit a kontrolovat výsledky provedených akcí. 

, co znamená a co všechno obnáší pojem 

Dále bychom po prostudování této kapitoly měli vědět, čím se zabývá průzkum trhu, 
jak probíhá celý proces průzkumu a jakými způsoby se získávají data v tomto 

bychom se měli seznámit se základním marketingovým 

V poslední kapitole jsme se seznámili s plánovacím systémem SOSTAC, který obsahuje 

Computer Press a.s, 

Computer Press a.s, 2000.  
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3. Způsoby propagace firmy mimo interne
prostředí 
 

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole:

1. Přímý marketing - pošta, email, telemarketing, databáz. marketing
2. Sdělovací prostředky - televize, rozhlas, 
3. Veletrhy a výstavy 
4. Sponzorství 
 

V této kapitole jsou popsány základní p
veřejnosti mimo prostředí internetu 
veletrhy a sponzorství.  

3.1 Přímý marketing (direct marketing

Přímý marketing neboli Direct mar
oslovit zákazníky (pošta, e-mail, telefon) anebo získat od nich přímou odezvu na naše 
reklamní aktivity (slevové kupóny). Direkt marketing nepoužívá klasické média (televize, 
rozhlas, tisk apod.). Jednou z
v tom slova smyslu, že dokážeme individuálně zvolit, dle cílové skupiny, konkrétní 
marketingový nástroj, u kterého je našeho reklama nejefektivnější. Další výhodou je jeho 
nízká finanční nákladnost a tak
v tisku. Správným využitím těchto výhod nám bude za odměnu pozitivní vztah k
popř. propagovaného výrobku.
 
Mezi hlavní prvky přímého marketingu patří:  

1. Pošta 
2. E-mail 
3. Telemarketing 
4. Databázový marketing 
5. Katalogový marketing 
6. Odpovědní zásilka  
7. Teleshoping   
8. Adresná přímá pošta  
9. Neadresná přímá pošta 
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Způsoby propagace firmy mimo internetové 

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole: 

pošta, email, telemarketing, databáz. marketing 
televize, rozhlas, tisk 

V této kapitole jsou popsány základní prvky, pomocí kterých se může firma prezentovat 
veřejnosti mimo prostředí internetu - přímý marketing, sdělovací prostředky, výstavy, 

Přímý marketing (direct marketing) 

Přímý marketing neboli Direct marketing je způsob komunikace, kterým přímo můžeme 
mail, telefon) anebo získat od nich přímou odezvu na naše 

reklamní aktivity (slevové kupóny). Direkt marketing nepoužívá klasické média (televize, 
rozhlas, tisk apod.). Jednou z největších výhod přímého marketingu je jeho účinnost, 

tom slova smyslu, že dokážeme individuálně zvolit, dle cílové skupiny, konkrétní 
marketingový nástroj, u kterého je našeho reklama nejefektivnější. Další výhodou je jeho 
nízká finanční nákladnost a také užší kontakt se zákazníkem, než je tomu např. u reklamy 

tisku. Správným využitím těchto výhod nám bude za odměnu pozitivní vztah k
popř. propagovaného výrobku. 

Mezi hlavní prvky přímého marketingu patří:   

  
                       
                                              Obrázek 3: Pasivní telemarketing
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tové 

rvky, pomocí kterých se může firma prezentovat 
přímý marketing, sdělovací prostředky, výstavy, 

keting je způsob komunikace, kterým přímo můžeme 
mail, telefon) anebo získat od nich přímou odezvu na naše 

reklamní aktivity (slevové kupóny). Direkt marketing nepoužívá klasické média (televize, 
ejvětších výhod přímého marketingu je jeho účinnost, 

tom slova smyslu, že dokážeme individuálně zvolit, dle cílové skupiny, konkrétní 
marketingový nástroj, u kterého je našeho reklama nejefektivnější. Další výhodou je jeho 

é užší kontakt se zákazníkem, než je tomu např. u reklamy 
tisku. Správným využitím těchto výhod nám bude za odměnu pozitivní vztah k naší firmě 

: Pasivní telemarketing 
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Jaké jsou výhody a nevýhody přímého marketingu? 

Výhody: 

• Cílení  
� můžeme vhodně vybrat z velkého množství zákazníků právě tu kterou 

potřebujeme. 
 

• Rychlost a pružnost 
� reakci náš dotaz (např. u telemarketingu) můžeme ihned zaznamenat a také 

na ni reagovat. 
 

• Možnost vytvoření databáze a tak si vytvořit se zákazníky dlouhodobý vztah. 
 

• Efektivita vynaložených nákladů  
�  náklady na kontakt se zákazníky jsou sice vysoké, náklady na jejich odezvu 

(např. objednávku zboží) jsou mnohem nižší, čímž se nám jakoby vynaložené 
finance „vrátí“ zpět. 

 

• Kontrola trhu  
� z přímého marketingu dokážeme výsledky analyzovat a přímo jednotlivé 

zákazníky rozdělit do určité oblasti přímého marketingu. 
�  

Nevýhody 

• Nevyžádána pošta  
� určité procento lidí tento způsob propagace považuje za narušení soukromí     

(někdy vidíme na schránce napsáno, že si lidé nepřejí nevyžádanou poštu). 
 

• Telemarketing  
� mnoho lidí považuje hovor, kdy se nás někdo ptá na otázky typu: „ Voláte 

s naší společností“ apod. za zbytečné a pro ně ničím zajímavé a mnohdy 
hovor sami předčasně ukončí. 

• E-mail  
�  může být považován za nevyžádanou elektronickou poštu – spam. 

 

Nevhodné použití přímého marketingu může vést k poškození dobrého jména na trhu. 
Z finančního hlediska se vyplatí používat přímý marketing na dlouhodobé působení na 
zákazníka, krátkodobé se nevyplatí v porovnáni s vynaloženými prostředky a ziskem, který 
nám to přineslo. 
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Elektronická pošta – e-mail 
 
Zasílání e-mailů je velmi efektivní (čtenář si přečte naší nabídku, propagaci produktů 
apod.), jestliže si ji zákazníci přejí. V druhém případě se jedná o nevyžádanou poštu – 
spam. Snahou je tedy si získat souhlas zákazníka o zasílání propagačních e-mailů. 
Zákazníkovi přijde ARM (Autorized/Permission mail), kde si zákazník „navolí“ jaký druh 
reklamy chce si nechat zasílat (nemusí to být samostatný e-mail, ale také např. souhlas na 
určité posílání propagačních e-mailů může být skryto v licenční smlouvě, kterou většina 
lidi nečte, při registraci třeba na některé stránce). Získané data se uloží do databáze a 
uživatelům je pak zasílána reklama, kterou chce. 
V praxi se e-mailový marketing realizuje v několika etapách, přičemž hlavním účelem je 
samozřejmě prodat nabízený produkt. V první fázi se zákazníkům pošle e-mail s žádosti o 
vyplnění dotazníku popř. registraci. V této fázi, aby byli zákazníci motivováni, je jim 
nabídnuta nějaká „odměna“ formou dárku apod. V další fázi je zákazníkovi představen 
pomalu náš nabízený produkt. Ve finální fázi je zákazníkovi nabídnut náš produkt za 
určitých podmínek. 

Telemarketing 

Telemarketing lze použít v mnoha směrech – k prodeji (zvýšení prodeje produktů), 
k získání si zákazníka( propagace výrobků), péči o zákazníka( např. servis nebo infolinka) 
anebo také provádět průzkum trhu či různé ankety. Tento způsob komunikace umožňuje 
přímý kontakt se zákazníkem a tudíž získávat neustále nové a nové informace. V 
telemarketingu hraje také velkou roli zpětná vazba od zákazníků. Telemarketing je velmi 
pružný a proto můžeme ze dne na den změnit naši telemarketingovou strategii, jestliže 
reakce zákazníků není taková, jakou požadujeme. 

Přímá pošta 
 

Přímou poštu můžeme rozdělit do dvou skupin: na adresné a neadresné poštovní zásilky. 
Adresnými poštovními zásilkami rozumíme klasické cílené rozesílání informací poštou na 
naše zákazníky. 
Mezi neadresné poštovní zásilky patří letáky, katalogy, brožury, 
prospekty apod. Asi nejčastějším případem jsou akční letáky 
hypermarketů, které každý týden dostáváme do svých poštovních 
schránek. 
Velmi velkou výhodou této reklamy je její transparentnost, 

                                                                   Obrázek 4:Telemarketing 

    Obrázek 5: Česká pošta 
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schopnost produkt ukázat z hlediska vizuálního. Také má zákazník více času si prostudovat 
naší nabídku. Nevýhodou může být neochota zákazníka si přečíst naší reklamu. Propagací 
naší firmy přímou poštou nic nezkazíme, při neochotě zákazníka si přečíst naší reklamu si 
minimálně všimne loga, značky( při výběru pošty), čímž mu  utkví v paměti popř. se mu 
vybaví v podvědomí. 

Databázový marketing 
 

Databázovému marketingu rozumíme jako databázi stávajících a potenciálních zákazníků 
s kontaktními údaji (e-mailová a poštovní adresa, telefon apod.) a údaji o zboží, které 
daný zákazník koupil. Také jsou zde obsaženy požadavky zákazníku, ikdyž si nic nekoupili. 
Velké firmy používají pro uložení těchto informací tzv. CRM systémy (Customer 
Relationship Marketing - řízení vztahů se zákazníky). Menší firmy používají především 
menší, tudíž méně podrobnější evidence o potřebných informacích (databázové tabulky).  

 

                                              Obrázek 6: Ukázka databáze 

 

Jak správně vést databázi?  

Nejdříve, než založíme nějakou databázi, bychom si měli přesně ujasnit cílovou skupinu, 
kterou chceme oslovit. 
Aktuálnost databáze je velmi důležitá. Vést neaktuální informace o kontaktech našeho 
zákazníka může vést k tomu, že budeme posílat zásilky na neaktuální adresy, což vede k 
zbytečnému nedoručení zásilky. 
Účinnost naší databáze zvýšíme například ověřením si telefonátem, zda je náš zákazník 
spokojen s doručeným balíčkem nebo ne, zda byl spokojen při nákupu v naší prodejně 
apod. 
Existuje spousta firem nabízející služby přímého marketingu. Některé se přímo specializují 
jen na jednu oblast direct marketingu a některé nabízí kompletní „servis“. 
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3.2 Sdělovací prostředky
 

Sdělovací prostředky, mezi které patří televize, tisk, r
slouží k oslovení a působení na širokou veřejnost. Proto tomuto odvětví musíme, z
hlediska marketingu, věnovat velkou pozornost.

Na co bychom si měli při výběru sdělovacího prostředku dát pozor?
 

• Při výběru vhodné reklamy si musíme uvědomit, jak intenzivně chceme působit na 
našeho budoucího zákazníka, např. pomocí televize dokážeme několikrát denně 
upoutat pozornost, když to třeba časopisem, denním tiskem jen jednou denně. Existují 
také letáky, akční nabídky, které mo
pošty. Tento způsob je velmi efektivní, zákazník si nemusí nic kupovat (např. denní 
tisk) a je zaručeno, že si ho příjemce vyzvedne. Tento způsob reklamy je velmi 
oblíbený u obchodních řetězců, jako jsou Tes
své akční slevové letáky do určité vzdálenosti, např. v
tak pokryjí, dostanou se jim do podvědomí, masu lidí ve svém okolí. 

• Jedním z dalších hledisek při výběru volby reklamy je druh
reklama určena. Zda cílová skupina jsou ženy, muži, děti, mladší nebo starší lidé, lidé 
ve věkovém rozsahu např. 30
reklamu v určitém druhu médií. Názorným příkladem by 
skupinu lidí v důchodovém věku. Tito lidé rádi sledují televizi nebo poslouchají rozhlas, 
proto volba reklamy např. v
ideální. Plakáty, billboardy, letáky v
cestujících do práce a školy. Takto vhodně zvolená reklama nám ušetří spoustu financí 
vynaložených do nevhodně zvolených reklam.

• Náklady na výrobu reklamy a nákup reklamního prostoru jsou jedním z
faktorů především u menších firem s
určitě nepoužije pro svou propagaci televizní reklamu, u které by musela vynaložit 
nemalé finanční prostředky na natočení takové reklamy a pak také za prostor na 
vysílání reklamy v některé 
rozhlas popř. exteriérová média. Na což to firmy s
druh komunikace s potencionálními zákazníky.  

• Selektivita, schopnost média zasáhnou určitou geografickou ob
rozdělenou skupinu lidí.  

• Úroveň média, tzn., jeho úroveň, oblíbenost, image u veřejnosti.
• Proniknutí reklamy nám říká kolik procent lidí z cílového trhu, které je možno 

reklamou zasáhnout, jsou přímo vystaveni působení naší reklamy 
období. 

• Pružnost média nám vyjadřuje, jak rychle můžeme provést změny v
časový předstih je nutný pro zařazení nové reklamy.

• Účinek média udává, jak lze v
potřebujeme-li názorně 
reklamu, naopak, pokud chceme jen upozornit
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Sdělovací prostředky 

Sdělovací prostředky, mezi které patří televize, tisk, rozhlas, exteriérová média apod., 
oslovení a působení na širokou veřejnost. Proto tomuto odvětví musíme, z

hlediska marketingu, věnovat velkou pozornost. 

Na co bychom si měli při výběru sdělovacího prostředku dát pozor?

klamy si musíme uvědomit, jak intenzivně chceme působit na 
našeho budoucího zákazníka, např. pomocí televize dokážeme několikrát denně 
upoutat pozornost, když to třeba časopisem, denním tiskem jen jednou denně. Existují 
také letáky, akční nabídky, které mohou být zasílány přímo až k zákazníkovi domů, do 
pošty. Tento způsob je velmi efektivní, zákazník si nemusí nic kupovat (např. denní 
tisk) a je zaručeno, že si ho příjemce vyzvedne. Tento způsob reklamy je velmi 
oblíbený u obchodních řetězců, jako jsou Tesco, Kaufland apod. Tyto řetězce posílají 
své akční slevové letáky do určité vzdálenosti, např. v okruhu 20 km od své prodejny, a 
tak pokryjí, dostanou se jim do podvědomí, masu lidí ve svém okolí. 

dalších hledisek při výběru volby reklamy je druh lidí, publika, kterým je tato 
reklama určena. Zda cílová skupina jsou ženy, muži, děti, mladší nebo starší lidé, lidé 

věkovém rozsahu např. 30-50 let apod.  Podle těchto kritérií pak volíme správnou 
určitém druhu médií. Názorným příkladem by mohlo být řešení pro cílovou 

důchodovém věku. Tito lidé rádi sledují televizi nebo poslouchají rozhlas, 
proto volba reklamy např. v kinech nebo na sportovních utkáních by nebyla zrovna 
ideální. Plakáty, billboardy, letáky v hromadné dopravě apod. by zaujalo nejvíc lidi 
cestujících do práce a školy. Takto vhodně zvolená reklama nám ušetří spoustu financí 
vynaložených do nevhodně zvolených reklam. 
Náklady na výrobu reklamy a nákup reklamního prostoru jsou jedním z

m u menších firem s malým počátečním kapitálem. Nově vzniklá firma 
určitě nepoužije pro svou propagaci televizní reklamu, u které by musela vynaložit 
nemalé finanční prostředky na natočení takové reklamy a pak také za prostor na 

některé z televizních společností. Tyto firmy využijí především tisk, 
rozhlas popř. exteriérová média. Na což to firmy s velkým zázemím využijí spíše tento 

potencionálními zákazníky.   
Selektivita, schopnost média zasáhnou určitou geografickou oblast nebo demograficky 

 
Úroveň média, tzn., jeho úroveň, oblíbenost, image u veřejnosti. 
Proniknutí reklamy nám říká kolik procent lidí z cílového trhu, které je možno 
reklamou zasáhnout, jsou přímo vystaveni působení naší reklamy v příslušném časovém 

Pružnost média nám vyjadřuje, jak rychle můžeme provést změny v
časový předstih je nutný pro zařazení nové reklamy. 

udává, jak lze v určitém médiu vyjádřit naši reklamu (
názorně představit náš produkt veřejnosti, využijeme televizní 
pokud chceme jen upozornit, vystačíme si s reklamou v

Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  14 

ozhlas, exteriérová média apod., 
oslovení a působení na širokou veřejnost. Proto tomuto odvětví musíme, z našeho 

Na co bychom si měli při výběru sdělovacího prostředku dát pozor? 

klamy si musíme uvědomit, jak intenzivně chceme působit na 
našeho budoucího zákazníka, např. pomocí televize dokážeme několikrát denně 
upoutat pozornost, když to třeba časopisem, denním tiskem jen jednou denně. Existují 

zákazníkovi domů, do 
pošty. Tento způsob je velmi efektivní, zákazník si nemusí nic kupovat (např. denní 
tisk) a je zaručeno, že si ho příjemce vyzvedne. Tento způsob reklamy je velmi 

co, Kaufland apod. Tyto řetězce posílají 
okruhu 20 km od své prodejny, a 

 
lidí, publika, kterým je tato 

reklama určena. Zda cílová skupina jsou ženy, muži, děti, mladší nebo starší lidé, lidé 
50 let apod.  Podle těchto kritérií pak volíme správnou 

mohlo být řešení pro cílovou 
důchodovém věku. Tito lidé rádi sledují televizi nebo poslouchají rozhlas, 

kinech nebo na sportovních utkáních by nebyla zrovna 
apod. by zaujalo nejvíc lidi 

cestujících do práce a školy. Takto vhodně zvolená reklama nám ušetří spoustu financí 

Náklady na výrobu reklamy a nákup reklamního prostoru jsou jedním z rozhodujících 
malým počátečním kapitálem. Nově vzniklá firma 

určitě nepoužije pro svou propagaci televizní reklamu, u které by musela vynaložit 
nemalé finanční prostředky na natočení takové reklamy a pak také za prostor na 

televizních společností. Tyto firmy využijí především tisk, 
velkým zázemím využijí spíše tento 

last nebo demograficky 

Proniknutí reklamy nám říká kolik procent lidí z cílového trhu, které je možno 
v příslušném časovém 

Pružnost média nám vyjadřuje, jak rychle můžeme provést změny v reklamě a jaký 

určitém médiu vyjádřit naši reklamu (např. 
využijeme televizní 

reklamou v tisku). 
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Proč ano a proč ne některým médiím? 
 

Televize 

• Televize je jedním z nejsledovanějších médií. Sledovanost se každý den počítá na 
milióny (v ČR), proto je důležité citlivě reagovat na diváka. Nejlepšího reklamního 
účinku dosáhneme zvolením naší reklamy ve vhodný čas (nejlépe v hlavním vysílacím 
čase mezi 19. - 22. hodinou) a u vhodného pořadu (např. zabývá-li se náš obchod 
prodejem sportovních potřeb, bude vhodné zvolit reklamu na náš obchod těsně před 
začátkem tohoto přenosu nebo v jeho průběhu či těsně po skončení vysílání tohoto 
programu) 

• Další velikou výhodou je jestliže chceme divákům představit, demonstrovat názorně 
náš výrobek. Tohoto bychom nikde jinde takto účinně nedokázali. 

• Jednoznačně největší nevýhodou je její cena. Ta různě kolísá v průběhu dne podle 
počtu diváků, kteří momentálně sledují vysílání (nejdražší v hlavní vysílací čas, 
nejlevnější brzké ráno). Reklamu je také nutno natočit, což znamená zaplatit 
herce/programátory , režii, zpracování apod. Náklady na tyto reklamy se můžou pak až 
vyšplhat k několika miliónům. 

• Další z nevýhod je její časová omezenost, většinou trvá několik desítek sekund. Dále 
může dojít k překrývání reklam (např. dva stejné druhy výrobků po sobě odvysílané), 
divák si taky může daný televizní program, kde běží naše reklama přepnout na jiný.  
 

  Rozhlas 

• Rozhlas spolu s televizí řadíme mezi tzv. masmédia (veřejný sdělovací prostředek, 
který oslovuje velkou část obyvatelstva). Konkrétní rozhlas může být celoplošný, 
regionální anebo místní, což je pro nás velkou výhodou, jestliže chceme propagovat 
naši firmu či výrobek v určité oblasti. 

• Lidé poslouchají rozhlas většinou, když jedou do/z práce (5:00 – 8:00), v polední pauze 
(11:30 – 12:30) anebo k večeru v hlavním vysílacím čase (19:00 – 22:00). V těchto 
úsecích dne je rozhlas nejsledovanější, tudíž reklama je nejefektivnější. 

• S hlavním vysílacím časem je úzko spjatá cena reklamy. Samozřejmě v méně atraktivní 
vysílací čas je reklama levnější než např. v 8 hodin večer, ale i tak je několikanásobně 
levnější než reklama v televizi. 

• Při umístění naší reklamy do rozhlasu bychom také měli vzít v potaz, jaký druh 
posluchačů poslouchá dané médium a jaká je oblíbenost média. 

• Rozhlas je vhodný sdělovací prostředek pro naši reklamu, jestliže chceme upozornit na 
náš obchod, jak už kamenný nebo internetový, na akční nabídky nebo jen pro 
upozornění v podvědomí našeho zákazníka. 

• Nevýhodou tohoto média, prostředku je taková, že neumožňuje potřebnou demonstraci 
výrobku, jakou bychom potřebovali, proto bychom volili spíše reklamu v některých 
jiných sděl. prostředcích (televize, tisk, exteriérová média apod.). Dále také 
posluchači můžou kdykoliv přeladit (v době reklamy) danou stanici, v které máme naší 
reklamu. 
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       Tisk 

• Tisk, neboli také časopisy a noviny, je ideální místo pro reklamu, jestliže chceme 
zaujmout určitý typ lidí. Díky zaměření každého tisku můžeme ideálně zvolit skupinu 
lidí, kterou chceme oslovit.  

• K bezprostředním výhodám tisku patří její uchopitelnost, tzn., že se daný čtenář může 
kdykoliv k této reklamě vrátit než jak tomu je v televizi nebo rozhlase. Čtenář si ji 
může v poklidu přečíst, prozkoumat, pouvažovat o ní. Také tato reklama osloví více 
čtenářů, kde např. v rodině si ji můžou přečíst všichni kde tzv. noviny „ kolují“ po 
jednotlivých členech rodiny. 

• Cena reklamy v tisku se odvíjí od popularity tisku a od počtu vydaných výtisků. Také ji 
ovlivní velikost reklamy, jestli je na celou stránku nebo jen malý reklamní čtvereček. 
Za umístění reklamy se také platí, jestliže je na titulní stránce nebo až někde na 
desáté stránce. 

• Tisk jakožto také rozhlas lze rozdělit na celoplošný (např. časopisy, vycházejí v celé ČR 
nebo některé noviny), regionální (např. Moravskoslezský deník) nebo místní (např. 
obecní noviny, zpravodaje apod.), tudíž reklamou v tisku můžeme oslovit skupinu 
čtenářů na jednom či více geografických místech v republice. 

• Reklama v novinách nebo spíše v časopisech? Každá tiskovina má své pro a proti. 
Noviny lidé většinou čtou ve spěchu, tudíž většinou je reklama moc neosloví, jestliže 
není poutává, na což to reklama v časopisech, které se čtou pomalu, které jsou určeny 
pro volné chvíle, si reklamy všimne mnohem větší procento lidí. Na druhou stranu 
noviny, které vycházejí denně, jsou mnohem pružnější a čte je mnohem více lidí než 
časopisy, které vycházejí týdně popř. měsíčně. Noviny jsou tištěny většinou černobílé 
na ne moc kvalitním papíru, tudíž jakási názornost našeho propagovaného výrobků 
nepřipadá moc v úvahu, kdežto časopisy jsou tištěny barevně na kvalitnější papír, 
který je ideální pro návrh, fotografii našeho výrobku. Samozřejmě s touto výhodou 
souvisí také cena, která je pochopitelně dražší u barevného tisku než u černobílého.  

• Při vybírání tiskovin, do kterých budeme chtít umístit naší reklamu, musíme brát ohled 
také na její zaměření. Určitě nebudeme mít reklamu na např. sportovní potřeby 
v časopise pro ženy, ale spíš někde v příloze sport v novinách. 
 

Exteriérová média 

• Mezi exteriérová média patří především billboardy, reklamy na dopravních 
prostředcích, různé poutače v obchodech, reklamy na nákupních košících nebo taškách 
apod. 

• Billboardy a další exteriérová média mají mnoho výhod. Největší výhodou je jejich 
vysoká pružnost, nízká cena a možnost geografického rozmístění, lze je rozmístit 
téměř kamkoliv chceme. 

• Jediná vážnější nevýhoda je taková, že uvádí příliš málo informací o propagovaném 
obchodu či výrobku. Proto se používá především k uvědomění zákazníka, buď přímo o 
tom našem obchodu, nebo o nějaké akční nabídce apod.  
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3.3 Veletrhy, výstavy a prezentace firmy 
 

Veletrhy a výstavy nabízejí ideální podmínky pro prezentaci naši firmy a její produkty. Plní 
funkci místa komunikace a udržování image firmy v obchodním prostředí. Na těchto akcích 
jsou prezentovány produkty firmy a zejména novinky v produktech.  Můžeme zde názorně 
ukázat náš produkt našim potenciálním zákazníkům, popř. obchodním partnerům, 
prodiskutovat a případně odpovědět na jejich otázky. Veletrhy a výstavy jsou pravidelně 
se opakující akce, na kterých vystavuje více vystavovatelů se svými výrobky, které patří do 
jednoho nebo více podobných odvětví našeho působení. Takhle máme šanci se porovnat s 
naši konkurenci a pokusit se přesvědčit, popř. předvést veřejnosti, že náš produkt je tím 
lepším.   

Plánování výstavy: 
 

Stanovit si cíle, kterých chceme na výstavě dosáhnout 
� prodat výrobek 
� představit nový výrobek 
� udržení pozice na trhu 
� průzkum trhu 
� analýza konkurence 

Návrh strategie výstavy 
� zahrnuje program, průběh výstavy naši firmy  

Odsouhlasení designu prostředí (náš stánek), ve kterém se bude prezentovat 
� musí vhodně prezentovat firmu - jméno firmy, značka, logo, název 

vystavovaného produktu. 
� Musí být schopný zaujmout veřejnost a přilákat - vzhledově nebo zvukově. 

Stanovení předvýstavních propagačních taktik 
� jak nalákat co nejvíce lidí, aby se přišli podívat právě k našemu stánku - 

propagace pomocí přímého marketingu a sdělovacích prostředků. 
Vyškolení personálu pro výstavu 
Průběh prezentace u stánku 

� jaké množství členů je zapotřebí u stánků 
� jací členové dle postavení mají prezentovat 
� rozvrh střídání personálů 
� kolik návštěvníků se očekává 
� vhodný oděv a stravování členů prezentace 

Následné zhodnocení výstavy 
� kolik procent lidí z celkového počtu návštěvníku výstavy navštívilo náš stánek? 
� kolik procent lidí se u stánku zastavilo, ale nenavštívilo jej? 
� kolik bylo dotazů a připomínek? 
� jaké byly náklady na jednoho návštěvníka? 
� kolik návštěvníku plánuje koupit v budoucnu náš produkt? 
� jaké byly náklady na uzavření objednávky? 
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            3.4 Sponzorství 
 

• Sponzorství je investice peněz nebo jiných vkladů do aktivit, které umožňují komerční 
využití.  

• Hlavním cílem je budování povědomí o značce u specifické cílové skupiny a zvýšení 
image značky na základě jejího spojení se sponzorovanou událostí. 
 

Důvody sponzorství: 
• zvýšení povědomí o firmě,  
• podpořit image firmy nebo značky,  
• publicita v médiích,  
• oslovení specifických cílových skupin,  
• předvedení produktů,  
• odlišení se od konkurence,  
• posílení vztahů business-to-business,  
• vytvoření emocionální vazby,  
• zvýšení prodeje.    

Oblasti sponzoringu: 
• Sportovní  
• Kulturní  
• Společenský  
• Sociální  
• Vědecký  
• Ekologický  
• Mediální  

 

Základní otázky při rozhodování o sponzoringu: 
• Zapadá tato událost nebo osobnost do firemní filozofie?  
• Odpovídá firemní image?  
• Jak je vnímána veřejností?  
• Jakou cílovou skupinu oslovuje?  
• Je tato cílová skupina zajímavá?  
• Je tato událost nebo osobnost mediálně zajímavá?  
• Udržíme dlouhodobost tohoto sponzoringu?  
• Je partner důvěryhodný? Jaká jsou rizika?  
• Kdo jsou další partneři?  
• Jak propojíme sponzoring s dalšími aktivitami PR a MK?  
• Jaký bude celkový rozpočet?  
• Jak budeme sponzoring vyhodnocovat?  
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Často se pletou pojmy sponzorství, dárcovství, charita. Proto je třeba si je ujasnit:
 

Sponzorství: 
 

• promyšlená koncepce  
• dosahuje konkrétních cílů 
• dostáváme službu  
• spadá do marketingových rozpočtů 

 
Charita: 

 
• spontánní  
• zabývá se důsledky  
• jde o dobrý pocit  
• společenská odpovědnost 

 
Dárcovství: 

 
• koncepční  
• zabývá se příčinou  
• mělo by být dlouhodobé a systematické 
• vychází ze strategie firmy 
• investice do image firmy –
 

Shrnutí významných bodů 

• V této kapitole jsme se seznámili s 
prostředí. 

• Seznámili jsme se s prvky přímého marketingu, popsali jejich výhody a nevýhody a 
nejpoužívanější prvky podrobněji popsali.

• Taktéž v kapitole o sdělovacích prostředcích 
výhody a nevýhody při propagaci firmy.

• V kapitole o veletrzích, výstavách a prezentací firmy jsme si ukázali, na co se při 
tvorbě této prezentace přihlíží a z jakých důvodů se vlastně dělá.

• V poslední kapitole byl ujasněn pojem sponzorství, charita
oblasti sponzorství a také kritéria při rozhodování firmy o sponzorování.

 Literatura a další informační zdroje

Smith, Paul. Moderní marketing: 

Smith, Paul. Moderní marketing:
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Často se pletou pojmy sponzorství, dárcovství, charita. Proto je třeba si je ujasnit:

dosahuje konkrétních cílů  

spadá do marketingových rozpočtů  

společenská odpovědnost  

mělo by být dlouhodobé a systematické  
vychází ze strategie firmy  

– být „dobrý občan“ 

V této kapitole jsme se seznámili s možnostmi propagace firmy mimo internetové 

Seznámili jsme se s prvky přímého marketingu, popsali jejich výhody a nevýhody a 
nejpoužívanější prvky podrobněji popsali. 
Taktéž v kapitole o sdělovacích prostředcích - popis jednotlivých prostředků a 
výhody a nevýhody při propagaci firmy. 
V kapitole o veletrzích, výstavách a prezentací firmy jsme si ukázali, na co se při 
tvorbě této prezentace přihlíží a z jakých důvodů se vlastně dělá. 
V poslední kapitole byl ujasněn pojem sponzorství, charita a dárcovství, důvody a 
oblasti sponzorství a také kritéria při rozhodování firmy o sponzorování.

Literatura a další informační zdroje 

Smith, Paul. Moderní marketing: Sponzorství. Computer Press a.s, 2000.  

Smith, Paul. Moderní marketing:Výstavy. Computer Press a.s, 2000.  
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Často se pletou pojmy sponzorství, dárcovství, charita. Proto je třeba si je ujasnit: 

možnostmi propagace firmy mimo internetové 

Seznámili jsme se s prvky přímého marketingu, popsali jejich výhody a nevýhody a 

popis jednotlivých prostředků a jejich 

V kapitole o veletrzích, výstavách a prezentací firmy jsme si ukázali, na co se při 

a dárcovství, důvody a 
oblasti sponzorství a také kritéria při rozhodování firmy o sponzorování. 
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4. Internetová reklama
Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole:

1. Základní prvky reklamy na internetu 
2. Pravidla pro psaní inzerátů 
3. Objasnění pojmu PPC 
4. PPC systémy - Sklik, AdFox, 
5. Reklamní systém Billboard.cz
6. Reklamní nástroje společnosti Google 

Adwords. 
7. Česká konkurence Google Adwords 
 

4.1 Reklamní bannery
 

Bannery neboli také reklamní pr
na internetu. Jejich typický tvar je obdélník a umisťují se na okraje stránek. Reklamní 
proužky mají taky své typické rozměry a různé 
 
• 468x60 (klasický banner) 
• 120x600 (skyscraper) 
• 250x250 (reklamní čtverec)
• 125x125 (reklamní čtverec)
•  Vlastní specifický rozměr

  
• Statický  
• Animovaný 
• Flash banner 

 
Když klikneme na banner většinou nás přesměruje na stránky firmy, která si zde tuto 
reklamu umístila. Velkou nevýhodou bannerů
dneska téměř na každé stránce). Lidé jsou tudíž na tuto formu reklamy zvyklí a často ji 
podvědomě přehlížejí. Míra prokliku(CTR
Dneska existují také bannery s
Jejich účelem je „oklamat“ uživatele. Většinou vypadají jako typické windowsovké 
aplikace s tlačítkami. Když se ji pokusíte zavřít (buďto zobrazeným tlačítkem nebo na ni 
prostě kdekoliv kliknete) přesměruje vás na stránku
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. Internetová reklama 
Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole: 

Základní prvky reklamy na internetu - bannerová a kontextová reklama
Pravidla pro psaní inzerátů  

Sklik, AdFox, Etarget 
Billboard.cz 

Reklamní nástroje společnosti Google - WebMasterTools, Google Analytics, Google 

Česká konkurence Google Adwords - Toplist.cz, NaVrcholu.cz 

Reklamní bannery  

Bannery neboli také reklamní proužky jsou jedním z nejčastěji používaných forem reklamy 
na internetu. Jejich typický tvar je obdélník a umisťují se na okraje stránek. Reklamní 
proužky mají taky své typické rozměry a různé druhy:  

 

eklamní čtverec) 
(reklamní čtverec) 

Vlastní specifický rozměr 

Když klikneme na banner většinou nás přesměruje na stránky firmy, která si zde tuto 
reklamu umístila. Velkou nevýhodou bannerů je jejich masivní rozšířenost (
dneska téměř na každé stránce). Lidé jsou tudíž na tuto formu reklamy zvyklí a často ji 
podvědomě přehlížejí. Míra prokliku(CTR- Click Through Rate) se odhaduje okolo 0,5%. 
Dneska existují také bannery s mírou prokliku i několik procent, říká se jim trick bannery. 
Jejich účelem je „oklamat“ uživatele. Většinou vypadají jako typické windowsovké 

tlačítkami. Když se ji pokusíte zavřít (buďto zobrazeným tlačítkem nebo na ni 
prostě kdekoliv kliknete) přesměruje vás na stránku zadavatele reklamy.

                                              Obrázek 7: Trick banner 
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bannerová a kontextová reklama 

WebMasterTools, Google Analytics, Google 

nejčastěji používaných forem reklamy 
na internetu. Jejich typický tvar je obdélník a umisťují se na okraje stránek. Reklamní 

Když klikneme na banner většinou nás přesměruje na stránky firmy, která si zde tuto 
šířenost (setkáme se s ní 

dneska téměř na každé stránce). Lidé jsou tudíž na tuto formu reklamy zvyklí a často ji 
Click Through Rate) se odhaduje okolo 0,5%. 

rocent, říká se jim trick bannery. 
Jejich účelem je „oklamat“ uživatele. Většinou vypadají jako typické windowsovké 

tlačítkami. Když se ji pokusíte zavřít (buďto zobrazeným tlačítkem nebo na ni 
zadavatele reklamy. 
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Čím víckrát umístíte na různé 
přednější (tzv. PageRank). Existují i takové weby, které nabízejí umístění naší reklamy na 
některém z jejich webů, jestliže si umístíme jejich rekla
Příkladem by mohly být Bannery.cz :

Web nabízí službu 1:1 k výměně reklamních 
bannerů. Umístěním jejich bannerů na svém 
webu získáváme kredity, za které si pak 
následně můžeme jakoby koupit reklamu na 

„spřátelených“ webech. Je tady také m
jestliže nechceme umístit na náš web žádný cizí 
banner, tak si můžeme zakoupit tyto kredity.  
Dalším podobným webem je 31x88 :

Nabízí umístění našeho již zhotoveného banneru na jejich web, v
vlastní, nabízí nám jeho zhotove
umístění (za SMS zprávu) přímo na jejich webu.
Bannery jsou v dnešní době na ústupu a nahrazují je mnohem účinnější marketingové 
strategie jako je např. PPC a SEO.

4.2 Kontextová (textová) reklama
 

Kontextová reklama je cílena na konkrétní slova zjištěná v textovém obsahu stránek. 
Zobrazuje se na základě zjištěného obsahu stránky, četnosti výskytu klíčového slova 
v dokumentu. Zobrazí se tedy jen na takových webových 
souvisí. Správné zvolení klíčových slov přidělených k reklamě hraje důležitou roli, protože 
právě na ní nejvíc závisí, na jaké webové stránce se kontextová reklama zobrazí.
 Výhodou kontextové reklamy je oproti bannerové reklamě 
ihned za zobrazení reklamy, ale jen za její prokliknuti 
v podstatě 
donutí 
poskytovatele, 
aby naší 
reklamu umístil 
na „vhodná“ 
místa, kde se 
předpokládá o 
tuto reklamu 
zájem. Na naší 
stránku pak 
přichází už ne 
jen návštěvníci, 
ale spíše už 
potencionální 
zákazníci. 
                                      

Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy

Čím víckrát umístíte na různé weby svou reklamu tím je vaše pozice ve vyhledávači  
Existují i takové weby, které nabízejí umístění naší reklamy na 

jejich webů, jestliže si umístíme jejich reklamu na náš web. 
být Bannery.cz : 

výměně reklamních 
bannerů. Umístěním jejich bannerů na svém 
webu získáváme kredity, za které si pak 
následně můžeme jakoby koupit reklamu na 

„spřátelených“ webech. Je tady také možnost, 
jestliže nechceme umístit na náš web žádný cizí 
banner, tak si můžeme zakoupit tyto kredity.   
Dalším podobným webem je 31x88 : 

Nabízí umístění našeho již zhotoveného banneru na jejich web, v případě,
nám jeho zhotovení za určitý poplatek. Nabízejí nám také zvýhodněné 

SMS zprávu) přímo na jejich webu. 
dnešní době na ústupu a nahrazují je mnohem účinnější marketingové 

strategie jako je např. PPC a SEO. 

Kontextová (textová) reklama   

Kontextová reklama je cílena na konkrétní slova zjištěná v textovém obsahu stránek. 
Zobrazuje se na základě zjištěného obsahu stránky, četnosti výskytu klíčového slova 

dokumentu. Zobrazí se tedy jen na takových webových stránkách
souvisí. Správné zvolení klíčových slov přidělených k reklamě hraje důležitou roli, protože 
právě na ní nejvíc závisí, na jaké webové stránce se kontextová reklama zobrazí.
Výhodou kontextové reklamy je oproti bannerové reklamě to, že neplatíme poskytovateli 

amy, ale jen za její prokliknuti (PPC - pay

                    Obrázek 8: Bannery.cz

     Obrázek 9: Ukázka kontextové reklamy 
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zice ve vyhledávači  
Existují i takové weby, které nabízejí umístění naší reklamy na 

mu na náš web.  

případě, že nemáme svůj 
Nabízejí nám také zvýhodněné 

dnešní době na ústupu a nahrazují je mnohem účinnější marketingové 

Kontextová reklama je cílena na konkrétní slova zjištěná v textovém obsahu stránek. 
Zobrazuje se na základě zjištěného obsahu stránky, četnosti výskytu klíčového slova 

stránkách, s kterýma úzce 
souvisí. Správné zvolení klíčových slov přidělených k reklamě hraje důležitou roli, protože 
právě na ní nejvíc závisí, na jaké webové stránce se kontextová reklama zobrazí. 

to, že neplatíme poskytovateli 
pay-per-click). Což 

: Bannery.cz 
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Textovou reklamou jsou myšleny odkazy (placené i neplacené) přímo na stránce, které 
můžou být i součásti textu. Hlavni rozdíl mezi kontextovou a bezkontextovou reklamou je 
takový, že v bezkontextové reklamě nezáleží na obsahu dokumentu (klíčových slovech), na 
což to u kontextové reklamy je to jedna z nejdůležitějších věcí. V dnešní době se 
s textovou reklamou již přiliž, nesetkáváme, byla nahrazena kontextovou reklamou. 
 
Proč je kontextová reklama účinnější než grafická ( bannery)? 

• Kontextová reklama je cílena do určité oblasti lidí, kteří mají o danou věc zájem. 
• Kontextová reklama je vlastně očekávaný text, tudíž si ho častěji čtenář přečte. 
• Grafická reklama jako jsou bannery jsou už tak „okoukané“, že je většina lidí ignoruje. 
  

Říká Vám něco pojem PPC? 

PPC (Pay per click) neboli platba za kliknutí je model 
zpoplatnění reklamy na internetu. Je to způsob platby 
za inzerát, kdy platíme pouze tehdy, když na něj 
někdo klikne a on ho odkáže na náš web (za jeho 
zobrazení se neplatí). 
PPC je zobrazena obvykle ve vyhledávačích (Seznam, 
Google) vpravo vedle výsledků vyhledávání. Inzerát se 
skládá ze 4 řádků, kdy první řádek obsahuje titulek 

(měl by upoutat), další 2 řádky popis a poslední řádek 
obsahuje naši URL adresu, kam se odkazuje. 
 
Výhody Pay-Per-Click :   

• Lze přesně sledovat kolik lidí na reklamu kliká. 
• Zobrazuje se pouze tam, kde je o ní „zájem“ – cílená. 
• Cena za klik v porovnání s přivedením zákazníka na stránky je minimální. 
• Umožňují vlastní správu jednotlivých kampaní. 
• Vhodně doplňuje SEO optimalizaci. 
• Jednoduchost spočítání návratu investic. 
• Neplatíme za reklamu, ale zákazníka. 
   

Model platby PPC: 

• Zvolíme si nějakého poskytovatele této služby. 
• Určí nám cenu za proklik 
• U poskytovatele si zřídíme jakoby účet, na který vložíme určitou částku, z které se 

budou odčerpávat peníze za jednotlivé prokliky. 
• Nastavíme si svou kampaň – denní rozpočet, výběr slov atd. 
• Inzeráty se začnou zobrazovat (jestliže je překročen denní limit tak se inzeráty 

přestanou zobrazovat). 
• Dále se pokračuje do doby, dokud se nevyčerpá účet anebo nezrušíme kampaň 

 

        Obrázek 10: PPC systémy 



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  23 
 

4.3 Pravidla pro inzeráty 
 

Pravidla pro inzeráty jsou ve většině inzertních systémů stejná a liší se jen minimálně. Zde 
jsou nejdůležitější zásady pro psání inzerátů v Skliku : 

Pravidla pro celý text inzerátu 
• Jednotlivé části inzerátu musejí mít správnou délku.  
• Vždy je určený minimální a maximální počet znaků pro titulek, pro každý řádek 

popisku a pro viditelné URL.  
• Požadované délky nesmí být dosaženo vypouštěním mezer, čárek nebo jiných znaků.  
• Slova popisku nebo titulku se nesmí skládat z více řádků.  
• Text inzerátu musí být psán v souladu s platnými pravidly pravopisu.  
• Sdělení inzerátu musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou přípustné.  
• V inzerátu se nesmějí nadměrně opakovat slova (jedno slovo nebo fráze dvakrát za 

sebou nebo jedno slovo či fráze třikrát v inzerátu).  
• Není povolena nadměrná interpunkce, například smajlíky nebo tři tečky, prokládání 

znaků, dále také nestandartní znaky jako třeba ©, ®, ♥, ™ apod.  
• V textu inzerátu smí být pouze jeden vykřičník (nikoli v titulku). Před vykřičníkem 

nesmí být mezera.  
• Není povoleno použití neobvyklých zkratek: 

 
 Nepovolené       Povolené  

 

 

 

 

 

                      Tabulka 1: Nepovolené zkratky 

Tabulka 2: Povolené zkratky     

• Velká písmena jsou v textu inzerátu povolena pouze na začátku vět nebo na začátku 
vlastních jmen.  

• Text inzerátu nesmí obsahovat slangové, nespisovné nebo vulgární výrazy.  
• V textu inzerátu nesmí být použity superlativy (slova začínající na nej-, například 

nejlevnější, nejlepší, největší) nebo jiná podobná označení, například "číslo jedna", 
"bezkonkurenční" apod.  

• Tvrzení o jedinečnosti, uvedené v inzerátu, musejí být řádně doloženy. (Příklady 
tvrzení o jedinečnosti: "housky nakoupíte pouze u nás", "máme jedinečný katalog", 
"jsme výhradní dovozce".)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

internet. internetový 

posyp. posypový 

spoj. spojovací 

veř. veřejné 

internet. internetový 

h. hodina vč. včetně 

s. sekunda Ing. inženýr 

min. minuta atd. 
a tak 

dále 

mil. milion aj. A jiné 
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• V textu inzerátu nesmějí být použity obecné fráze, které se mohou vztahovat k 
jakémukoli produktu. Nepoužívejte například fráze "klikněte zde", "navštivte adresu" 
apod.  

• Text inzerátu musí dávat smysl i bez uvedení viditelného URL.  
 

Pravidlo pro titulek inzerátu 
• Pro inzerát platí stejná pravidla jako pro text inzerátu s jedinou výjimkou, že nesmí 

obsahovat vykřičník. 

Pravidla pro zobrazené URL 
• Zobrazené URL musí odpovídat doméně cílového URL.  
• Zobrazené URL musí obsahovat doménu nejvyšší úrovně (např. .cz, .com).  
• Zobrazené URL nesmí obsahovat háčky, čárky a mezery.  

 
Příklady správného a špatného použití:  

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
http://www.kancelarsky-nabytek.cz  

Správné použití zobrazené URL. 

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
www.kancelarsky-nabytek.cz  

Správné použití zobrazené URL. Můžete 
vynechat http://.  

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
Kancelarsky-Nabytek.cz  

Správné použití zobrazené URL. Můžete 
vynechat http:// i www.  

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
Zidle.kancelarsky-nabytek.cz  

Správné použití zobrazené URL. Můžete uvádět 
doménu třetího řádu, pokud zobrazená adresa 
odpovídá také cílové doméně třetího řádu.  

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
www.kancelarsky-nabytek.cz/stoly  

Správné použití zobrazené URL. Můžete uvádět i 
názvy podstránek, pokud jsou funkční. Tyto 
podstránky můžete zkrátit. Namísto rohove-stoly 
můžete použít stoly.  

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
Kancelarsky-nabytek.cz/Rohove-stoly  
Cílové URL:  
http://www.kancelarsky-
nabytek.cz/?product=119  

Špatné použití zobrazené URL. Do zobrazené URL 
se neuvádí něco, co v samotné URL není 
obsaženo.  

Vybavte si kancelář 
V našem eShopu si vyberete 
z mnoha kusů nábytku. 
Kancelarsky-nabytek.cz/STOLY  

Špatné použití zobrazené URL. Velká písmena v 
zobrazené URL povolujeme na začátku slov a 
uprostřed doménových jmen, pokud jsou 
tvořena více slovy.  

                                                  Tabulka 3: Příklady správného a špatného použití 
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Pravidla pro cílové URL 
• Musí být funkční  
• nesmí být ve výstavbě  
• nesmí automaticky spouštět stahování souboru nebo instalaci software  
• nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky 

nebo automatickou instalaci active-x prvku  
• musí být v souladu s českými zákony  
• nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky nebo 

jinou reklamu  
• ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko zpět  

Obsah inzerátu 
• Inzerát nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou reklamou nebo 

srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.  
• Podle smluvních podmínek je inzerent odpovědný za soulad svého inzerátu s platnými 

zákony ČR.  
• Inzerát ani cílová stránka nesmí poškozovat dobré jméno provozovatele systému. 
• Text inzerátu musí úzce souviset s obsahem stránky, na kterou odkazuje.  
• Text inzerátu musí úzce souviset s klíčovými slovy zadanými do stejné sestavy.  
• Klíčová slova musí úzce souviset s textem inzerátu a s obsahem cílových stránek.  
• Inzerát může být zablokován kvůli neoprávněnému použití ochranné známky v textu.  
• Nepovolují se inzeráty propagující:  
• inzeráty propagující pornografii,  
• inzeráty na erotické služby a materiály nebo služby či materiály jinak související se 

sexem,  
• inzeráty propagující všechny nelegální činnosti, například drogy, nelegální software 

nebo nelegální sdílení autorských děl. 
• inzeráty na tabákové výrobky a inzeráty na všechny alkoholické nápoje. 
• inzeráty na casina, rulety nebo podobné sázkové hry o peníze. 
• inzeráty, které v rozporu s dobrými mravy vyžadují úhradu vstupních poplatků 

předcházejících poskytnutí služby či plnění, či které jsou jiným způsobem podvodné a 
nemorální. (např. práce z domova za vstupní poplatek, hubnutí za vstupní poplatek 
apod.)  

• inzeráty obsahující výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o zdravotních účincích 
potravin či doplňků stravy  

Uvedení cen v inzerátu 
 

• Veškeré zmínky o cenách, slevách nebo že je něco zdarma, uvedené v inzerátu, musejí 
být uvedeny také přímo na stránce, na kterou inzerát kliká, a musejí být pravdivé.  

• Zmiňujeme-li slevu, nelze v textu inzerátu uvést její výši ani částkou, ani procenty.  
• Uvádíme-li výslovně, že je nějaká věc zdarma, nesmí být tato věc zdarma podmíněna 

zaplacením jiné nesouvisející věci.  
• Obecné zmínky o cenách nesmějí mít více než jeden přívlastek (např. nepovoluje se 

text "skvělé nízké ceny"). Pokud se v inzerátu píše o akčních cenách, cenových akcích, 
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mimořádných slevách nebo podobných jednorázových cenách, musí být na cílové 
stránce tato cenová akce jasně uvedena a popsána.  
 

Uvedené slevy, akce nebo informace, že je něco zdarma musí být pravdivé a nesmí být 
ničím podmíněny.  

Mimořádné slevy 
U nás slevy až 50 % na 
veškerý sortiment. 
www.viditelnaurl.cz 

Tento inzerát nebude povolen, protože slevy se 
podle pravidel nesmí psát s uvedenou hodnotou, 
a to ani částkou, ani procenty.  

Dopravu zdarma 
poskytujeme na veškerý 
sortiment v naší nabídce. 
www.viditelnaurl.cz 

Tento inzerát nebude povolen, pokud na cílové 
URL chybí informace o dopravě zdarma. Tato 
informace musí být pravdivá a nesmí být ničím 
podmíněna (například nákupem nad 1000 Kč).  

Nabízíme produkt 
za krásnou cenu 
1500 Kč.  
www.viditelnaurl.cz 

Tento inzerát nebude povolen, pokud bude na 
cílové stránce uvedeno, že se jedná o cenu bez 
DPH, bude cena něčím podmíněna, nebo pokud 
na cílové stránce nebude cena uvedena.  

                                                         Tabulka 4: Příklady nepovolených inzerátů 
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4.4 Sklik – PPC reklama n
 

Sklik je PPC reklamní systém zobrazující naše inzeráty při 
vyhledávání na portálu Seznam.
v České republice, proto bude 
představovat systém, se kterým budeme muset počítat při 
návrhu účinné internetové reklamní strategie.
 
Cenu za proklik si zde můžeme sami nastavit. Minimální cena za proklik(CPC 
Click) je stanovena na 0.20Kč. Při volbě ceny za proklik musíme vzít v
vyhodnocuje řazení reklamy podle maximální ceny 
v případě volby příliš nízké ceny se může stát, že se naše reklama zobrazí tam, kam 
nechceme (mimo přední pozice). V
proklik a nikdo nám na náš odkaz neklikne, také se nezobrazí
pozicích. Z toho plyne, že při volbě nastavení reklamy musíme naší reklamou upoutat 
čtenáře tak, aby klikli a vhodně zvolit cenu za proklik (vzhledem ke konkurenci).
Při přihlášení se nám zobrazí stránka s
Sestavy jsou součástí kampaní a skládají se s
li inzerovat, musíme si vytvořit kampaň s
 
Jednoduchý průvodce nás provede 5

Označení - vytvoření názvu kampaně a sestavy 
činnosti. Kampaně se skládají z
množství produktů, služeb, které chceme propagovat v

 
Vytvoření inzerátu - nastavení jak by měl vypadat inzerát 
první je titulek. V něm většinou bývá uveden propagovaný produkt, služba. Na dalších 
dvou řádcích popíšeme náš produkt. Na poslední řádce bude čtenáři zobrazené URL. Dále 
se zde nastavuje ještě „ pátý 
zobrazit po kliku na náš inzerát. Tento řádek se v
inzerátu platí určitá pravidla, např. URL nesmí obsahovat diakritiku, titulek nesmí 
obsahovat vykřičník apod. 

                                                                    

Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy

PPC reklama na Seznam.cz 

Sklik je PPC reklamní systém zobrazující naše inzeráty při 
vyhledávání na portálu Seznam. Seznam je největší portál 

České republice, proto bude Sklik pravděpodobně 
představovat systém, se kterým budeme muset počítat při 

netové reklamní strategie. 

Cenu za proklik si zde můžeme sami nastavit. Minimální cena za proklik(CPC 
Click) je stanovena na 0.20Kč. Při volbě ceny za proklik musíme vzít v

í reklamy podle maximální ceny a z míry prokliku a také to, že 
případě volby příliš nízké ceny se může stát, že se naše reklama zobrazí tam, kam 

nechceme (mimo přední pozice). V případě, jestliže dáme nějakou obrovskou částku za 
proklik a nikdo nám na náš odkaz neklikne, také se nezobrazí naše reklama na předních 

toho plyne, že při volbě nastavení reklamy musíme naší reklamou upoutat 
čtenáře tak, aby klikli a vhodně zvolit cenu za proklik (vzhledem ke konkurenci).
Při přihlášení se nám zobrazí stránka s našimi již vytvořenými kampaněmi a sestavami. 
Sestavy jsou součástí kampaní a skládají se s klíčových slov a textových inzerátů. Chceme

musíme si vytvořit kampaň s minimálně jednou sestavou. 

Jednoduchý průvodce nás provede 5-ti kroky, kde si postupně navolíme náš i

vytvoření názvu kampaně a sestavy – počet kampaní si volíme podle oboru 
činnosti. Kampaně se skládají z více sestav. Počet sestav v jedné kampani závisí na 
množství produktů, služeb, které chceme propagovat v dané činnosti. 

nastavení jak by měl vypadat inzerát – je složen ze 4 řádků přičemž 
něm většinou bývá uveden propagovaný produkt, služba. Na dalších 

dvou řádcích popíšeme náš produkt. Na poslední řádce bude čtenáři zobrazené URL. Dále 
e nastavuje ještě „ pátý řádek", který bude obsahovat místo, které se má čtenáři 

zobrazit po kliku na náš inzerát. Tento řádek se v inzerátu nezobrazuje. Pro každý řádek 
inzerátu platí určitá pravidla, např. URL nesmí obsahovat diakritiku, titulek nesmí 

              Obrázek 

                                                                    Obrázek 12: Vytvoření kampaně 
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Cenu za proklik si zde můžeme sami nastavit. Minimální cena za proklik(CPC - Cost Per 
Click) je stanovena na 0.20Kč. Při volbě ceny za proklik musíme vzít v potaz to, že Sklik 

míry prokliku a také to, že 
případě volby příliš nízké ceny se může stát, že se naše reklama zobrazí tam, kam 

případě, jestliže dáme nějakou obrovskou částku za 
naše reklama na předních 

toho plyne, že při volbě nastavení reklamy musíme naší reklamou upoutat 
čtenáře tak, aby klikli a vhodně zvolit cenu za proklik (vzhledem ke konkurenci). 

ampaněmi a sestavami. 
klíčových slov a textových inzerátů. Chceme-

ti kroky, kde si postupně navolíme náš inzerát : 

počet kampaní si volíme podle oboru 
jedné kampani závisí na 

je složen ze 4 řádků přičemž 
něm většinou bývá uveden propagovaný produkt, služba. Na dalších 

dvou řádcích popíšeme náš produkt. Na poslední řádce bude čtenáři zobrazené URL. Dále 
bude obsahovat místo, které se má čtenáři 

inzerátu nezobrazuje. Pro každý řádek 
inzerátu platí určitá pravidla, např. URL nesmí obsahovat diakritiku, titulek nesmí 

Obrázek 11: Sklik 
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Zadání klíčových slov - Zde si volíme výchozí cenu za proklik(CPC) a klíčová slova.  Správná 
volba ceny za proklik je popsána již výše. Klíčová slova jsou nejdůležitější části kampaně. 
Když uživatel zadá do Seznamu dotaz na vyhledání, měla by to být právě naše klíčová 
slova, která si zde zvolíme a díky nimž se uživateli zobrazí naše inzerce. Klíčová slova 
zadáváme tak, aby co nejlépe vystihovala produkt, který nabízíme. 
  
Výpis klíčových slov může obsahovat volnou, frázovou, přesnou shodu i vylučující 
slovo. To dovoluje inzerát lépe zacílit: 

• Volná shoda - znamená, že se inzerát bude zobrazovat vždy, když uživatel zadává 
dotaz, který obsahuje klíčové slovo. Při rozhodování, zda se inzerát má zobrazit, se 
klíčové slovo volně skloňuje, časuje a odstraňuje se mu diakritika 

• Frázová shoda -  zadává  se pomocí uvozovek. Frázová shoda funguje tak, že se nějaká 
fráze bere v úvahu pouze v případě, že jsou její slova ve správném pořadí a u sebe, 
např. klíčové slovo "hokejový dres" zobrazí inzerát, pokud někdo třeba hledá dotaz 
hokejový dres Vítkovice. Kdyby ale zadal dotaz  hokej Vítkovice dres cena, inzerát se 
nezobrazí, protože slova hokejový dres nejsou u sebe. Další rozdíl od volné shody je 
ten, že se klíčová slova v uvozovkách neskloňují, neohýbají a neodstraňuje se 
diakritika. 

• Přesná shoda - se zadává pomocí hranatých závorek. Přesná shoda se spouští  pouze v  
případě, kdy uživatel zadá do dotazu pouze přesné znění klíčového slova., například 
klíčové slovo [Dres], inzerát se zobrazí uživateli hledajícím slovo Dres, ale už ne když  
dá vyhledat třeba Dres Vítkovic, protože tento dotaz není přesně shodný s klíčovým 
slovem. U přesné shody se neodstraňuje diakritika. 

• Vylučující slova -  jsou slova, na které nechceme, aby se náš inzerát zobrazoval, např. 
když má jedno slovo více významů např. kolo. Může to být automobilové kolo anebo 
cyklistické kolo. V tomto případě je vhodné použít vylučující slova. Provede se to tak, 
že napíšeme mínus (-) a slovo, na které nechceme být odkazování. Tedy kdybychom 
propagovali jízdní kola tak bychom určitě nechtěli, aby se naše reklama zobrazila i těm 
uživatelům, kteří zadají do vyhledávače automobilové kolo. Napíšeme tedy vylučující 
slovo: – automobilové. Vylučující slova nám tedy ušetří peníze za zbytečné zobrazení 
naší reklamy lidem, kteří hledají úplně něco jiného. 

 

 

                                                                     Obrázek 13: Vytvoření inzerátu 
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Dále je zde nástroj pro návrh klíčových a vylučujících slov - slouží k rozšíření stávajících 
klíčových slov a frází.  Do vyhledávácího pole napíšeme klíčové slovo a najde nám to 
možná rozšíření pro dané slovo. Zobrazí to taky u každé možnosti rozšíření její hledanost 
ve vyhledávači Seznam. Mimo volné shody, jak můžeme vidět na obrázku, můžete také 
přidávat slova v přesné a frázové shodě. Stačí si zvolit Typ shody v rozbalovací nabídce. 
 

 4. Nastavení cen – nastavení CPC, tedy maximální ceny za proklik, kterou jsme ochotni 
zaplatit. Vhodnou volbu ceny za proklik jsme řešili dříve. Mimo jiné si zde jde nastavit tzv. 
Denní rozpočet. Jedná se o maximální částku, kterou jsme ochotní za propagaci za den 
utratit. Inzerát se bude zobrazovat do té doby než se vyčerpá. 
 

 5. Kontrola a uložení -  zobrazení všech dosud vložených údajů – název kampaně a 
sestavy, pohled na inzerát, klíčová slova, CPC a denní rozpočet. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                        Obrázek 14: Návrh klíčových slov 

                                                                               Obrázek 15: Nastavení cen 
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Po dokončení tohoto průvodce máme připravenou reklamu k inzerci. 
 
 Nastavení kampaní - kampaně i sestavy můžeme pozastavovat, spouštět, mazat a 
nastavovat jim vylučující slova. V nastavení kampaně si můžeme určit čas, kdy se má 
kampaň zapnout a vypnout. U každé kampaně si můžete určit vyloučené weby, tedy 
vyloučit ty služby, kde nechcete, aby se inzeráty Skliku zobrazovaly. 
 

Přehled všech dosavadně vytvořených kampaní: 

 

 

Na obrázku vidíme celkovou útratu za všechny kampaně (v našem případě jen jedna), 
počet prokliků a zobrazení na dané inzeráty v kampaních, CTR neboli míra prokliku 
k zobrazení inzerátu. 

                                                                    Obrázek 16: Kontrola nastavení kampaně 

                                                                Obrázek 17: Přehled všech kampaní 
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Podrobnější statistika jedné z kampaní: 

 

 

 

 

Statistika jednotlivých inzerátů v kampani: 

                                                                      Obrázek 18: Statistika kampaní 

                                                                           Obrázek 19: Statistika inzerátů 
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U již vytvořených kampaní můžeme přidávat, mazat anebo vyhledávat v ostatních 
kampaních vylučující slova: 

Přehled klíčových slov:     

                                                               Obrázek 20: Vylučující slova 

                                                                 Obrázek 21: Přehled klíčových slov 
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a jejich úprava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Obrázek 22: Úprava klíčových slov 
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Konečná podoba našeho inzerátu ve vyhledávači Seznam:  

Sklik nabízí také podrobné statistiky kampaní, účtu, sestav, inzerátů za určité námi 
zvolené období: 

 

 

                                              Obrázek 23: Reklama Skliku ve vyhledávači Seznam 

                                                 Obrázek 24: Vytvoření nového přehledu 
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Kontrola konverzí nám poskytuje spoustu užitečných informací o pohybu zákazníků na naší 
stránce. Pomocí konverzních statistik můžete sledovat, kolik uživatelů, kteří přišli na náš 
web, dokončili nějakou akci (např. objednali si produkt v e-shopu). Funguje to tak, že na 
určitých předem zvolených místech je umístěn měřící kód, který zaznamená každý přístup. 
Ve výsledku pak vidíme, kde se kolik zákazníků pohybovalo (např. jestli si jen prohlíželi 
zboží nebo si ho už dali do košíku). Pomocí těchto statistik pak můžeme reagovat na naší 
kampaň a měnit ji podle potřeby. 
Velkou výhodou je, že je Sklik ochráněn proti tzv. podvodnému klikání a to několika 
mechanismy např. limitováním počtu odkazů na jednu unikátní IP adresu, šifrováním 
odkazu apod. Kontrola je prováděna jak automaticky, tak manuálně pomocí systémových 
administrátorů. 
Dobití kreditu v Skliku probíhá pomocí Seznam peněženky. Platba probíhá on-line přes 
systém kreditu. Navýšení kreditu je možné provést buď převodem z účtu u libovolné banky 
a nebo SMS zprávou. 
 

4.3 adFOX – PPC reklamní systém portálu Centrum.cz 
AdFox je dalším českým PPC reklamním systémem na portálu 
Centrum, což je druhý největší portál v ČR.  

Tvorba kampaně:  

  1) Nastavení kampaně - volíme název kampaně, datum začátku a 
konce kampaně (lze navolit i později v nastavení kampaní), denní rozpočet, přičemž 
minimální cena je 50Kč za den. Můžeme si zde také vypsat vybrané obsahové stránky, na 
kterých nechceme zobrazovat náš inzerát. 

 

     

2) Tvorba reklamní sady – tvoříme inzerát, reklamní text, který je tvořen titulkem( 25 
znaků), vlastním textem reklamy( 100 znaků), viditelným URL ,tedy adresou, která je 
zobrazována jako součást inzerátu( 100 znaků na 2 řádcích) a cílovým URL, adresa stránky, 

Obrázek 25: AdFox 

                                                                      Obrázek 26: Nastavení kampaně 
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která se po kliknutí na inzerát zobrazí.Systém nám ihned poskytne náhled jak bude náš 
inzerát vypadat.  
 

   

3) Klíčová slova – volíme si je zde stejně jako u Skliku - slova s volnou, frázovou a přesnou 
shodou nebo také vylučující slova. Minimální cena za proklik j e zde stanovena na 1Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Obrázek 27: Tvorba reklamní sady 

                                              Obrázek 28: Klíčová slova v AdFox 
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Jestliže klikneme na tlačítko „Upravit ceny za klik“ zobrazí se nám tato stránka : 

Na této stránce si můžeme přednastavit ceny za proklik u jednotlivých klíčových slov. Dále 
nám systém odhadne, kolikrát se za týden zobrazí naše reklama, kolik lidí klikne na naší 
reklamu, jaká bude pozice inzerátu ve vyhledávači a kolik nás to bude stát. Pomocí tohoto 
„odhadovače“ můžeme tedy ideálně, podle svým představ, navolit ty správná klíčová 
slova. 
Dále je zde tzv. „Pomocník pro návrh klíčových slov“, který vypadá nějak takto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Obrázek 29: Úprava CPC 

                                         Obrázek 30: Pomocník při návrhu klíč. slov 
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Zde si zvolíme klíčové slovo a on nám vygeneruje nejčastěji vyhledávána slovní spojení 
s tímto slovem. Zobrazí také jeho výskyt v procentech a navrhne vhodná synonyma 
k našemu slovu. Je také schopen, spíše pro zajímavost, zobrazit 100 nejhledanějších slov 
na portálu. 
V záložce „Kampaně“ pak vidíme přehledný výpis námi vytvořených kampaní s denním 
rozpočetem i celkovým denním rozpočtem za aktuální kampaně, kliky na jednotlivé 
inzeráty, počet zobrazení, CTR neboli poměr v procentech kliknutí/ zobrazení, průměrná 
cena za klik, celková cena za kampaň. Mimo jiní si zde můžeme i přenastavovat naše 
kampaně. 

 
V záložce „Statistiky" si můžeme navolit podrobné každodenní statistiky kampaní, 
reklamních sad, klíčových slov, reklamních textů nebo cílových URL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Obrázek 31: Výpis kampaní 

                                                      Obrázek 32: Statistiky AdFox 
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Každá statistika je tvořena např. určitým obdobím, grafy, klíčivými slovy atd.  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobití kreditu v AdFox probíhá on-line přes systém kreditu. Navýšení kreditu je možné 
provést převodem z účtu. 
 

4.4 Reklamní systém Billboard.cz 
 

Billboard je výměnný reklamní systém nabízející výměnu bannerových a intextových 
reklam 1:1, tedy za zobrazení jejich reklamy na našem webu dostaneme 1 kredit a za 
zobrazení reklamy na jejich webu zaplatíme my 1 kredit. Takto to ovšem nemusí chodit, 
můžeme zakázat zobrazovaní reklamy na našem webu a zobrazovat jen naší reklamu na 
webech Billboardu, to však s sebou nese jednu velkou nevýhodu – nezískáváme kredity za 
zobrazovaní reklam na našem webu, tudíž musíme si kupovat kredity, což z hlediska 
finančního je pro např. začínající malou firmu velmi nevýhodné. 
Systém Billboard je rozdělen do dvou skupin zájemců: pro inzerenty a pro provozovatele. 
Inzerenti, kteří chtějí jen propagovat svou firmu a provozovatele, kteří ještě navíc můžou 
propagovat cízí reklamu na svém webu a získávat tak kredity (viz výše).  
Za příplatek nabízí zacílení reklamy pro určitou skupinu lidí (např. pro ženy, muže, pro 
sport atd.) anebo pro určitý región. 
 

                                                          Obrázek 33: Vlastnosti statistik 
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Formáty intextové reklamy – ‚bublin‘ 
 
Bublina Text 

Obsahuje: nadpis, reklamní text, patičku 

Maximální délka nadpisu: 40 

Maximální délka reklamního textu: 100 

Maximální délka patičky: 40 

 

Bublina Logo 

Obsahuje: nadpis, reklamní text, logo, patičku 

Maximální délka nadpisu: 40 

Maximální délka reklamního textu: 100 

Maximální délka patičky: 40 

Max. velikost souboru v bytech: 30 Kb 

Povolené typy souboru: PNG, GIF, JPG 

Rozměr loga = 100x80 max. 

 

Bublina Flash 

Obsahuje: nadpis, patičku (text pod flashem) 

Maximální délka nadpisu: 25 

Maximální délka reklamního textu: 40 

Maximální délka patičky: 40 

Max. velikost souboru v bytech: 150 Kb 

Povolené typy souboru: swf 

Rozměr flash banneru: 250x250 max. 

 

Bublina Video 

Obsahuje: nadpis, patičku (text pod videem) 

Maximální délka nadpisu: 25 

Maximální délka reklamního textu: 40 

Maximální délka patičky: 40 

Max. velikost souboru v bytech: 1 MB 

Povolené typy souboru: flv, swf 

Rozměr videa = 240x180 

Formáty bannerů 
 

Leaderboard     Full Banner 

Rozměry: 745 px × 100 px    Rozměry: 468 px × 60 px  

Maximální velikost: 53 kB    Maximální velikost: 20 kB  

Hodnota: 2,6 kreditu     Hodnota: 1 kredit  

Half Banner     Square 

Rozměry: 234 px × 60 px    Rozměry: 250 px × 250 px  

Maximální velikost: 10 kB    Maximální velikost: 44 kB 

Hodnota: 0,5 kreditu     Hodnota: 2,2 kreditu  



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  41 
 

Medium rectangle    Vertical rectangle 

Rozměry: 300 px × 250 px    Rozměry: 240 px × 400 px  

Maximální velikost: 54 kB    Maximální velikost: 68 kB  

Hodnota: 2,7 kreditu     Hodnota: 3,4 kreditu  

Micro bar     Square button 

Rozměry: 88 px × 31 px    Rozměry: 125 px × 125 px  

Maximální velikost: 3 kB    Maximální velikost: 12 kB  

Hodnota: 0,1 kreditu     Hodnota: 0,6 kreditu  

Button 1     Button 2 

Rozměry: 120 px × 90 px    Rozměry: 120 px × 60 px  

Maximální velikost: 8 kB    Maximální velikost: 6 kB  

Hodnota: 0,4 kreditu     Hodnota: 0,3 kreditu  

Skyscrape     Wide skyscraper 

Rozměry: 120 px × 600 px    Rozměry: 160 px × 600 px  

Maximální velikost: 52 kB    Maximální velikost: 64 kB  

Hodnota: 2,6 kreditu     Hodnota: 3,4 kreditu  

Rectangle     Vertical banner 

Rozměry: 180 px × 150 px    Rozměry: 120 px × 240 px  

Maximální velikost: 20 kB    Maximální velikost: 20 kB  

Hodnota: 1 kredit     Hodnota: 1 kredit  

 

 

Uživatelská sekce – skládá se z několika hlavních částí: 

• Servery - Tato část nám umožní definovat reklamní prostor, na kterém budeme 
zobrazovat reklamu. Čím přesněji si svůj reklamní prostor definujeme, tím lepší a 

smysluplnější statistiky od systému získáme. Přesné zařazení reklamního prostoru do 
kategorií pak umožní i přesné cílení v kampaních. 
 
• Bannery - V této části můžeme na jednom místě spravovat reklamní prvky, které 

chceme použít v kampaních. Jedná se o jakýsi zásobník banneru, ze kterého čerpáme 
pro kampaně. V zásobníku zůstávají naše již schválené bannery a můžeme je znovu 
v budoucnu použít. 
 

• Kampaně  -  Slouží k definici a správě reklamních kampaní, ať už výměnných nebo 
z naspořených či zakoupených kreditů. Kampaně nabízejí celou řadu možností pro 
zacílení naší reklamy a pracují se zásobníkem banneru. 
 
• Statistiky - můžeme sledovat jak statistiky pro jednotlivé servery, na 
kterých reklamu zobrazujeme, ale také hlavně statistiky našich reklamních 
kampaní. 
 



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  42 
 

• Kredity - umožňují jednoduchou práci s kredity, které jsme si naspořili za zobrazování 
reklamy na našich serverech. Umožňují plánovat jejich převody, nastavovat míru 
spoření atd. 

Ceny reklam: 

Ceník bannerové reklamy 

Imprese Unikátní uživatelé Kliky 

   600 000 impresí 26 000 Kč  100 000 UU 25 000 Kč    1 000 kliků 15 000 Kč 

 1 500 000 impresí 50 000 Kč  300 000 UU 50 000 Kč   3 000 kliků 37 500 Kč 

 2 500 000 impresí 75 000 Kč  500 000 UU 65 000 Kč   5 000 kliků 50 000 Kč 

 3 500 000 impresí 85 000 Kč  700 000 UU 80 000 Kč  10 000 kliků 85 000 Kč 

                                                 Tabulka 5: Ceník bannerové reklamy 

 

                                                          Obrázek 34: Uživatelská sekce Billboardu 
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Volitelné příplatky za cílení 

Cílová skupina % příplatek k ceně kampaně 

 Auto - moto 25 % (s regionálním cílením 50 %)  

 Bydlení, reality, hobby a zahrada 25 % (s regionálním cílením 50 %)  

 Počítače a mobilní komunikace 25 % (s regionálním cílením 50 %) 

 Ženy 25 % (s regionálním cílením 50 %) 

 Cestování 25 % (s regionálním cílením 50 %) 

 Regionální cílení 30 % 

                                    Tabulka 6: Volitelné příplatky za cílení 

Intextová reklama 

Typ bubliny Pevná cena Aukční model, cena od 

Text 6 Kč/klik 1 Kč/klik 

Logo 9 Kč/klik 3 Kč/klik 

Flash 2 Kč/impresi 0,50 Kč/impresi 

Video 3 Kč/impresi 1 Kč/impresi 

                                           Tabulka 7: Intextová reklama 
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4.5 Reklamní systém Etarget.cz 
 

PPC reklamní systém Etarget zobrazuje své reklamy u několika stovek svých partnerů. 
Reklamy zobrazuje jak ve výsledcích hledání (fulltextu), tak v katalogu nebo u obsahu 
stránek. 
 

Tvorba inzerátu: 

 1) Vytvoření inzerátu – stejně jak u Skliku. 

 

       

2) Určení klíčových slov – dělí se na klíčová slova charakterizující náš produkt a klíčová 
slova popisující našeho zákazníka, kde bychom měli volit taková slova, o kterých si 
myslíme, že náš zákazník zadá do vyhledávače, když bude hledat právě druh zboží jako je 
náš produkt. 
 

                                                                   Obrázek 35: Vytvoření odkazu 
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Je zde taky nástroj, který nám napoví další klíčová slova: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obrázek 36: Určení klíč. slov 

                                           Obrázek 37: Nápověda klíč. slov 
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3) Nastavení ceny klíčových slov  - můžeme navolit vlastní cenu každého kličového slova 
jako tomu je u Skliku a nebo nám to zobrazí jaká je cena za proklik abychom byli 
zobrazování na první pozici (dále viz obrázek níže). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní máme vytvořenou kompletní reklamu a připravenou k inzerci. V sekci „Odkazy“ máme 
přehled námi vytvořených inzerátů a jejich stručnou statistikou úspěšnosti: 
V sekci „Statistiky“ najdeme podrobné statistiky klíčových slov – ceny, prokliky atd. 

 

                                        Obrázek 38: Nastavení ceny klíč. slov 

                                                                       Obrázek 39: Aktivní kampaně 
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Sekce „Kredit“ je určena pro 
manipulaci s penězi (kredity) na 
inzerci. Dobít kredit se dá buď 
bankovním převodem, nebo 
kreditní kartou. Kreditní kartou 
máte kredit ihned na účtě. 
Minimální částka pro nabití musí 
být minimálně 2000Kč. 
 

 

 

 

 

 

                                                                Obrázek 40: Statistiky v Etarget 

                                        Obrázek 41: Kredit 
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Sekce „Nastavení“ nám nabízí spoustu zajímavých možností: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna z nejzajímavějších a hodně opomíjená je funkce „Filtr portálů“, kde si ručně 
nastavíme na jakých portálech se má naše reklama zobrazovat (např. pokud prodáváme 
sportovní potřeby tak si zvolíme jen ty portály, kde chodí lidé zabývající se o sport a 
naopak, na co mít reklamu na stránkách např. o autech, když na ni chodí lidé hledající 
informace o autech a ne o naše sportovní zboží.). 

                                                            Obrázek 42:  Nastavení Etarget 
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Další zajímavou funkcí je „Časový rozvrh zobrazování“. Ten nám umožňuje nastavit přesně čas, kdy 

se má naše reklama zobrazovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Obrázek 43: Filtr portálů 

                                              Obrázek 44: Časový rozvrh zobrazování reklamy 
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Sledování konverzí – velmi užitečný nástroj, který nám pomáhá lépe vyhodnocovat naše 
reklamní kampaně. Zadáme URL stránek, kde chceme konverzi přidat a vygenerujeme si 
„konverzní kód“, který si vložíme přímo do stránek. Ve statistikách pak uvidíme, kolik lidí 
přistoupilo na danou stránku s konverzním kódem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední sekcí je sekce „Nástroje“. Zde můžeme nalézt obecná fakta Etargetu ( např. graf, 
který zobrazuje „Klikanost pozicí Etarget odkazů“). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Obrázek 45: Sledování konverzí 

                Obrázek 46: Obecná fakta o Etargetu 
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Je zde také nástroj  „Hledání kombinací“, který nám vypíše nejpoužívanější slovní spojení se zadaným 

slovem. 

V sekci „Pomoc“ (pro nápovědu) je zajimavá funkce „Návratnost reklamy“, kde si můžeme 
snadno vypočítat předpokládaný výnos z reklamy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                               Obrázek 47: Hledání kombinací ke klíč. slovu 

                                                        Obrázek 48: Návratnost reklamy 
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Další reklamní systémy: 

• Ireklama.cz 
• Lista.cz 
• Reklama24.cz 
• Vipad.cz 
• Vrs.cz 
 

                              
  

Prvním krokem pro práci se službami
nemusí být přímo Gmail). Pod tímto účtem se dostaneme do všech služeb, které Google 
nabízí. 
     

Nás budou zajímat především jejich 3 hlavní nástroje :

1. Webmaster Tools 
2.  Analytics 
3.  AdWords 
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                              4.6 GOOGLE 

Prvním krokem pro práci se službami Google je potřeba mít u nich svůj vlastní účet( 
nemusí být přímo Gmail). Pod tímto účtem se dostaneme do všech služeb, které Google 

     

Nás budou zajímat především jejich 3 hlavní nástroje :   

                                                                     Obrázek 49: Služby Google 
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Google je potřeba mít u nich svůj vlastní účet( 
nemusí být přímo Gmail). Pod tímto účtem se dostaneme do všech služeb, které Google 
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Webmaster Tools 
 

Po přihlášení do systému Google Webmaster Tools je nutné provést dva úkony: 
 
•  Ověřit vlastnictví stránek 
•  Nahrát soubor Sitemap 
 

Ověření vlastnictví stránek – je to  první věc, co musíte udělat při prvém přihlášení do 
Webmaster Tools. Je to možné udělat dvěma způsoby a to buď přidáním značky metadat a 
nebo nahráním HTML souboru. 
 
Ověření pomocí značky metadat: 
 

 

 
 

                                                               Obrázek 50: Ověření vlastnictví - metadata 
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Ověření pomocí HTML souboru: 
 

Nahrát soubor Sitemap - druhým krokem pro zlepšení diagnostiky našich stránek je 
přidání souboru Sitemap.xml, který pomůže Googlu sdělit další informace o našich 
stránkách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Obrázek 51: Ověření vlastnictví – HTML soubor 

                                                              Obrázek 52: Soubory Sitemap 
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Webmaster Tools nabízí spoustu užitečných funkcí:  

Nejvýznamnější vyhledávací dotazy – zobrazí v určitém období informace o 
vyhledávaných dotazech na našem webu a dotazech ve vyhledávačích, které přivedly 
uživatele na náš web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Obrázek 53: Odkazy Sitelink 

                              Obrázek 54: Nejvýznamnější vyhledávací dotazy 
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Odkazy na našem webu – zobrazí kompletní výpis všech odkazů na našem webu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejběžnější klíčová slova – zobrazí nejběžnější klíčová slova (od nejfrekventovanějších po 
méně častá) na našem webu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Obrázek 55: Odkazy na webu 

                            Obrázek 56: Nejběžnější klíč. slova na našem webu 
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Interní odkazy – zobrazí stránky, na
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocí Webmaster Tools tak máme dostatečný přehled o dění na našem webu, o cestách
které vedou na náš web, o přístupu uživatelů, o nejběžněji používaných klíčových slovech 
a mnoho dalších užitečných informací.
 

Google Analytics 
 

Analytics nám umožňuje monitorovat návštěvníky našich webových stránek, zjistit, 
sledovat a porovnávat podrobné informace o jejich aktivitě a to zcela zdarma.
 Do systému se přihlásíme pomocí Gmailu nebo jiného emailového účtu. Po 
přihlášení se nám zobrazí přehled našich webových stránek.
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stránky, na které odkazují jiné stránky na našem webu.

Pomocí Webmaster Tools tak máme dostatečný přehled o dění na našem webu, o cestách
které vedou na náš web, o přístupu uživatelů, o nejběžněji používaných klíčových slovech 
a mnoho dalších užitečných informací. 

 

Analytics nám umožňuje monitorovat návštěvníky našich webových stránek, zjistit, 
ledovat a porovnávat podrobné informace o jejich aktivitě a to zcela zdarma.

Do systému se přihlásíme pomocí Gmailu nebo jiného emailového účtu. Po 
se nám zobrazí přehled našich webových stránek. 

                                              Obrázek 57: Interní odkazy 

                                                                       Obrázek 58: Přehled web. stránek 
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které odkazují jiné stránky na našem webu. 

Pomocí Webmaster Tools tak máme dostatečný přehled o dění na našem webu, o cestách, 
které vedou na náš web, o přístupu uživatelů, o nejběžněji používaných klíčových slovech 

Analytics nám umožňuje monitorovat návštěvníky našich webových stránek, zjistit, 
ledovat a porovnávat podrobné informace o jejich aktivitě a to zcela zdarma. 

Do systému se přihlásíme pomocí Gmailu nebo jiného emailového účtu. Po 
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Na obrázku vidíme počet návštěv na naše stránky v daném období, p růměnou dobu, 
kterou zákazníci strávili na našem webu, míru opuštění, splněné cíle (cíle, které jsme si 
určili a kterých zákazník dosáhl, např. objednání si zboží). 
 
Po zobrazení jednoho z přehledů se nám ukáže Řídicí panel, na kterém jsou nejdůležitější 
statistiky o našem webu, např. návštěvy stránek, počet zobrazení. Na řídící panel si 
můžeme umístit kteroukoliv statistiku, která nás zajímá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 nejzajimavějších statistických údajů na Google Analytics:     

1. Přehled cílů – přehled splněných konverzních cílů.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                               Obrázek 59: Řídící panel 

                                                           Obrázek 60: Přehled cílů 
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2. Přehled obsahu – zobrazuje počet návštěv na jednotlivé stránky, počet jedinečných 
přístupů, poměr návratů, průměrnou dobu strávenou na stránce apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obsah podle názvu – podrobnější statistika přístupů na jednotlivé stránky podle názvu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Obrázek 61: Přehled obsahu 

                                                       Obrázek 62: Obsah podle názvu 
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4. Prohlížeče – zákazníci přistupují na naše stránky především ze čtyř prohlížečů – 
Internet Explorer, Firefox, Opera a Chrome. Díky těmto statistikám můžeme vhodně 
navrhnout naše stránky( pro ty nejpoužívanější prohlížeče). 
 

 

 

Dlouhodobá statistika používanosti prohlížečů se příliš neliší od té naměřené na našich 
stránkách:  

Dlouhodobá statistika:                                                               Naměřená statistika: 

 

 

 

Tabulka 8: Dlouhodobá statistika       Tabulka 9: Naměřená statistika prohlížečů 

 

 

Internet 
explorer 

55,94% 

FireFox 32.61% 

Opera 7.64% 

Chrome 3.19% 

Internet 
explorer 

58.77% 

FireFox 31.54% 

Opera 4.81% 

Chrome 3.36% 

                                                     Obrázek 63: Prohlížeče 
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5.  Operační systémy – statistika z které jasně plyne, že drtivá většina uživatelů používá 
OS Windows. 

 

6.  Rozlišení obrazovky  - díky těmto statistikám můžeme vhodně navrhnout naše 
stránky. 

 

                                                                     Obrázek 64: Operační systémy 

                                                                      Obrázek 65: Rozlišení obrazovky 
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7. Podpora Flash – statistika vhodná při návrhu např. flash reklam. 
 

  

8. Podpora javy  
 

 

 

                                                                     Obrázek 66: Podpora Flash 

                                                                      Obrázek 67: Podpora Javy 
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9. Věrnost návštěvníku – z této statistiky můžeme vyčíst, jak moc si naši zákazníci 
oblíbili náš web, jak často se vracejí na náš web. 

10.  Hloubka návštěvy – statistika kolik lidí a jak dlouho se pohybovali na našich 
stránkách, než je opustili. 

 

     Obr. Délka návštěvy 

 

Česká konkurence Googlu Analytics :   

•  Toplist.cz 
•  Navrcholu.cz 
 

 

 

                                                                       Obrázek 68: Věrnost návštěvníků 
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    4.7 Toplist.cz 
 

Toplist nám nabízí (zdarma) tyto funkce:  

1. Měření návštěvnosti - zjišťování různých údajů o 
návštěvnících (používaný prohlížeč, rozlišení obrazovky, 
z jakých stránek uživatelé přistupují apod.). 

 

2. Žebříček - návštěvnost našich stránek můžeme porovnávat v různých kategoriích.  
 

3. Počítadlo -  umístění klasického počítadla přístupů na náš web. 
 

Po registraci je nám na náš email zaslán měřící kód, který si musíme umístit na naše 
stránky, které chceme „měřit“.  
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Obrázek 69: Toplist 

                                        Obrázek 70: Registrace 
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Zobrazení statistik na Toplist : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              4.8 Navrcholu.cz 
 

Systém Navrcholu.cz nabízí, tak jako Google 
Analytics a Toplist statistiky přístupů 

uživatelů. Tato služba však není zdarma 
resp. zdarma je, ale v hodně omezené míře. 
Po registraci, když si chceme přidat náš web do systému, musíme si zvolit tarif, který 
chceme. 

                                              Obrázek 71: Statistiky na Toplistu 

                       Obrázek 72: NaVrcholu.cz 



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  66 
 

 

 Základní, do 500 000 zobrazení stránek (je zdarma) za měsíc, je tarif Lite. Nabízí 19 
statistik pro malé nekomerční weby.  
 

Ceník tarifu Lite 

Zobrazených stránek 

za měsíc  

Cena za 

měsíc  

Sleva při platbě 

na 3 měsíce  

Sleva při platbě 

na 6 měsíců  

Sleva při platbě na 

12 měsíců  
Poznámka 

do 100 000  0 Kč      

do 150 000  0 Kč      

do 250 000  0 Kč      

do 500 000  0 Kč      

do 1 000 000  1000 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 10 000 000  1900 Kč  2 %  5 %  10 %   

nad 10 000 000  Dohodou      

                                                                      Tabulka 10: Ceník tarifu Lite 

 
Druhým je tarif Profi, který nabízí 46 statistik a roční archivaci dat, která umožňuje 
profesionální vyhodnocování návštěvnosti menších a středních firemních webů. 
 

 

                                                                          Obrázek 73: Tarify 
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Ceník tarifu Profi 

Zobrazených 

stránek za měsíc  

Cena za 

měsíc  

Sleva při platbě 

na 3 měsíce  

Sleva při platbě 

na 6 měsíců  

Sleva při platbě 

na 12 měsíců  
Poznámka  

do 10 000  90 Kč   5 %  10 %  
Minimálně 

čtvrtletní platba  

do 25 000  190 Kč   5 %  10 %  
Minimálně 

čtvrtletní platba  

do 50 000  350 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 150 000  690 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 500 000  1200 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 1 000 000  1900 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 10 000 000  2500 Kč  2 %  5 %  10 %   

nad 10 000 000  dohodou      

                                                         Tabulka 11: Ceník tarifu Profi 

 

Poslední je tarif Platinum, který nabízí 58 statistik a časově neomezená archivaci. 
 

Ceník tarifu Platinum 

Zobrazených 

stránek za měsíc  

Cena za 

měsíc  

Sleva při platbě 

na 3 měsíce  

Sleva při platbě 

na 6 měsíců  

Sleva při platbě 

na 12 měsíců  
Poznámka  

do 10 000  190 Kč   5 %  10 %  
Minimálně 

čtvrtletní platba  

do 25 000  390 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 50 000  690 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 150 000  1390 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 500 000  2390 Kč  2 %  5 %  10 %   

do 1 000 000  3900 Kč  2 %  5 %  10 %   
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Ceník tarifu Platinum 

Zobrazených 

stránek za měsíc  

Cena za 

měsíc  

Sleva při platbě 

na 3 měsíce  

Sleva při platbě 

na 6 měsíců  

Sleva při platbě 

na 12 měsíců  
Poznámka  

do 10 000 000  4900 Kč  2 %  5 %  10 %   

      

nad 10 000 000  Dohodou      

                                                           Tabulka 12: Ceník tarifu Platinum 

 

Po zvolení tarifu přidáme svůj web: 
 

 

 
        Obrázek 74: Přidání webu 
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Poté už jen na své stránky umístíme vygenerovaný měřící kód.
 

Statistiky: 

 

 

 

Google AdWords 
 
Reklamní systém Google Adwords je nejpoužívanějším PPC systémem ve světě.
Uživatelům nabízí možnosti správy reklamních kampaní, přesné cílení, různé nástroje pro 
přípravu a vyhodnocení a mnoho dalších funkcí.
Systém AdWords zobrazuje reklamní bloky u
vyhledávačích a obsahových stránkách partnerských webů a
Nastavení klíčových slov lze 
shoda, frázová shoda a vylučující klíčová slova (
níže). 
 

Obrázek 76: Návštěvnost
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Poté už jen na své stránky umístíme vygenerovaný měřící kód. 

gle Adwords je nejpoužívanějším PPC systémem ve světě.
Uživatelům nabízí možnosti správy reklamních kampaní, přesné cílení, různé nástroje pro 

mnoho dalších funkcí. 
Systém AdWords zobrazuje reklamní bloky u výsledků hledání na Goog

obsahových stránkách partnerských webů a v dalších sítích.
 zde, stejně jako v Skliku, definovat jako volná shoda, přesná 

oda a vylučující klíčová slova (přehled takto vytvořených

: Návštěvnost      Obrázek 75: Web stat.       Obrázek 

                                                                               Obrázek 78: Klíčová slova 
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gle Adwords je nejpoužívanějším PPC systémem ve světě. 
Uživatelům nabízí možnosti správy reklamních kampaní, přesné cílení, různé nástroje pro 

výsledků hledání na Googlu, ale také na 
dalších sítích. 

Skliku, definovat jako volná shoda, přesná 
vytvořených slov viz obrázek 

Obrázek 77: Návštěvníci stat. 
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Sledování konverzí je v AdWords samozřejmostí.  

 

AdWords nabízí vytvoření různých přehledů pro přesnější statistiky účinnosti naší 
kampaně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Obrázek 79: Sledování konverzí 

                                                        Obrázek 80: Seznam přehledů v AdWords 
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Přehled hlavních prvků kampaně v Google Adwords najdeme v záložce „Kampaně“. 
 
Kampaně  -  kompletní přehled a editace kampaní, zobrazování výsledků v grafech 
v závislosti na čase, přehled nákladů, prokliků, zobrazení a CTR na jednotlivé kampaně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Obrázek 82: Weby k umístění reklamy 

                                                        Obrázek 81: Kompletní přehled kampaně 
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Jednou z důležitých a často podceňovaných funkcí je zvolení zobrazovaní reklam na 
webech a sítích (viz obr. 76). 
 

Vytvoření kampaně:  

1. Nastavení kampaně – její název, oblast cílení, jazyk reklamy, demografické umístění, 
nastavení webů, kde chceme zobrazovat naši reklamu, zařízení (notebook, mobil, 
stolní PC atd.), která chceme naší reklamou „zasáhnout“, datum zahájení a ukončení 
reklamy a v neposlední řadě také nastavení ceny prokliku za reklamu a její denní limit. 
 

 
2. Tvorba reklamy a klíčových slov – můžeme si vybrat zda-li chceme vytvořit klasickou 

textovou reklamu anebo grafickou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                          Obrázek 83: Nastavení kampaně 

                                                        Obrázek 84: Tvorba reklamy a klíč. slov 
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Při výběru textové reklamy si klasicky vytvoříme čtyřřádkovou reklamu jak jsme zvyklí 
např. u Skliku, AdWords a zvolíme klíčová slova. Máme zde k dispozici nástroj pro odhad 
provozu na dané klíčové slovo a tudíž i odhad kolik nás to bude stát. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže si zvolíme vytvořit grafickou reklamu, tak nastavíme nejdřív klíčová slova a až 
v dalším kroku vytvoříme onu grafickou reklamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek 85: Odhad nákladů na reklamu 

                                                                    Obrázek 86: Tvorba graf. reklamy 
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Přehled grafických reklam: 

 

 

3. Posledním krokem je fakturace, tedy zaplacení reklamy (dobití kreditu, jestliže již 
žádný nemáme). Platba se provádí klasicky bankovním převodem anebo kreditní 
kartou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Obrázek 87: Přehled graf. reklam 

                                                        Obrázek 88: Fakturace 
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Shrnutí významných bodů 

• V této kapitole jsme se seznámili s možnostmi propagace firmy 
prostředí. 

• Seznámili jsme se s bannerovými a kontextovými reklamami a jejich použitích, 
výhodách a nevýhodách. 

• Definovali jsme si základní pravidla pro psaní inzerátu v reklamních systémech.
• Na reálných datech jsme si představili jednotlivá prostředí PPC systému, výměnný

systému a také nejznámější a nejpoužívanější reklamní nástroje od společnosti Google.
• Ukázali jsme si také 2 české alternativy pro Google Adwords a to TopList.cz a 

NaVrcholu.cz. 
 Literatura a další informační zdroje

PPC systémy: 

http://sklik.cz/ 

http://www.etarget.cz/ 

http://www.adfox.cz/ 

Reklamní systém Billboard.cz: 

http://www.billboard.cz/ 

Google nástroje: 

http://www.google.com/webmasters/

http://www.google.com/analytics/

www.google.com/adwords/ 

Česká konkurence AdWords: 

http://toplist.cz/ 

http://navrcholu.cz/ 
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V této kapitole jsme se seznámili s možnostmi propagace firmy 

ámili jsme se s bannerovými a kontextovými reklamami a jejich použitích, 
 

Definovali jsme si základní pravidla pro psaní inzerátu v reklamních systémech.
Na reálných datech jsme si představili jednotlivá prostředí PPC systému, výměnný
systému a také nejznámější a nejpoužívanější reklamní nástroje od společnosti Google.
Ukázali jsme si také 2 české alternativy pro Google Adwords a to TopList.cz a 

Literatura a další informační zdroje 

http://www.google.com/webmasters/ 

http://www.google.com/analytics/ 
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V této kapitole jsme se seznámili s možnostmi propagace firmy v internetovém 

ámili jsme se s bannerovými a kontextovými reklamami a jejich použitích, 

Definovali jsme si základní pravidla pro psaní inzerátu v reklamních systémech. 
Na reálných datech jsme si představili jednotlivá prostředí PPC systému, výměnných 
systému a také nejznámější a nejpoužívanější reklamní nástroje od společnosti Google. 
Ukázali jsme si také 2 české alternativy pro Google Adwords a to TopList.cz a 



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy
 

5. SEO Optimalizace 
 

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole:

1. Princip vyhledávání 
2. Analýza vyhledávačů 
3. Optimalizace zdrojového kódu

� Klíč. slova, metaznačky, adresa stránek
� Mod_ReWrite, Sitemap
� SEO copywriting

4.  Linkbuilding 
5. BlackHat SEO  
6.  SEO nástroje 
 

 

5.1 Úvod do SEO optimalizace
 

 SEO optimalizace hraje v
Pomocí SEO optimalizací a PPC reklamy se firmy snaží protlačit na první místa ve 
vyhledávačích a získat tak tudíž co nejvíce uživatelů, zájemců, zákazníků. Hlavní prvky 
SEO optimalizace, kterými jsou linkbuilding, správná tvorba obsahu webu a zdrojového 
kódu, vhodně zvolená klíčová slova a nástroje pro ověření kvality webu z
popsány a názorně vysvětleny na příkladech v
 

5.2 Jak vyhledávače (
 

 Společnost Google má skupinu počítačů nazývaných Googlebot, které nepřetrž
prohledávají miliardy stránek na internetu.  Tyto počítače obsahují algoritmus, který jasně 
určuje, které servery se mají procházet
daném serveru projít. Toto procházení se nezapočítává do reklamního systé
tudíž za proklik nic neplatíme (tento průchod Googleboty běží odděleně). Při průchodu 
každého serveru se indexuje každá stránka, aby se vytvořil masivní index všech slov (je 
zde určena i přesná pozice na každé stránce), který následně 
Zadá-li se pak požadavek na vyhledání nějakého slova, počítače projdou index, zdali 
neobsahuje zadaný požadavek a zobrazí nejrelevantnější výsledky. Vliv na pořadí 
zobrazení stránek má spoustů faktorů (např. Pagerank, který se určuje podle
odkazů na tuto stránku umístěných na jiných webech).
 
               Jestliže chceme zamezit z
naše stránky (nechceme, aby byly indexovány) poslouží nám k
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Optimalizace  

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole: 

rojového kódu 
Klíč. slova, metaznačky, adresa stránek 
Mod_ReWrite, Sitemap 
SEO copywriting 

.1 Úvod do SEO optimalizace 

SEO optimalizace hraje v dnešní době velkou roli v oblasti reklam na internetu. 
O optimalizací a PPC reklamy se firmy snaží protlačit na první místa ve 

vyhledávačích a získat tak tudíž co nejvíce uživatelů, zájemců, zákazníků. Hlavní prvky 
SEO optimalizace, kterými jsou linkbuilding, správná tvorba obsahu webu a zdrojového 

ě zvolená klíčová slova a nástroje pro ověření kvality webu z
popsány a názorně vysvětleny na příkladech v této kapitole. 

vyhledávače (Google) fungují? 

Společnost Google má skupinu počítačů nazývaných Googlebot, které nepřetrž
prohledávají miliardy stránek na internetu.  Tyto počítače obsahují algoritmus, který jasně 

je, které servery se mají procházet, jak často a kolik konkrétních stránek mají na 
daném serveru projít. Toto procházení se nezapočítává do reklamního systé
tudíž za proklik nic neplatíme (tento průchod Googleboty běží odděleně). Při průchodu 
každého serveru se indexuje každá stránka, aby se vytvořil masivní index všech slov (je 
zde určena i přesná pozice na každé stránce), který následně poslouží 

pak požadavek na vyhledání nějakého slova, počítače projdou index, zdali 
neobsahuje zadaný požadavek a zobrazí nejrelevantnější výsledky. Vliv na pořadí 
zobrazení stránek má spoustů faktorů (např. Pagerank, který se určuje podle
odkazů na tuto stránku umístěných na jiných webech). 

Jestliže chceme zamezit z nějakého důvodu přístupu Googlebotům na některé 
naše stránky (nechceme, aby byly indexovány) poslouží nám k tomu soubor 

Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  76 

oblasti reklam na internetu. 
O optimalizací a PPC reklamy se firmy snaží protlačit na první místa ve 

vyhledávačích a získat tak tudíž co nejvíce uživatelů, zájemců, zákazníků. Hlavní prvky 
SEO optimalizace, kterými jsou linkbuilding, správná tvorba obsahu webu a zdrojového 

ě zvolená klíčová slova a nástroje pro ověření kvality webu z hlediska SEO jsou 

Společnost Google má skupinu počítačů nazývaných Googlebot, které nepřetržitě 
prohledávají miliardy stránek na internetu.  Tyto počítače obsahují algoritmus, který jasně 

, jak často a kolik konkrétních stránek mají na 
daném serveru projít. Toto procházení se nezapočítává do reklamního systému AdWords, 
tudíž za proklik nic neplatíme (tento průchod Googleboty běží odděleně). Při průchodu 
každého serveru se indexuje každá stránka, aby se vytvořil masivní index všech slov (je 

poslouží při vyhledávání. 
pak požadavek na vyhledání nějakého slova, počítače projdou index, zdali 

neobsahuje zadaný požadavek a zobrazí nejrelevantnější výsledky. Vliv na pořadí 
zobrazení stránek má spoustů faktorů (např. Pagerank, který se určuje podle množství 

nějakého důvodu přístupu Googlebotům na některé 
tomu soubor robots.txt, 
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který umístíme do kořenového adresáře našeho webového serveru. Tento textový soubor 
bude obsahovat např. stránky, které nechceme indexovat. 
 
Příklad:   disallow: /soukrome/ - nebudou se indexovat stránky v adresáři soukrome. 

 

 
 Druhým způsobem, jak zamezit přístupu Googlebotům na stránky je pomocí meta 
značek. Rozdíl mezi předchozím řešením a meta značkami je takový, že pomocí meta 
značek můžeme vyčlenit konkrétní stránku, kterou nechceme indexovat. 
Příklad:   

<meta name = “googlebot” content=”noindex”> - zabrání indexaci tohoto souboru. 

 

5.3 Analýza chování vyhledávačů a návštěvníků WWW 
stránek 
 

 Analýzu chování návštěvníku a vyhledávačů se provádí proto, aby se zjistilo, co 
potencionální zákaznici vyhledávají, jaká jsou nejčastější používaná (klíčová) slova, na 

kterých stránkách a s jakým obsahem se uživatelé 
zdrží delší dobu a které opustí po pár vteřinách. 
Zjistíme tak, co lidé chtějí a pomocí těchto 
statistik jim to můžeme nabídnout, pokud možno, 
v širší a lepší formě než konkurence. 
 

 Obrázek č.1: Loga PPC systémů 

 

Které údaje se sledují:   

•  Návštěvnost na stránkách 
• Geografické členění zákazníků 
• Přes jaká klíčová slova nás našli 
• Které odkazy, bannery jsou nejčastěji proklikávány 
• Které stránky jsou nejnavštěvovanější 
• Dobu, kterou uživatelé stráví na našem webu 
• Ze kterých stránek uživatelé odcházejí 
• Kolik a jak často se uživatelé vracejí na naše stránky 
• Co konkrétně uživatelé hledají na našem webu 
• Chybová hlášení – vadné odkazy apod. 
• Jak nebo přes co naše stránky našli: 

� Vyhledávače 

Pozor, může obsahovat i navigaci pro Googleboty – např. v případě sitemap. 
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� WWW stránky 
� Přímý přístup 
� Záložky 
� Kanály RSS 
� Odkazy z emailů 
� Bannery 
� PPC systémy 

 
          Tyto informace, údaje by se měly nějakým způsobem shromažďovat. Nejlepším 
způsobem, jak toho dosáhnout jsou externí služby ( Google Analytics, NaVrcholu.cz, 
TopList.cz – podrobněji popsány v předchozí kapitole). Statistiky se můžou také vyčíst 
z interních statistik na serveru, kde tyto údaje udržuje webhostingová společnost u níž 
máme své stránky. Tyto služby jsou poskytovány za příplatek anebo jsou již v ceně za 
webhosting. Poslední možností, jak získat informace je vlastní implementace v nějakém 
jazyce (např. PHP). 
 Z těchto sledovaných a zpracovaných statistik bychom měli být schopni vhodně 
navrhnout budoucí web nebo případně stávající web vhodně upravovat podle jejich 
vývoje. 

5.4 Optimalizace stránek v zdrojovém kódu 
 

 Optimalizace kódu stránek je z hlediska vyhledávačů velmi důležitá. Známe-li 
zásady, jak se vyhledávače chovají, jak procházejí a indexují stránky, můžeme tyto 
stránky vhodně navrhnout, vytvořit a umístit se tak před konkurenci v pozici vyhledávačů.
  

5.4.1 Klíčová slova a metaznačky 
 

 Jak vhodně najít a zvolit klíčová slova podle nejfrekventovanějších hledaných 
výrazů od uživatelů bylo popsáno v předešlé kapitole. Nyní je třeba vhodně zvolit tyto 
slova z hlediska SEO. 
 
Kde vyhledávač „vidí“ klič. slova: 
 

� URL adresa 
� Titulek stránky 

<head> 
<title> Titulek stránky + charakterizující obsah st ránky </title> 

</head>  

� Obsahové metaznačky 

<description>, <keywords> 

� Tělo stránky   

<body> klí č. slova </body> 

� Alternativní popisky obrázků v parametru 
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alt 

� Nadpisy  

h1, h2, h3  

� Odstavce 

<p> 

� Titulky odkazů  

<a title = “ klí č. slovo “>

� Samotný text odkazu 

<a href = “http://www.nase_domena.cz/stranka.html” >klí

� Zvýrazněný text

 <strong>, <em>, <b>, <i>

� Seznamy a definičn

 <ul>, <li>, <dd>, <dt>  

 
Kde vyhledávač „nevidí“ klíč. slova:

 
� Obrázky 
� Elementy vytvořené v Javascriptu
� Části stránky vytořené pomocí AJAXu
� Animace a prvky tvořené

 
Příklad, jak by měla vypadat hlavička našich stránek :

<title> Titulek s názvem webu a hlavní klí
<meta name = “description” content = “popis stránky  a klí
znak ů)”>  
<meta name = “keywords” content = “ klí
<meta name = “language” content = “Czech, English “ >
<meta http- equiv= “Expires” content = “never”>
<meta name = “revisit- after” content = “7 days”>
<meta name = ”distribution” content = “Global”>
<meta name = “robots” content = “ind
<meta http- equiv = “Content
nebo wnidows- 1250 a nebo ISO

 

Deset zásad pro klíč. slova: 

� klíčové slovo v URL
� klíčové slovo v doméně
� klíčove slovo v <title> 
� klíčové slovo v meta značc
� klíčové slovo v meta značce typu keyword 
� frekvence klíč. slov v  těle stránky 
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. slovo “>  

odkazu  

<a href = “http://www.nase_domena.cz/stranka.html” >klí č. slovo

Zvýrazněný text  

<em>, <b>, <i>  

a definiční výčty 

 

Kde vyhledávač „nevidí“ klíč. slova: 

Elementy vytvořené v Javascriptu 
ásti stránky vytořené pomocí AJAXu 

Animace a prvky tvořené pomocí FLASHe 

íklad, jak by měla vypadat hlavička našich stránek : 

<title> Titulek s názvem webu a hlavní klí č. slova (10 - 70 znak
<meta name = “description” content = “popis stránky  a klí č. slova(200

<meta name = “keywords” content = “ klí č. sl ova(200  - 250 znak
<meta name = “language” content = “Czech, English “ > 

equiv= “Expires” content = “never”>  
after” content = “7 days”>  

<meta name = ”distribution” content = “Global”>  
<meta name = “robots” content = “ind ex.follow”> 

equiv = “Content - Type” content = “text/html; charset = utf
1250 a nebo ISO -8859-2”> 

 

klíčové slovo v URL 
klíčové slovo v doméně 
klíčove slovo v <title> - 70 znaků 
klíčové slovo v meta značce typu description – 200znaků 
klíčové slovo v meta značce typu keyword – 10 slov  
frekvence klíč. slov v  těle stránky – 5-20% 
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. slovo  </a> 

70 znak ů) </title>  
. slova(200 -250 

250 znak ů)>  

Type” content = “text/html; charset = utf -8 
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� klíčová slova v nadpisech h1, h2, h3 
� blízkost klíčových slov  

klíč. slova Levné auto a zelené aut
� správné pořadí klíčových slov 

červené 
� zvýrazněna klíčová slova pomocí značek

 
 

5.4.2 Adresy WWW
 

 Url adresa se skládá z subdomény(www),

 www.nase- domena.TLD(.cz,.com,...)/nazev

 

Pro doménu z hlediska SEO platí tyto 

 
� název domény by se měl nejlépe shodovat s
    Příklad: knihkupectv

  www.kniha.cz/hlavni- strana.html 

� při registraci víceslovné domény je vhodné si zaregistrovat doménu 
s pomlčkou i bez 
Příklad: 

 www.levne- knihy.cz

 www.levneknihy.cz  

� používat doménu be
s pomlčkami, špatně se hledá pomlčka na klávesnici.
Příklad: jistě se lépe píše a pamatuje adresa :

 www.opravdulevneknihy.cz

      než adresa: 

www.opravdu-levne- knihy.cz

� čím starší doména tím lépe hodnocena.
� koncovka neboli TLD doména (

stránek. 
� vyhledávače rozeznávají adresy se subdoménou a bez 

použít pouze jednu variantu.
 

Mod_ReWrite   

�  nám pomůže přepsat vygenerovanou U
vyhledávače (z 
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klíčová slova v nadpisech h1, h2, h3  
blízkost klíčových slov  - používat v textu přímo klíč. slova, ne jiný tvar( např. 

ova Levné auto a zelené auto a nepoužít levné zelené auto)
správné pořadí klíčových slov – červené jablko není stejné jako jablko 

zvýrazněna klíčová slova pomocí značek <strong>, <em>, <b>, <i>

Adresy WWW 

subdomény(www), domény, TLD domény a názvu souboru.

domena.TLD(.cz,.com,...)/nazev -souboru 

hlediska SEO platí tyto pravidla: 

název domény by se měl nejlépe shodovat s klíčovým slovem našeho webu.
kupectví má klíč. slovo kniha 

strana.html  

při registraci víceslovné domény je vhodné si zaregistrovat doménu 
pomlčkou i bez ní, aby nedošlo k „parazitování“ od konkurence.

knihy.cz  

 

používat doménu bez pomlčky – lidé si často blbě pamatují adresy 
pomlčkami, špatně se hledá pomlčka na klávesnici. 

Příklad: jistě se lépe píše a pamatuje adresa : 

www.opravdulevneknihy.cz  

než adresa:  

knihy.cz  

čím starší doména tím lépe hodnocena. 
koncovka neboli TLD doména (.cz, .com apod.) nehraje žádnou roli v

vyhledávače rozeznávají adresy se subdoménou a bez ní
použít pouze jednu variantu. 

nám pomůže přepsat vygenerovanou URL adresu do „hezčího“ pro 
 hlediska SEO) přijatelnějšího tvaru. Díky tomuto tvaru je 
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používat v textu přímo klíč. slova, ne jiný tvar( např. 
o a nepoužít levné zelené auto) 

není stejné jako jablko 

<strong>, <em>, <b>, <i> 

domény, TLD domény a názvu souboru. 

klíčovým slovem našeho webu. 

při registraci víceslovné domény je vhodné si zaregistrovat doménu 
, aby nedošlo k „parazitování“ od konkurence. 

lidé si často blbě pamatují adresy 

.cz, .com apod.) nehraje žádnou roli v indexaci 

ní – doporučuje se 

RL adresu do „hezčího“ pro 
hlediska SEO) přijatelnějšího tvaru. Díky tomuto tvaru je 
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adresa přehlednější, můžeme do ní vložit vlastní obsah( klíč. slova) a je lépe 
nadiktovatelná. 

Příklad:                

Vygenerovaná URL adresa 

http://www.kvetiny-
kyticky.cz/index.asp?menu=766

   Tabulka 1: Mod_Rewrite úprava adresy

 

Příklad syntaxe:  

 RewriteEngine on 
 RewriteRule   to- co

příznak] 

 

 RewriteEngine on 
 RewriteRule strankaA

Uživatel, který zadá adresu stránky strankaA,html bude 

stránku strankaB.html.  

5.4.3 SEO Copywriting 
 

 Seo copywriting zahrnuje 

webu. 

Některé z hlavních zásad pro obsah webu:

� Obsah by měl být věcný a související
� Aktuální 
� Měl by evokovat pozitivní pocity
� Logicky rozčleněný 
� Smysluplný 
� Odkazující na další stránky
� Srozumitelný i laikovi
� Nesmí se mockrát opakovat stejná slova
� Text nesmí být příliš dlouhý
� Text by měl být psán ve stejné osobě 
� Samozřejmě nesmí obsahovat chyby 

odstavců, chybějící interpunkce, čárky v
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adresa přehlednější, můžeme do ní vložit vlastní obsah( klíč. slova) a je lépe 
 

Upravená URL adresa 

kyticky.cz/index.asp?menu=766  
http://www.kvetiny-
kyticky.cz/gratulace 

Tabulka 1: Mod_Rewrite úprava adresy 

co -chce-dostat-uživatel to-co- dostane

strankaA \.html /strankaB.html [R]  

zadá adresu stránky strankaA,html bude přesměrován (díky přiznaku R = redirect) na 

 

Seo copywriting zahrnuje zásady a pravidla pro psaní „úspěšného“ textu, obsahu na našem 

hlavních zásad pro obsah webu: 

bsah by měl být věcný a související 

ěl by evokovat pozitivní pocity 
ogicky rozčleněný – odstavce, odrážky, seznamy 

cí na další stránky 
Srozumitelný i laikovi 

esmí se mockrát opakovat stejná slova 
ext nesmí být příliš dlouhý 

Text by měl být psán ve stejné osobě – nejlépe ve druhé – oslovení vy, vás.
Samozřejmě nesmí obsahovat chyby – nesprávné formátování mezer, 

, chybějící interpunkce, čárky v souvětí apod. 
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adresa přehlednější, můžeme do ní vložit vlastní obsah( klíč. slova) a je lépe 

dostane  [nepovinný 

 

přiznaku R = redirect) na 

zásady a pravidla pro psaní „úspěšného“ textu, obsahu na našem 

oslovení vy, vás. 
nesprávné formátování mezer, 
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5.4.4 Odkazy na stránkách
 

 Mít vhodné, dostačující a rozpoznatelné odkazy na stránkách je jedna 
z nejdůležitějších věcí. Aby se uživatel mohl volně pohybovat po stránkách, aby nemusel 
„doslova“ hledat odkazy po celé stránce, je vhodné zvolit takový typ odkazů, na které je 
uživatel zvyklý (např. odkazové menu a ne odkazy skryté v
 
Typy odkazů na webu:  

�  menu odkazy 
�  odkazy v hlavičce nebo patičce stránek
� doplňkové odkazy
�  sitemap – mapa stránek
� odkazy v textu 
� vyhledávání 

 
Sitemap:  

� slouží k průchodu stránkami, především pro Googleboty. Stránky, ke kterým 
se dostaneme po třetím prokliku a více, jsou pro Googleboty „neviditelné“ a 
právě pomocí tohoto xml dokumentu je „zviditelníme“

 
Příklad:  V souboru robots.txt

   User-agent: *  
   Allow: 

   Sitemap: http://nasweb.cz/sitemap.xml

 
Poté se projde po řádcích celý xml dokument a s
dokument obsahuje a zaindexují se.

Příklad mapy stránky seznam.cz

<?xml version="1.0" encoding="UTF
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitema p/0.84">
<url> 
    <loc>http://seznam.cz</loc>
    <lastmod>2010-02- 15</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
</url>   
… 
</urlset> 
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Odkazy na stránkách 

Mít vhodné, dostačující a rozpoznatelné odkazy na stránkách je jedna 
nejdůležitějších věcí. Aby se uživatel mohl volně pohybovat po stránkách, aby nemusel 

dkazy po celé stránce, je vhodné zvolit takový typ odkazů, na které je 
uživatel zvyklý (např. odkazové menu a ne odkazy skryté v obrázku). 

hlavičce nebo patičce stránek 
doplňkové odkazy 

mapa stránek 

průchodu stránkami, především pro Googleboty. Stránky, ke kterým 
se dostaneme po třetím prokliku a více, jsou pro Googleboty „neviditelné“ a 
právě pomocí tohoto xml dokumentu je „zviditelníme“. 

robots.txt navedeme Googleboty  na soubor sitemap.xml:

Sitemap: http://nasweb.cz/sitemap.xml  

Poté se projde po řádcích celý xml dokument a s ním i stránky (odkazy), které tento 
dexují se. 

Příklad mapy stránky seznam.cz:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?> 
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitema p/0.84">  

<loc>http://seznam.cz</loc>  
15</lastmod>  

<changefreq>monthly</changefreq>  
<priority>0.5</priority>  
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Mít vhodné, dostačující a rozpoznatelné odkazy na stránkách je jedna 
nejdůležitějších věcí. Aby se uživatel mohl volně pohybovat po stránkách, aby nemusel 

dkazy po celé stránce, je vhodné zvolit takový typ odkazů, na které je 

průchodu stránkami, především pro Googleboty. Stránky, ke kterým 
se dostaneme po třetím prokliku a více, jsou pro Googleboty „neviditelné“ a 

navedeme Googleboty  na soubor sitemap.xml: 

ním i stránky (odkazy), které tento 
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5.4.5 CSS Styly 
 

 CSS styly neboli kaskádové styly slouží k oddělení vizuální části stránky od stránky 
obsahové. Z hlediska SEO vyhledávače zajímá text více než formátování obrázku apod. 
Proto se tyto dvě části píši odděleně ( CSS styly do textového souboru, obsah stránky přímo 
do HTML dokumentu). 
 

5.5 Linkbuilding - budování zpětných odkazů 
 

 Při budování zpětných odkazů se dbá na kvalitu stránek, z nichž je odkazováno na 
náš web a taky se dbá na to, aby odkazující stránky byly „příbuzné“ našemu obsahu webu. 
Odkazy z kvalitních stránek zvyšují pagerank. Když na naše stránky odkazuje 5 stránek 
s pagerank 8/10 je to lepší, než když odkazuje 10 stránek s pagerank 6/10. Jestliže 
odkazujeme na méně kvalitní stránky z našeho webu, nemusíme se obávat, že by se nám 
tímto náš pagerank snížil. Webu se může jedině uškodit v případě, že budeme odkazovat 
na nevhodný web (penalizovaný web). 
 
Tip: 

 

Tip: 

 
Příklad: 

Nevhodný zápis odkazu: 

Více o tomto sportovní výbav ě najdete  <a href = “ http://sport-

vybava.cz”>zde </a> 

Vhodný odkaz:  

<a href = “ http://sport-vybava.cz”> Sportovní výba va </a> která vás 
dostane. 

Nejvhodnější zápis odkazu: 

<a href = “ http://sport-vybava.cz”> Sportovní výba va </a> vám nabízí  
<a href = “ http://sport-vybava.cz/obsah-sportovni- vybava/”> spoustu 
možností... </a> 

 

Zpětné odkazy se umisťují do hlaviček nebo patiček stránek. Výhodou je vyšší hodnocení 
stránek (rank), nevýhodou je že se do hlaviček nesmí umisťovat z hlediska SEO příliš 
odkazů.  

V druhém případě se doporučuje vytvořit si speciální stránku na odkazy partnerských 
webů. Odkaz na takto vytvořenou stránku samozřejmě umístíme na každou naši stránku. 
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Zpětné odkazy můžeme získat těmito způsoby:   

�  zakoupením – PPC systémy 
�  výměnou 
�  registrací do katalogů 
�  pomocí PR – tiskové zprávy, publik. na cizích webech  
�  publikování na diskuzích a fórech 
�  na vlastních satelitních webech 
�  publikováním na blogu 
�  publikováním v záložkovacích systémech 
�  na inzertních serverech 
�  pomocí RSS čteček 
�  také černými praktikami – spam apod. 

 
 
http://www.iwebtool.com/backlink_checker/ 
http://www.domain-pop.com/ 
http://www.thelinkpop.com/ 
http://www.backlinkwatch.com/ 
 
 

5.6 Nepovolené SEO praktiky (Black Hat SEO) 
 

 Nepovolené SEO praktiky se používají pro vylepšení pozice ve vyhledávači. Jestliže 
tento záměr vyhledávač odhalí, pak penalizuje tyto stránky suspendací z indexu. 
 
Některé Black Hat praktiky:   
 

� Duplicitní weby – kopie identických stránek na různých doménách. 
� Opakovaný, nesmyslný text nesouvisející s obsahem stránky. 
� Stuffing - příliš mnoho opakujících se slov a frází na stránkách 
� Hidden kontent - skrytý text na stránkách. 
� MFM stránky (made for money) – stránky určeny pro získávání peněz za 

„klikání“ a reklamu. 
� Cloaking – podstrkávání jiného obsahu vyhledávači a jiného návštěvníkům. 
� Doorway stránky a linkfarms (odkazové farmy) – odkazují z mnoha stránek 

na jednu konkrétní. 
� Kopírování cizích webů a obsahů z nich  
� Doménový spam – podobné jako duplicitní weby 
� Podvodné odkazy – odkazy odkazují někam jinam, než si uživatel na první 

pohled myslí. 
� Deceptive redirect - klamavé přesměrování – přesměrování po vstupu na 

stránku na cizí stránku. 
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5.7 SEO nástroje 
 

 SEO nástroje slouží k ověření našeho webu na jakou úroveň SEO optimalizace se 
naše stránky vypracovaly neboli, jak vypadá  zdrojový kód, zda-li je správně syntakticky 
napsán, zda-li klíčová slova jsou na správných místech a v dostatečné míře, dále zjistí 
pozici ve vyhledávačích ( Google, Seznam), PageRank, počet zpětných odkazů, návštěvnost 
stránek a spoustu dalších užitečných informací. 
 
 
Některé SEO nástroje:      

1. Zjištění Google PageRank, Seznam S-Rank, Judo Rank, Alexa, Yahoo backlinks. 
http://ranky.cz/ 

      

 

                      Obrázek 90: Příklad výsledku 

 

                                                                                    Obrázek 89: Popis funkcí 
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2. Analýza zdrojového kódu, klíčových slov, návštěvnosti, zpětných odkazů a pozice ve 
vyhledávačích. 

http://seo-servis.cz 

Analýza zdrojového kódu :                

•  informace v hlavičce 
•  chyby v HTML kódu 
•  sémantiku obsahu  
•  přístupnost. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza klíčových slov stránky:  

• vyhodnocení četnosti slov a frází.  
• zjištění, která slova a kam by bylo lepší přidat.  

 
 
 

 

 

                                                     Obrázek 91: Analýza zdrojového kódu 

                                             Obrázek 92: Analýza klíčových slov stránky 



 

ELPOD – Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  87 
 

 

Pozice ve vyhledávačích:  

•  zjištění pozice našeho webu ve vyhledávačích na zadané slovo.  
•  hledání až do 100. (Seznam do 60.) pozice.  
•  Google, Bing, Seznam, Jyxo, Morfeo 
•  počet zpětných odkazů.  
•  počet zaindexovaných stránek. 

 

Analýza síly webové stránky - analýza OnPage i OffPage faktorů. 

•   analýza prověřuje:  
� komplexně HTML kód 
�  zpětné odkazy a jejich potenciál, 
�  pozice ve vyhledávačích, 
�  návštěvnost a potenciál domény. 

 

 

 

                                                           Obrázek 93: Výsledek na klíč. slovo hokej 
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3. Porovnání dvou webů, který z nich je lépe vyhledatelný podle klíčových slov.  
 http://www.optimalizace-seo.cz 

 

4. Nástroj pro kompletní analýzu zdrojového kódu našich stránek. Zobrazí chyby a 
varování přímo v kódu našich stránek. 

      http://validator.w3.cz 

                                                 Obrázek 94: Analýza síly webové stránky 

                                                           Obrázek 95: Výsledek na klíč. slova : hokej, sport 
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5. Google Analytics a Google WebMaster Tools 
 
Shrnutí významných bodů 

• V této kapitole jsme si v úvodu ujasnili, jak pracují vyhledávače, které prvky, soubory 
našeho webu ovlivňují indexaci, čemu se vyvarovat a jak podpořit lepši indexaci webu.

• Dále bychom po prostudování této kapitoly měli vědět, jak psát text na našich 
stránkách, abychom přilák

• V neposlední řadě bychom měli znát nástroje pro analýzu vlastních i konkurenčních 
stránek. 

 
 Literatura a další informační zdroje

Online nástroje pro zjištění, které stránky odkazují na náš web: 

a) http://www.iwebtool.com/backlink_checker/

b) http://www.domain-pop.com/
c) http://www.thelinkpop.com/
d) http://www.backlinkwatch.com/

Online nástroje pro analýzu stránek:

a)  http://validator.w3.cz 

b) www.google.com/analytics
c) http://www.google.com/webmasters/
d) http://www.optimalizace
e) http://ranky.cz/ 
f) http://seo-servis.cz 
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Google Analytics a Google WebMaster Tools  

si v úvodu ujasnili, jak pracují vyhledávače, které prvky, soubory 
našeho webu ovlivňují indexaci, čemu se vyvarovat a jak podpořit lepši indexaci webu.
Dále bychom po prostudování této kapitoly měli vědět, jak psát text na našich 
stránkách, abychom přilákali co nejvíce zákazníku,  
V neposlední řadě bychom měli znát nástroje pro analýzu vlastních i konkurenčních 

Literatura a další informační zdroje 

Online nástroje pro zjištění, které stránky odkazují na náš web:  

http://www.iwebtool.com/backlink_checker/ 

pop.com/ 
http://www.thelinkpop.com/ 

backlinkwatch.com/ 

Online nástroje pro analýzu stránek: 

www.google.com/analytics 
m/webmasters/ 

http://www.optimalizace-seo.cz 

                                                                                  Obrázek 96: Ukázka chyb 
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si v úvodu ujasnili, jak pracují vyhledávače, které prvky, soubory 
našeho webu ovlivňují indexaci, čemu se vyvarovat a jak podpořit lepši indexaci webu. 
Dále bychom po prostudování této kapitoly měli vědět, jak psát text na našich 

V neposlední řadě bychom měli znát nástroje pro analýzu vlastních i konkurenčních 
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Online generátor sitemap.xml: 

http://clonet.eu/p-generator-google-sitemap-xml.html 

Odkazy na zjištění zpětných odkazů na naše stránky: 

a) http://www.iwebtool.com/backlink_checker/ 

b) http://www.domain-pop.com/ 
c) http://www.thelinkpop.com/ 
d) http://www.backlinkwatch.com/ 

 

Kubíček, Michal. Velký průvodce SEO: BlackHat SEO. Computer Press a.s, 2008.  

Kubíček, Michal. Velký průvodce SEO: Analýza zdrojového kódu. Computer Press a.s, 2008. 
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6.  Praktický "balíček" reklamní podpo
 

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole:

1. Ukázka cen jednotlivých reklam
2. Příklady na propagaci firmy
 

 
Firma se může prezentovat veřejnosti mnoha způsoby, může na sebe připoutat pozornost 
sponzorstvím např. nějakého sportovního klubu, nebo pomocí různých výstav a veletrhů, 
kde se veřejnosti prezentuje. Mnohem častější a účinnější jsou však prezenta
sdělovacích prostředcích, formou televizní či rozhlasové reklamy, tištěnou reklamou v 
novinách, časopisech apod. Oblíbené jsou také exteriérové reklamy, billboardy, bigboardy, 
reklamní letáky, plochy uvnitř i na zevnějšku dopravních prostředků 
řadě a v dnešní době čím dál víc důležitou je reklama na internetu. Dnes 
úspěšné firmy mají svou webovou prezentaci na internetu a "bojují" s konkurencí. Internet 
se v dnešní době, kdy internetové připojení je dostupné 
velkou "zbraní". Milióny návštěvníků denně prohledává internet, jestliže je tam naše firma 
vidět je to jen a jen dobře. Existuje řada možností, jak se propagovat na internetu (tyto 
možnosti byly popsány v předchozích kapitolác
finanční prostředky, proto je třeba si reklamu vhodně rozmyslet a naplánovat.
 
Zde je jen ukázkově naznačeno kolik a jaká reklama přibližně stojí v možných oblastech 
propagace. Ceny jsou pouze orientační!!!
 
Název propagačního 
média 

Okruh působení 
média

Billboard Celorepublikově,  
určitý region

Bigboard Určité město

Propagace v tisku: 
Lidové noviny, MF DNES 

Praha región
 
Celostátně

Internetová reklama: 
JenProMuze.cz 

Bannerová 
reklama
 
Video 

Fotbal.cz Bannerová  
reklama

Týdeník Znojemsko Regionální

 RTM TV Regionální
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.  Praktický "balíček" reklamní podpo

Seznam významných bodů a oblastí řešených v kapitole: 

Ukázka cen jednotlivých reklam 
firmy 

veřejnosti mnoha způsoby, může na sebe připoutat pozornost 
sponzorstvím např. nějakého sportovního klubu, nebo pomocí různých výstav a veletrhů, 
kde se veřejnosti prezentuje. Mnohem častější a účinnější jsou však prezenta
sdělovacích prostředcích, formou televizní či rozhlasové reklamy, tištěnou reklamou v 
novinách, časopisech apod. Oblíbené jsou také exteriérové reklamy, billboardy, bigboardy, 
reklamní letáky, plochy uvnitř i na zevnějšku dopravních prostředků apod. V neposlední 
řadě a v dnešní době čím dál víc důležitou je reklama na internetu. Dnes 
úspěšné firmy mají svou webovou prezentaci na internetu a "bojují" s konkurencí. Internet 
se v dnešní době, kdy internetové připojení je dostupné snad už v každé rodině, stává 
velkou "zbraní". Milióny návštěvníků denně prohledává internet, jestliže je tam naše firma 
vidět je to jen a jen dobře. Existuje řada možností, jak se propagovat na internetu (tyto 
možnosti byly popsány v předchozích kapitolách). Každá z těchto reklam však stojí nemalé 
finanční prostředky, proto je třeba si reklamu vhodně rozmyslet a naplánovat.

Zde je jen ukázkově naznačeno kolik a jaká reklama přibližně stojí v možných oblastech 
orientační!!! 

Okruh působení 
média 

 Cena 

Celorepublikově,  
určitý region 

Od 10 000 Kč / měsíc 

Určité město Od 70 000 Kč/ měsíc 

Praha región 

Celostátně 

Od 90 Kč za 1mm/ 1 sloupec 
Od 30 Kč za 1mm/ 1 sloupec 

Bannerová 
reklama 

Video - reklama 

Od 250Kč/ 1000 zobrazení 
Od 400Kč/ 1000 zobrazení 

annerová  
reklama 

9-18 000 / týden 

Regionální 170 Kč za 1cm/1 sloupec 
19000 - půlstrana  

Regionální 10 000 Kč / týden po dobu 30s 
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.  Praktický "balíček" reklamní podpory 

veřejnosti mnoha způsoby, může na sebe připoutat pozornost 
sponzorstvím např. nějakého sportovního klubu, nebo pomocí různých výstav a veletrhů, 
kde se veřejnosti prezentuje. Mnohem častější a účinnější jsou však prezentace firmy ve 
sdělovacích prostředcích, formou televizní či rozhlasové reklamy, tištěnou reklamou v 
novinách, časopisech apod. Oblíbené jsou také exteriérové reklamy, billboardy, bigboardy, 

apod. V neposlední 
řadě a v dnešní době čím dál víc důležitou je reklama na internetu. Dnes již všechny velké 
úspěšné firmy mají svou webovou prezentaci na internetu a "bojují" s konkurencí. Internet 

snad už v každé rodině, stává 
velkou "zbraní". Milióny návštěvníků denně prohledává internet, jestliže je tam naše firma 
vidět je to jen a jen dobře. Existuje řada možností, jak se propagovat na internetu (tyto 

Každá z těchto reklam však stojí nemalé 
finanční prostředky, proto je třeba si reklamu vhodně rozmyslet a naplánovat. 

Zde je jen ukázkově naznačeno kolik a jaká reklama přibližně stojí v možných oblastech 

Míra čtenosti, 
prokliku, 
zobrazení 

Podle umístění 
billboardu 

Obyvatelé města 

 
200-300 000 

   1000 
 
   1000 

  0,5 mil. 

34 000 

V řádech tísíců 
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RTA TV Polar Ostrava Regionální

Rádio Impuls Regionální
celorepublikové

Česká televize Celorepublikové

Rádio Ethno regionální

Letáky: 
A4 
A5 
Potisk obálek 
Poštovní známka 

 místní

Reklama u DPO: 
Celovozová 
Pásová reklama na voze 
Reklama v autobusu 
Reklama na zastávkách 
Leták ve voze A4 
 

 
místní

                                                           

Z těchto orientačních cen se pokusíme sestrojit vhodný rek
firmy( od malých, středních až po celonárodní) působící v různých oblastech( městská, 
regionální, celostátní).  
Malé a střední firmy jistě budou začínat v rámci působení svého sídla a jeho nejbližšího 
okolí (město, popř. kraj). 
 
Příklad: 

 Mějme malou firmu sídlící v kamenném obchodě, zabývající se prodejem značkového 
oblečení, která chce přichystat akční slevy na nabízené oblečení a chce týden dopředu o 
tom informovat obyvatele daného města, které má 30 000 obyvatel. Mála firm
rozpočet a tudíž chce do reklamy investovat pouze 10 000Kč.
 
1. Nechá si natisknout letáky v počtu 1000 kusů.
Náklady = 1000 * 2Kč/A5 = 2000 Kč.
Letáky poté sami umístí na viditelná reklamní místa ve městě, která jsou pro volnou 
reklamu. 
 
2. V místních novinách nechá vyjít malý článek 5x10 cm
Náklady na půstranu = 170Kč/cm * 50/cm = 8500 Kč
 
3. Jisté malé množství vytištěných letáků umístí do výlohy svého obchodu.
 

Celkové náklady = 10 500 Kč

Malá firma s omezeným nízkým rozpočtem pro propagaci to
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Regionální 5000 Kč / 1 spot po dobu 30s 

Regionální 
celorepublikové 

4-5 000 Kč za 30s 
15-25 000 Kč za 30s 

Celorepublikové 220 - 350 000 Kč za 30s 

regionální 400 Kč za 30s 

místní  
3Kč/1ks při 1000 kusů 
2Kč/1ks při 1000 kusů 
1kč/1ks při 1000 kusů 
12Kč/1ks  

místní 
 
180- 350 000 / rok 
180-200 000 / rok 
5-8500 / měsíc 
3500/ rok, 300/ měsíc 
200/ měsíc 

                                                           Tabulka 13: Orientační ceny reklam 

Z těchto orientačních cen se pokusíme sestrojit vhodný reklamní balíček pro různě velké 
firmy( od malých, středních až po celonárodní) působící v různých oblastech( městská, 

firmy jistě budou začínat v rámci působení svého sídla a jeho nejbližšího 

Mějme malou firmu sídlící v kamenném obchodě, zabývající se prodejem značkového 
oblečení, která chce přichystat akční slevy na nabízené oblečení a chce týden dopředu o 
tom informovat obyvatele daného města, které má 30 000 obyvatel. Mála firm
rozpočet a tudíž chce do reklamy investovat pouze 10 000Kč. 

Nechá si natisknout letáky v počtu 1000 kusů. 
Náklady = 1000 * 2Kč/A5 = 2000 Kč. 
Letáky poté sami umístí na viditelná reklamní místa ve městě, která jsou pro volnou 

stních novinách nechá vyjít malý článek 5x10 cm 
Náklady na půstranu = 170Kč/cm * 50/cm = 8500 Kč 

Jisté malé množství vytištěných letáků umístí do výlohy svého obchodu.

Celkové náklady = 10 500 Kč 

Malá firma s omezeným nízkým rozpočtem pro propagaci toho moc nezmůže.
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V řádech tísíců 

0.5mil /den 

Stovky tisíc - 
milióny 

25 000/měsíc 

Místní oblast 

 

lamní balíček pro různě velké 
firmy( od malých, středních až po celonárodní) působící v různých oblastech( městská, 

firmy jistě budou začínat v rámci působení svého sídla a jeho nejbližšího 

Mějme malou firmu sídlící v kamenném obchodě, zabývající se prodejem značkového 
oblečení, která chce přichystat akční slevy na nabízené oblečení a chce týden dopředu o 
tom informovat obyvatele daného města, které má 30 000 obyvatel. Mála firma má malý 

Letáky poté sami umístí na viditelná reklamní místa ve městě, která jsou pro volnou 

Jisté malé množství vytištěných letáků umístí do výlohy svého obchodu. 

ho moc nezmůže. 
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Příklad: 

 Mějme obchodní řetězec, který vlastní  3 
potravin a značkového oblečení, který
oblečení a chce týden dopředu
000 obyvatel. Tento řetězec navštěvuje v průměru 5000
nakupujícího zákazníka má v průměru čistý zisk 250Kč. 
reklamy investovat   750 000Kč.
 
1. Majitel obchodu si nechá vytisknout letáky, které rozešle obyvatelům města a okolí 
Obyvatelé = 30 000 + 15 000  
Vylepení na viditelná místa = 1000 kusů
Tisk letáků = 5000 * leták A4 
Tisk letáků = 45000 * leták A5 (2Kč/1kus) = 
Rozeslání do domácností firmou 90 000
 
Ceník poštovních služeb: 

Hmotnost poštovní zásilky (v gramech)

do 50 

do 100 

              Tabulka 14: Ceník pošt. 
 
2.   Nechá akční ceny vytisknout v místníc
v rozsahu 2 stran. 
 
 Půlstrana na týden = 19000 * 4 = 
3.  Vylepí na svých prodejnách upozornění na budoucí akční slevu
 Návrh a výroba reklamního materiálu =  20 000/ 1 
 
4.  V místním regionálním rádiu nechá po celý týden 10
Natočení reklamy a spoty = 1500 + 400 Kč/spot * 10/ za den * 7 / týden = 29 500 Kč
 
Vyhodnocení: 
 
Náklady = 495 000 + 76 000 + 60 000 + 29 500 = 660 500Kč

Noviny četlo 20% obyvatel 
Rádio poslouchalo 10% obyvatel
Akční leták dostal každý  
Reklamy na prodejně si všimlo 2% lidí
Na akční cenu zareagovalo nakonec jen 50% obyvatel, co reklamu vidělo = 4800 obyvatel.
Čistý zisk před akci = 5000 * 250 = 1 250 000 Kč.

Čistý zisk po akci = 9800 * 250 = 

Propagace byla úspěšná a zisk se zvýšil o 539 500 Kč, což je o více než 43%. Obchodní 
řetězec nejenom že vydělal, ale také se zviditelnil v městě a podvědomí obyvatel.
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obchodní řetězec, který vlastní  3  kamenné obchody, zabývající se pro
potravin a značkového oblečení, který chce přichystat týdenní akční slevy na nabízené 

týden dopředu o tom informovat obyvatele daného města
Tento řetězec navštěvuje v průměru 5000 zákazníku za týden. Z jednoho 

nakupujícího zákazníka má v průměru čistý zisk 250Kč. Tato středně  velká 
Kč. 

á vytisknout letáky, které rozešle obyvatelům města a okolí 
 

Vylepení na viditelná místa = 1000 kusů 
 (3Kč/1kus) = 15 000 

A5 (2Kč/1kus) = 90 000  
firmou 90 000 * 5,50 = 495 000 Kč 

Hmotnost poštovní zásilky (v gramech) Cena Kč/ks 

5,10 Kč 

5,50 Kč 

: Ceník pošt. Služeb 

Nechá akční ceny vytisknout v místních novinách, které vycházejí jednou za týden

* 4 = 76 000 Kč 
Vylepí na svých prodejnách upozornění na budoucí akční slevu  

Návrh a výroba reklamního materiálu =  20 000/ 1 prodejnu * 3 = 60 000 

místním regionálním rádiu nechá po celý týden 10-krát denně zaznít svůj spot
Natočení reklamy a spoty = 1500 + 400 Kč/spot * 10/ za den * 7 / týden = 29 500 Kč

Náklady = 495 000 + 76 000 + 60 000 + 29 500 = 660 500Kč 

Rádio poslouchalo 10% obyvatel 

Reklamy na prodejně si všimlo 2% lidí 
Na akční cenu zareagovalo nakonec jen 50% obyvatel, co reklamu vidělo = 4800 obyvatel.

= 5000 * 250 = 1 250 000 Kč. 

800 * 250 = 2 450 000 - 660 500 =1 789 500 Kč.  

Propagace byla úspěšná a zisk se zvýšil o 539 500 Kč, což je o více než 43%. Obchodní 
řetězec nejenom že vydělal, ale také se zviditelnil v městě a podvědomí obyvatel.
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zabývající se prodejem 
akční slevy na nabízené 

ného města, které má 30 
zákazníku za týden. Z jednoho 

Tato středně  velká  firma chce do 

á vytisknout letáky, které rozešle obyvatelům města a okolí  

h novinách, které vycházejí jednou za týden 

 Kč 

krát denně zaznít svůj spot 
Natočení reklamy a spoty = 1500 + 400 Kč/spot * 10/ za den * 7 / týden = 29 500 Kč 

Na akční cenu zareagovalo nakonec jen 50% obyvatel, co reklamu vidělo = 4800 obyvatel. 

Propagace byla úspěšná a zisk se zvýšil o 539 500 Kč, což je o více než 43%. Obchodní 
řetězec nejenom že vydělal, ale také se zviditelnil v městě a podvědomí obyvatel. 
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Příklad: 

 Mějme celonárodní obchodní ře
prodejem potravin a značkového oblečení, který chce přichystat týdenní akční slevy na 
nabízené oblečení a chce týden dopředu o tom informovat obyvatele
navštěvuje v průměru 0,5 mi
průměru čistý zisk 250Kč. Tato velká firma chce do reklamy investovat   7
 
1. Rozešle všem lidem v dosahu 15km akční leták, který obsahuje 4 dvojlisty A4
Náklady = 9 000 000 * 3/A4 list
Rozeslání do domácností firmou 9
 
2. Reklama v třech rozhlasech celoplošných, 30krát za den po dobu týdne
 Náklady = 3 * 20 000 *30 * 7 = 12 6
 
3. Reklama v televizi celoplošné, 10x 
Náklady =  300 000/ za 30s * 10 * 7 = 
 
4. Umístí reklamu do svých obchodů
Náklady = 90 * 50 000 = 4 500 000 Kč
 
5. Reklama v celorepublikovém tisku, ve třech novinách
Náklady = 3 *30/kč za mm * (297*210
 

Vyhodnocení: 

Náklady = 216 000 000 + 49 500 000 + 12 600 000 + 21 000 000 + 4 500 000 + 5 613 
300 = 309 213 300 Kč 

Noviny četlo 20% obyvatel 
Rádio poslouchalo 10% obyvatel
Akční leták dostal každý  
Reklamy na prodejně si všimlo 2% lidí
Reklamu v televizi vidělo 70% lidí
Na akční cenu zareagovalo nakonec jen 2
 
Čistý zisk před akci = 500 000
Čistý zisk po akci = 2 500 000 * 250
700 Kč. 

Propagace byla úspěšná a zisk se zvýšil o 
řetězec nejenom že vydělal, ale také se zviditelnil v podvědomí obyvatel.
 

Z těchto modelových příkladů vyplývá, že obchod bez reklamy nebo nevhodně zvole

přichází o velké množství zákazníků.
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obchodní řetězec, který vlastní  90  kamenných obchodů,
prodejem potravin a značkového oblečení, který chce přichystat týdenní akční slevy na 
nabízené oblečení a chce týden dopředu o tom informovat obyvatele 

0,5 mil zákazníku za týden. Z jednoho nakupujícího zákazníka má v 
průměru čistý zisk 250Kč. Tato velká firma chce do reklamy investovat   7

Rozešle všem lidem v dosahu 15km akční leták, který obsahuje 4 dvojlisty A4
Náklady = 9 000 000 * 3/A4 list * 8/4 dvojlisty = 216 000 000 Kč 
Rozeslání do domácností firmou 9 000 000 * 5,50 = 49 500 000 Kč 

Reklama v třech rozhlasech celoplošných, 30krát za den po dobu týdne
Náklady = 3 * 20 000 *30 * 7 = 12 600 000 Kč 

Reklama v televizi celoplošné, 10x za den po dobu týdne 
Náklady =  300 000/ za 30s * 10 * 7 = 21 000 000 Kč 

Umístí reklamu do svých obchodů 
Náklady = 90 * 50 000 = 4 500 000 Kč 

Reklama v celorepublikovém tisku, ve třech novinách 
mm * (297*210) / 1 A4 strana = 5 613 300 

216 000 000 + 49 500 000 + 12 600 000 + 21 000 000 + 4 500 000 + 5 613 

Rádio poslouchalo 10% obyvatel 

Reklamy na prodejně si všimlo 2% lidí 
televizi vidělo 70% lidí 

í cenu zareagovalo nakonec jen 20% obyvatel, co reklamu vidělo =

00 000 * 250 = 125 000 000 Kč. 
2 500 000 * 250 - 309 213 300 = 625 000 000  - 309 213 300 = 

Propagace byla úspěšná a zisk se zvýšil o 500 000 000 Kč, což je o více než 152
řetězec nejenom že vydělal, ale také se zviditelnil v podvědomí obyvatel.

Z těchto modelových příkladů vyplývá, že obchod bez reklamy nebo nevhodně zvole

přichází o velké množství zákazníků. Proto se na reklamu musí dbát co nejvíce při jejím návrhu.

Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy  94 

kamenných obchodů, zabývající se 
prodejem potravin a značkového oblečení, který chce přichystat týdenní akční slevy na 

 ČR. Tento řetězec 
zákazníku za týden. Z jednoho nakupujícího zákazníka má v 

průměru čistý zisk 250Kč. Tato velká firma chce do reklamy investovat   7 500 000Kč. 

Rozešle všem lidem v dosahu 15km akční leták, který obsahuje 4 dvojlisty A4 

Reklama v třech rozhlasech celoplošných, 30krát za den po dobu týdne 

216 000 000 + 49 500 000 + 12 600 000 + 21 000 000 + 4 500 000 + 5 613 

0% obyvatel, co reklamu vidělo =2 mil. obyvatel. 

309 213 300 = 315 786 

500 000 000 Kč, což je o více než 152%. Obchodní 
řetězec nejenom že vydělal, ale také se zviditelnil v podvědomí obyvatel. 

Z těchto modelových příkladů vyplývá, že obchod bez reklamy nebo nevhodně zvolenou reklamou  

Proto se na reklamu musí dbát co nejvíce při jejím návrhu. 
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Shrnutí významných bodů 

• V této kapitole jsme si prakticky ukázali, jaké reklamní prvky používají různě velké 
firmy a kolik je přibližně pro předs
 

 Literatura a další informační zdroje
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V této kapitole jsme si prakticky ukázali, jaké reklamní prvky používají různě velké 
firmy a kolik je přibližně pro představu stojí taková reklama.   

Literatura a další informační zdroje 
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V této kapitole jsme si prakticky ukázali, jaké reklamní prvky používají různě velké 
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