
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Abstrakt  
 

Obsahem bakalářské práce, která je rozdělena do pěti kapitol, je Internet a jeho využití 

v marketingu pomocí marketingové komunikace, obchodování pomocí Internetu, dále se 

práce zabývá  současnými trendy. Internetovou  reklamu a její výhody, která je zmíněna 

v poslední kapitole, uzavírají doporučení jak nejefektivněji prezentovat svou firmu. 

 

Abstrakt  
 

The content of my bachelor thesis, which is divided into five chapters, the Internet and its 

use in marketing with marketing communications, business via internet, the work deals with 

current trends. Internet advertising and its benefits, which is mentioned in the last chapter, 

concluding recommendations efficiently how to present your business. 
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ÚVOD 

Žijeme v době, kdy ve světě vládne informační revoluce, v době, kdy slova jako Internet 

či mobilní telefon jsou skloňovány ve všech pádech. Právě díky těmto prostředkům můžeme 

dnes v extrémně krátkém čase získat jakoukoli informaci, která se nám zamane. Ale nejde jen 

o získávání informací. Tyto technologie nám přináší nové obzory v oblasti mezilidské 

komunikace, a i proto je komunikace v současné době  klíčovým slovem marketingu. Pomocí 

vhodné prezentace na Internetu lze otevřít úplně nové trhy, které firma nemohla předtím 

ovlivnit kvůli vysokým nákladům na reklamu a marketing. 

Nové obzory se otevřely v okamžiku, kdy Internet přestal být pouze záležitostí velkých 

firem a několika vyvolených, kteří začali používat internet převážně ke komerčním účelům, 

ale otevřel se široké veřejnosti formou cenově velmi přívětivých nabídek a možností připojení 

se k této globální síti a hlavně velké popularizaci ve sdělovacích prostředcích. Internet 

přilákal stovky nových uživatelů a dnes již každý druhý člověk má minimálně e-mail. Kromě 

levného připojení pomocí telefonní sítě měl vliv i silný tlak na firmy, které musely držet krok 

s dobou, a proto si zřídili přípojky internetu a začali pomocí něj nabízet různé služby. Ať už to 

byly katalogy, prezentace nebo přímo interaktivní obchody.  

Pokud se tedy pokusíme tohle všechno nějak shrnout, dá se říci, že v poslední době čím 

dál tím víc lidí po celém světě má přístup k Internetu. Internet se velice rozšířil, stejně jako 

cokoli podobného s sebou přinesl řadu pozitivních, ale i negativních dopadů, které působí 

zejména na mladé lidi, jenž jsou otevřenější všemu novému. Tento fenomén otevřel novou 

dimenzi komunikace, která zase o něco zmenšila svět. Díky komunikaci přes Internet si 

člověk popovídá s kýmkoli a kdekoli po celém světě, na druhou stranu však komunikace 

probíhá jen textovou nebo audio-vizuální formou, ale stále jí chybí osobní kontakt.  

Bakalářská práce se soustřeďuje do pěti hlavních částí. První z nich je zaměřena na 

Internet a jeho vznik, strukturu, uživatele, a také popisuje historii Internetu v České 

Republice. Druhá část práce se zabývá formami marketingové komunikace, podstatou třetí 

části je obchodování pomocí Internetu, dále práce zmiňuje současné trendy, internetovou  

reklamu a její výhody, společně s doporučeními jak nejlépe prezentovat firmu na internetu 

uzavírá poslední, pátá, kapitola. 
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1 INTERNET A JEHO VYUŽITÍ V MARKETINGU 

1.1 Struktura a vznik Internetu 

Historie internetu se začíná psát v šedesátých letech dvacátého století. Avšak teprve 

začátkem devadesátých let téhož století se internet vyvinul do podoby, v jaké jej známe dnes. 

Internet je globální počítačová síť, která poskytuje služby jako je přístup k hypertextovým 

dokumentům (www), elektronickou poštu, audiovizuální přenos, přenos datových souborů a 

programů atd. Jedná se o volně organizovanou mezinárodní spolupráci propojených 

autonomních sítí, umožňující komunikaci připojených počítačů díky dobrovolnému přijetí a 

dodržování standardních protokolů a procedur. 

Internet nikdo nevlastní ani neřídí. Vznikl jako nepředvídaný výsledek projektu 

ARPANET. Cílem tohoto projektu, který byl vyprovokován sovětskými úspěchy v kosmu a 

při vývoji nukleárních zbraní, bylo vytvořit elektronickou síť komunikací, která by neměla 

žádný centrální řídící člen a byla by zcela decentralizovaná, tzn. že v případě nukleárního 

útoku by nemohla být úplně vyřazena z provozu. 

V roce 1969 zahájila agentura ARPA  projekt tak, že byly dohromady propojeny do sítě 

celkem čtyři počítače, zvané uzly, které získaly přezdívku APRAnet. V roce 1971 bylo na 

ARPAnetu 15 uzlů a do roku 1972 ještě o 30 více. Vznik slova „ Internet“, jako označení pro 

tuto mezinárodní síť, se datuje do první poloviny 80. let. V roce 1991 byla v Kalifornii 

založena služba CYX, která členům nabízela výměnu komerčních informací mezi firmami. 

Explozivní vývoj Internetu, který začal v roce 1995, byl zahájen vývojem nových prohlížečů, 

ke kterému přispěly zejména firmy Netscape a Microsoft. 

  

Mezi základní články Internetu patří: 
 

• síť:  skládá se z přenosových linek, počítačů a z programů umožňujících přenos 
různých typů elektronických informací  

 
• server:  je počítač, který poskytuje služby nebo realizuje spojení mezi jednotlivými 

klienty (uživateli) 
 

 
• klient:  je obvykle program, přistupující ke službě (server1), ta obvykle běží vzdáleně, 

a poskytuje službu 

                                                 
1 WWW. Server – webový server, počítač umístěný v síti Internet, který poskytuje službu WWW, tzn. zasílá 
uživatelům podle žádostí jejich programů konkrétní webové stránky 
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Páteř sítě tvoří telekomunikační linky, umožňující velké přenosové rychlosti (družice 

telekomunikační, optická vlákna, speciální kabely), a které se spojují v uzlových bodech 

tvořených speciálními počítači, tzn. směrovači, jejichž úkolem je stanovení optimální trasy 

toku dat mezi serverem a klientem. Na směrovače dále navazuje sekundární síť linek 

vedoucích k jednotlivým primárním poskytovatelům internetových služeb. 

 

1.2 Historie Internetu v České Republice 

Počátkem devadesátých let nebyla česká telekomunikační infrastruktura vůbec připravena 

na jakékoliv vyšší používání datových služeb a měla velké problémy se zajištěním 

telekomunikačních hovorů nebo faxování. I přesto se již první nadšenci připojují k amatérské 

síti. V roce 1990 se dnešní Výpočetní centrum ČVUT  Praha připojilo přes uzel v Linci 

k evropské vědecké síti EARN(European Academic and Research Network) a stalo se tak 

jejím národním uzlem pro Československo. Přenášely se pouze soubory s relativně malým 

objemem dat a přenos dat byl velmi pomalý. 

Formální připojení České Republiky k internetu se slavnostně uskutečnilo dne 13. února 

1992. V červnu 1992 pak uvolnilo Ministerstvo školství 20 miliónů korun na vybudování 

páteřní sítě, spojující univerzální města. V listopadu 1992 tak byla pevnou linkou spojena 

města Praha, Brno, dva hlavní uzly sítě CESNET (Czech Educational and Scientific 

NETwork), z nichž se koncem března 1993 rozbíhaly paprskovitě odbočky do dalších devíti 

měst. Celá síť byla přes Prahu připojena k uzlům Internetu v Linci, Vídni, Amsterdamu a 

Bánské Bystrici. Protože byl CESNET vybudován jako akademická síť zanedlouho v reakci 

na stále rostoucí poptávku po internetu, bylo umožněno, aby své služby poskytoval také 

dalším nevýdělečným organizacím. Tak se CESNET stal i komerčním poskytovatelem 

připojení k internetu. 

 

1.3 Uživatelé Internetu 

• častý uživatel: používá internet častěji než jednou týdně. Tato skupina je nejdůležitější 

skupinou pro jakékoliv komerční využití Internetu. V únoru 2001 byla její velikost 

odhadnuta na 722 800 uživatelů, tj. 9% dospělé populace.  
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• příležitostný uživatel: přistupuje na Internet nejvýše jednou týdně. Typickými 

představiteli jsou občasní návštěvníci internetových kaváren, knihoven, výstav a akcí, 

na kterých je k dispozici přístup k Internetu. Chování této skupiny je odlišné od 

chování první skupiny. V české populaci je celkem 1 084 000 těchto uživatelů, což je 

asi 13% dospělé populace. 

• lidé bez zkušeností: zbytek dospělé populace, tj. 84%, s Internetem nikdy nepracovalo. 

Po sloučení prvních dvou skupin můžeme učinit závěr, že minimálně jednou do měsíce 

k Internetu přistoupí 22% dospělých Čechů. Celkový počet uživatelů Internetu během dalších 

let bude růst. 

Podle výzkumu společnosti NMS, tvoří přibližně 80% všech dnešních uživatelů muži, při 

čemž jednu třetinu představují studenti. Více než polovina jsou lidé do 25 let a spolu 

s ostatními uživateli, mladšími 36 let, tvoří drtivou většinu, tj. 88% všech, kteří se připojují na 

web. Čeští vysokoškoláci zaujímají 31% a středoškoláci 55,5%. Nejčastějším oborem 

zaměstnání je informační technologie a telekomunikace, početná je taky skupina 

nezaměstnaných, kterou z devíti desetin tvoří studenti.  

Uživatelé jsou popisováni podle typu připojení, velikosti sídla připojení, pohlaví, věku, 

vzdělání, zaměstnání nebo studia, příjmu a kraje. [11] 

1.3.1 Typ připojení 

Nejvíce je internet využíván v zaměstnání 39% a domácnostech 38%. Ze škol je na web 

připojeno 15.6% a internetovou kavárnu využívají asi 2% uživatelů. Ze zaměstnání jsou 

připojeni především lidé s bydlištěm ve větších sídlech, a z domova jsou častěji připojeni 

obyvatelé menších měst a obcí. 

1.3.2 Připojení podle kraje 

Nejčastěji se k Internetu připojují obyvatelé Prahy, Brna, Ostravy a Středočeského kraje. 

Nejčastěji a to s 28,6%  jsou lidé z Prahy, 23% pochází ze sídel od 100 000 do 1 milionu 

obyvatel (tab.1.1). 
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Tab.1.1 Kraje s nejčastějším připojením [1] 

 

KRAJ PROCENTO  

Praha 28,6 

Brněnský 14,5 

Ostravský 7,9 

Středočeský 6,6 

Ústecký 5,1 

Zlínský 4,7 

Královéhradecký 4 

Olomoucký 3,5 

 

1.3.3 Věková struktura 

Důležitými charakteristikami uživatelů internetu, které může firma využít při rozhodování 

jaký výrobek či službu může na internetu propagovat nebo na jaký okruh zákazníků se 

zaměřit je věková struktura. Viz graf 1.2 Věková struktura uživatelů internetu v ČR. 

 

Graf 1.2 Věková struktura uživatelů internetu v ČR [12] 
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1.3.4 Profese 

Profesní struktura českých uživatelů internetu je taková: 

- 22% pracuje v oborech výpočetní techniky, sítí a telekomunikací 

- v obchodě a službách je zaměstnáno celkem 17,4%  

- v průmyslu, stavebnictví a zemědělství je 13% 

- ve školství, vědě, výzkumu a kultuře je zaměstnáno 9,5%  

- nezaměstnaní 25,6% 

 

Celkem 36% všech připojených na Internet jsou studenti, kteří také tvoří početnou 

skupinu uživatelů Internetu bez zaměstnání. Studenti jsou výjimeční i četností využívání 

připojení, typem připojení a počtem sdílení počítače s ostatními uživateli. Navštěvují 

internetové stránky v týdenních intervalech. 

 

 

2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

Čtvrtým nástrojem marketingového mixu je propagace neboli komunikace, jež pokrývá 

veškeré komunikační nástroje, které mohou cílovému publiku předat nějaké sdělení. Mezi tyto 

nástroje patří:  

 

� reklama (advertising) 

� podpora prodeje (sales promotion) 

� práce s veřejností (public relations) 

� osobní prodej 

� přímý marketing (direct marketing) [2] 
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2.1 Formy marketingové komunikace 

2.1.1 Reklama 

Reklama je jedním z nejúčinnějších nástrojů budování podvědomí o existenci podniku, 

výrobku, služby nebo myšlenky. Reklama je v součastné době definována jako „ každá 

placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím 

identifikovatelného sponzora “(definice AMA, Americká marketingová asociace). Je to forma 

komunikace, oslovující širokou veřejnost přes různá média. 

 

Reklama tj. rozhodování o 5-ti M:   

1. mission(poslání) 

2. message (sdělení) 

3. media (médiích) 

4. money (penězích) 

5. measurement (měření) 

 

Poslání: Je cílem reklamní kampaně zákazníky informovat, přesvědčit nebo jim jen něco 

připomenout? Mají reklamy stimulovat a vytvářet podvědomí, zájem touhu nebo akci?  

Sdělení: je utvářeno předchozími rozhodnutími o zamyšleném cílovém trhu značky. 

Rozhodnutí o koncepci sdělení je provázeno s rozhodnutím o použití vhodného media. 

Media: každé z nich má své výhody a nevýhody. Přestože je třeba šířit stejné sdělení, tak 

konkrétní forma bude jiná pro každé medium, ať jde o noviny, časopisy, rozhlas, televizi, 

billboardy, direct mail nebo telefon. 

Finanční výdaje: firma musí se pečlivě zvažovat. Efektivní metodou je stanovení reklamního 

rozpočtu na tzv.cílové a úkolové bázi, kde se podnik rozhodne, kolik lidí chce na cílovém trhu 

oslovit, s jakým mediálním účinkem a s jakou frekvencí.  

Měření: nejlepší kriterium by měl být účinek reklamy na objem prodeje. 

2.1.2 Podpora prodeje 

Jde o formu neosobní komunikace, zahrnující všechny prostředky vedoucí ke 

krátkodobému stimulování prodeje a k podpoře kvalitní práce obchodních mezičlánků. 
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Podle zaměření rozlišujeme tyto druhy podpory prodeje: 

 

o spotřebitelská podpora prodeje – je zaměřena na konečného spotřebitele B2C, např. 

množstevní slevy, soutěže, loterie, hry, kupony, členské programy, výrobky zdarma a 

dárky, výrobky za zvýhodněnou cenu, dárkové certifikáty, záruky na výrobek, vzorky 

a podobně 

o obchodní podpora prodeje – je zaměřena na distribuční mezičlánky, např. 

slevy,srážky, zboží zdarma nebo zvláštní reklamní zboží (psací potřeby, kalendáře, 

bloky) 

o firemní podpora prodeje – je zaměřena na institucionální zákazníky na trhu B2B, 

např. obchodní výstavy a konference, prodejní soutěže a reklamní soutěže [5] 

 

Cíle podpory prodeje mohou být: 
 

� obecné: (strategie tlaku – představuje marketingové činnosti výrobce zaměřené na 

prostředníky, cílem je stimulovat prostředníky k objednávkám a propagaci výrobků u 

konečných uživatelů, strategie tahu – představuje marketingové činnosti zaměřené na 

konečného uživatele, snaží se je stimulovat k tomu, aby se poptávali u prostředníků po 

určitém  výrobku a tak nepřímo přiměli prostředníky k jeho objednání). [3] 

 

� zaměřené na určitou cílovou skupinu: (na zákazníka – získání nových skupin 

spotřebitelů, seznámení s novou značkou, odstranění počáteční nedůvěry, prosazení 

důležitých předností výrobku, podpora spontánních nákupů,oživení zapomenutých 

propagačních apelů, podpora prvních a opakovaných nákupů, aktualizace účelu použití 

výrobku, na obchod – vybudování pozitivního image, navázání dobrých vztahů mezi 

výrobcem a obchodníky, dosažení loajálnosti obchodníků k výrobci, podpora obchodnické 

motivace, zvýšení znalostí personálu o výrobku, zlepšení techniky prodeje, zvýšení obratu 

zboží. Mezi nejdůležitější podpůrná prodejní opatření vůči obchodu patří informace a 

školení, motivace obchodníků, propagace na prodejním místě, obchodní výstavy a 

veletrhy, na vlastní prodejní útvary – vedou ke zlepšení výkonnosti pracovníků prodeje, 

zvýšení jejich pracovní připravenosti, získání nových zákazníků, dosažení prodejních cílů 

a zlepšení pozice na trhu). [3] 
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2.1.3 Public relations 

Plánovité a systematické vytváření dobrých vztahů mezi podnikem a všemi účastníky 

trhu, což jsou dodavatelé, zákazníci, distributoři, konkurenti a veřejnost, se nazývá public 

relations. Je to dlouhodobé a cílevědomé úsilí, snažící se podporovat a vytvářet vzájemné 

pochopení mezi organizací a veřejností. Mezi jeho nástroje patří udržování kontaktů s tiskem, 

tiskové konference, zprávy o výsledcích trhu, vydávání výročních zpráv, dny otevřených 

dveří, podpora vědeckých projektů, kulturní a sportovní sponzoring. 

 

Mezi funkce public relations patří:  

 

a. funkce informační – zajištění a přenos relativních informací dovnitř a ven 

b. kontaktní funkce – vybudování a udržení spojení ke všem relativním oblastem a 

skupinám ve společnosti 

c. řídící funkce – prezentace a vysvětlení základních strategických záměrů a vytvoření 

porozumění pro určitá rozhodnutí 

d. funkce pro tvorbu image – budování, udržování, změny a péče o jednotný obraz 

podniku 

e. harmonizační funkce – zahrnuje aktivity k harmonizaci hospodářských, společenských 

a vnitropodnikových vztahů 

f. funkce podpory prodejních cílů - tzn. uznání a porozumění firmě podporuje prodej 

g. stabilizační funkce – zvýšení „pevnosti postoje“ podniku v kritických chvílích na 

základě stabilních vztahů k relativním skupinám veřejnosti 

h. funkce kontinuity – uchování jednotlivého stylu podniku dovnitř a ven i v budoucnosti 

[3] 

 

 Dle typu můžeme členit public relations na:   

 

• mezifiremní komunikace, které zahrnují komunikaci s obchodní veřejností z hlediska 

jejích nákupních rozhodnutí 

• oborové, které se týkají vztahů mezi výrobci a poskytovateli zboží a jejich 

velkoobchodními a maloobchodními partnery 
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• spotřebitelské produktové (o značce výrobku), které souvisejí výhradně se zbožím a 

službami nabízenými a prodávanými soukromým zákazníkům pro jejich vlastní 

potřebu 

• firemní, které zahrnují prezentaci firem a organizací a jsou často děleny podle 

specializace na finanční public relations, komunikaci se zaměstnanci, charitu, politické 

a vládní veřejné vztahy, veřejné záležitosti a lobbying2 a také na krizovou komunikaci. 

[4] 

2.1.4 Osobní prodej 

Proces ovlivňování zákazníka prostřednictvím osobního kontaktu se nazývá osobní 

prodej. Využívá psychologické poznatky z verbální i neverbální interpersonální komunikace, 

proto patří k nejefektivnějším prostředkům komunikačního mixu. Osobní prodej se koná tváří 

v tvář a dochází k přímé komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, a tím vzniká velká 

přizpůsobivost, tzn. prodejce může podle momentální situace nebo osobnosti kupujícího 

přizpůsobit sdělení a argumenty. Internet však tuto výhodu také poskytuje a to 

prostřednictvím webových stránek. 

 

Nevýhody osobního prodeje:  

 

• omyly prodávajícího, kterými jsou například zbytečný náklad na kupujícího, 

pomlouvání konkurence 

• neumožňuje firmě účinnou kontrolu nad úrovní prodejního rozhovoru, 

obsahem a jeho prezentaci 

• osobní prodej má malý dosah  

 

Rozlišujeme tyto typy osobního prodeje: podomní prodavače, ambulatní prodej (prodej z 

dávkového vozu), regálové prodavače (prodejci, kteří mají pronajaty prostory v obchodech a 

jsou odpovědni za stav zásob, převedení výrobku, zpravidla I obrat), merchandisery 

(propagatoři prodeje), zástupce velkoprodeje, propagandisty (zástupci výrobců, jejichž 

úkolem, je pouze stimulovat zájem a vytvářet poptávku, tedy ne přímo prodávat), obchodní 

zástupce a prodejní managery. [3] 

                                                 
2 lobbying – ovlivňování především státních orgánů za účelem podpory či zmírnění legislativních a regulačních 
překážek 
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2.1.5 Přímý marketing 

„ Interaktivní marketingový systém, který používá jednoho nebo více médií k dosažení 

měřitelné odezvy zákazníků nebo uskutečnění transakcí z jakéhokoliv místa.“ Toto je definice 

přímého marketingu podle asociace přímého marketingu (Direct Marketing Association). 

 

Výhody direct marketingu: 

 

� velmi přesné vymezení cílové skupiny 

� kontrola akce 

� měřitelnost 

 

Za jeho nevýhodu můžeme považovat menší dosah k široké veřejnosti, protože je zaměřen 

na přesně vymezenou skupinu. 

Hlavní prostředky přímého marketingu jsou např. prospekty, katalogy, časopisy pro 

zákazníky. 

 

2.2 Marketingová komunikace na Internetu 

Marketingová komunikace, především pak reklama, je nejviditelnějším projevem 

marketingu na Internetu. Marketingová komunikace není jen reklama, ale má i další složky, 

z nichž především public relations realizované s pomocí Internetu nabývají na významu. A 

hlavně jsou účinnější. 

 

Skupiny cílů marketingové komunikace na Internetu:  

 

� pokud chce informovat (a diferencovat výrobek), pak může jít o následující skupiny 

cílů:  

- oznámení nového výrobku 

- prezentace nových vlastností známého výrobku 

- oznámení nové ceny 

- vysvětlení funkce výrobku 

- oprava zkreslených dojmů 
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- snížení obav zákazníka 

- budování image podniku [13] 

 

� pokud chce zákazníka přesvědčovat, jedná se o: 

- budování preference značky (na webu domény) 

- povzbuzení změny značky (na webu domény) 

- změnu zákazníkova vnímání výrobku 

- přesvědčení zákazníka k okamžitému nákupu 

- přesvědčení zákazníka k vyžádání dalších informací [13]  

 

� pokud chce výrobce připomínat, jedná se o následující skupiny cílů: 

- připomínat spotřebitelům, že mohou výrobek brzy potřebovat 

- připomínat výrobek mimo sezónu 

- udržovat výrobek na přední pozici v mysli zákazníka [13] 

 

Rozlišujeme celkem dva způsoby komunikace na internetu, rozdílné podle oboru: 

 

a. propagace virtuálního obchodu na Internetu – pokud je obchod nový, je třeba 

zákazníky na něj upozornit, například reklamou nebo public ralations. Pokud obchod 

existuje již delší dobu, je vhodné, aby firma přesvědčila zákazníka o jedinečných 

výhodách nákupu u ní, zejména pomocí podpory prodeje (dárkovými předměty) nebo 

případnou komunikací této diferenciace reklamou. Je vhodné se také připomínat 

v obzvláště  důležitých obdobích, např. před Vánocemi. Pomocí reklamy, public relations 

i podpory prodeje lze průběžně budovat také specifickou image virtuálního obchodu [5] 

 

b. propagace mobilního telefonu na Internetu – zařadí-li prodejce do své nabídky nový 

model, je vhodné tuto skutečnost oznámit také na webu. K tomu může posloužit reklama, 

mimořádně důležité je však public relations, zvláště pak vztahy se stránkami 

orientovanými na tuto problematiku. O detailech je možné komunikovat v rámci 

informačního servisu [5] 
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3 OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU 

3.1 Internetový obchod 

Internetový obchod je snem každého obchodníka. Nepřetržitý provoz 365 dní v roce, 24 

hodin denně je schopný obsloužit milióny zákazníků najednou. Mohlo by se zdát, že obchod 

na Internetu má jen samé výhody. Nepochybně se naskýtá otázka, proč je tedy obchodů na 

Internetu tak málo. Internetový obchod je podmíněn několika základními faktory, které 

ovlivňují  jeho vznik i celkovou úspěšnost:  

• rozvoj vlastního Internetu  

• existence technologií a standardů umožňující obchod na Internetu  

• existence aplikací pro tvorbu internetového obchodu  

• vlastní realizace obchodu  

První podmínka je dnes již dostatečně splněna. Internet je téměř v každém prosperujícím 

podniku a proniká stále častěji do domácnosti. Technologie a standardy pro obchodování na 

Internetu tvoří dvě samostatné oblasti:  

1. Softwarové technologie pro zpracování a sběr objednávek  

2. Bezpečnostní standardy pro komunikaci mezi zákazníky, obchodníkem a bankou  

Softwarové technologie jsou k dispozici již delší dobu. K dispozici jsou jak základní 

technologie pro tvorbu interaktivních stránek s možností komunikace tak i nástroje pro tvorbu 

rozsáhlých informačních systémů s možností propojení s databázemi. S bezpečnostními 

standardy je to již horší. V současné době existují nástroje a dílčí technologie pro různé 

způsoby zabezpečení ochrany přenosu dat (SSL), zajištění identifikace účastníků elektronické 

transakce (SET). V oblasti identifikace účastníků transakce není žádný systém v současné 

době uznaným standardem a žádný také není připraven pro praktické nasazení. [13]  

Tato situace nejspíše ještě pár let potrvá, neboť se tady kříží klasické obchodní zájmy. 

Každé konsorcium propaguje svůj identifikační protokol z důvodu očekávaných vysokých 
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příjmů plynoucích z licencí za požívání protokolu. Domnívat se, že jakmile budou tyto 

standardy na světě, automaticky se zvýší obraty v internetových obchodech, by bylo naprosto 

nereálné.  

3.2 Obchod na českém webu 

 Většina elektronických obchodů, kromě knih a zvukových nosičů, se vyznačuje 

omezenou nabídkou. Je sice velmi složité mít všechno nabízené zboží na skladě připravené 

k okamžité expedici, nebo mít k dispozici spolehlivé distributory, kteří budou okamžitě 

rozesílat všechny objednávky. Tyto nezbytnosti se musí zajistit, pokud chce někdo 

provozovat rozsáhlý elektronický obchod.  

Pro reklamu a prodej některých druhů zboží je dnešní Internet jedinečným nástrojem. 

Pomocí Internetu mohou firmy nabízet své produkty jak konkrétním uživatelům elektronickou 

poštou, tak prostřednictvím inzerátů na často navštěvovaných www stránkách. V současné 

době se osvědčily zásilkové služby prodávající knihy, kompaktní disky nebo videokazety, 

protože tento druh zboží lze dnes po síti předvést stejně dobře jako v obchodě s prodavačem. 

U zboží, které si potřebuje zákazník vyzkoušet, Vás Internet seznámí s vlastnostmi výrobku, 

na které byste se museli zdlouhavě ptát prodavače. Pak stačí zajít do obchodu a rozhodnout 

se. Pomocí Internetu lze také vydělávat. Stačí, když se vytvoří stránky, na které bude chodit 

hodně lidí a dá se na ni reklama. 

 

4 NOVÉ TRENDY INTERNETU 

Na vlně velkého zájmu se dnes vezou video a sociální média. V listopadu roku 2007 došlo 

k velmi zajímavému milníku – návštěvnost videa poprvé překonala návštěvnost emailových 

služeb. Zdá se tedy, že zájem o video a sociální média není jen módní záležitost, ale stává se 

je vážným trendem. V únoru letošního roku se dokonce před email dostaly i komunitní 

služby, a to v celkovém času využívání. Tudíž jde vidět, že dramaticky roste využívání 

“nových” služeb. Význam internetového marketingu a reklamy tedy stále narůstá a dá se 

předpokládat, že poroste i v roce 2010. 
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4.1 Sociální média 

Situace v ČR je v mnoha ohledech specifická. Na rozdíl od většiny zahraničních trhů (kde 

vévodí nadnárodní společnosti - př. Google, Yahoo, MSN, zde dominuje český portál Seznam 

a jeho služby. S velkým odstupem za ním následuje CentrumHoldings, iDnes a 

další. Mezi hlavní servery lze zcela jistě zařadit i YouTube.cz a Google (které nejsou měřeny 

oficiální českou metodikou). V roce 2008 se do internetu silněji opřely i české televizní 

stanice. Především TV Nova (se svým projektem TN.cz) může na trhu zamíchat kartami (z 

velké části díky silnému self-promu v TV). TV Prima zvolila taktiku nebudování svého 

vlastního portálu, ale poskytování obsahu již zaběhnutým serverům (např. Seznamu/Stream). 

Mimo to, se již delší dobu drží na špici popularity videoportály, komunitní servery (Lidé, 

Spolužáci, LibimSeTi.cz, atd.) a zpravodajství (obecně).  Mezi komunitními weby nebyl 

záměrně zmíněn server Facebook, který v ČR zažívá malou pandemii a bude-li jeho expanze i 

nadále pokračovat nepřeskočí v brzké době pouze servery komunitní, ale i další velké hráče. 

Zde je vystřízlivění z počátečního nadšení ze sociálních sítí. Mnoho uživatelů již 

pochopila, že marketing v sociálních sítích rozhodně není zadarmo a jako každá marketingová 

aktivita musí mít jasnou strategii.  

 
Trendy a doporučení pro sociální média: 

• Marketing v sociálních médiích bude pracovat s většími rozpočty  

• Sociální média budou více integrována do ostatní firemní komunikace  

• Lidé budou stále víc používat sociální sítě na úkor pravidelného posílání osobních      

e-mailů  

• Sociální sítě začnou být více komerční 

• V sociálních sítích bude vznikat více nákupních aplikací [14] 

4.2 Vyhledávače 

SEO - optimalizace pro vyhledávače  
 

Objem vyhledávání v roce 2010 dále poroste. Ve vyhledávačích budou v roce 2010  

důvěryhodné weby s relevantním posilováním. V roce 2010 můžeme očekávat snahu 

vyhledávačů o větší personalizaci a geo-lokalizaci výsledků. Algoritmy vyhledávačů začnou 

dávat větší váhu datu zveřejnění, poloze, mobilním prohlížečům a obsahu sociálních sítí. 
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PPC - Placené kampaně ve vyhledávačích 

 

Placená reklama ve vyhledávačích bude hrát významnou roli v Search Engine Marketingu 

i v roce 2010. Tento formát reklamy se při správném vedení, a zejména při používání 

vhodných long-tailových klíčových slov, ukázal v minulosti jako velmi efektivní. Ceny za 

klíčová slova budou na podobné úrovni jako v roce 2009 a větší společnosti budou 

pravděpodobně omezovat své rozpočty. 

 
Trendy a doporučení pro marketing ve vyhledávačích 

• Lidé budou i v roce 2010 používat vyhledávače jako základní nástroj pro hledání 

produktů a služeb 

• Kvalitní obsah bude mít pro algoritmy vyhledávačů stále větší váhu a staré triky 

přestanou postupně fungovat 

• Vyhledávače a sociální sítě se budou vzájemně doplňovat [14] 

4.3 Mobilní internet 

O mobilním marketingu ve svých výhledech do roku 2010 mluví všude. V názorech na to 

jak bude vypadat, už taková jednota není. Můžeme jistě říci, že mobilní marketing bude 

vypadat jinak, než jsme si ho představovali před deseti lety, kdy nastal boom mobilních 

telefonů.  

 
Trendy a doporučení pro mobilní marketing: 

• Dramaticky poroste význam mobilních internetových stránek a aplikací  

• Mobilní marketing se více zapojí do reklamních kampaní 

• Začnou lépe fungovat lokálně orientované mobilní aplikace [14] 

 
 

5 INTERNETOVÁ REKLAMA 

Internet, jako relativně mladé médium, je možné efektivně využívat pro realizování 

reklamních kampaní.  

Na Internetu může být každá část webové stránky proměněna v reklamní plochu. 

Nejčastější je však reklama ve formě reklamních proužků. Jako reklama může také sloužit i 
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pozadí internetové stránky obsahující slabou barvou reklamu na pozadí, potom také může být 

i libovolný odkaz na stránce či text, který je součástí www stránky. Internetovou reklamu 

můžeme tudíž definovat jako všechny placené reklamní plochy, které se objevují na 

webových stránkách daného serveru nebo e-mailu. 

 

Pro marketing aplikovaný prostřednictvím Internetu je často používáno označení 

eMarketing3. Jako pro klasický marketing aplikovaný v klasických mediích (televize, rozhlas, 

tisk a další), platí i pro eMarketing obdobná pravidla. Internet se však odlišuje od ostatních 

především svou interaktivitou a dynamickým rozvojem. 

 

5.1 Uplatnění dalších marketingových nástrojů 

5.1.1 E-mail marketing 

Prostřednictvím e-mail marketingu  lze zákazníky informovat o novinkách nabízeného 

sortimentu, nabízet doplňující zboží na základě předchozích nákupů, rozesílat pozvánky či 

blahopřání k svátkům.  

Výhody e-mail marketingu: 

• Rychlost 

• Personalizace 

• Automatizace 

• Nízká cena 

Co všechno se dá v e-mailových kampaních měřit: 

• doručitelnost zpráv (kolik rozeslaných mailů bylo z celkové počtu skutečně doručeno) 

• Open Rate4 – kolik uživatelů si e-mail prokazatelně otevřelo 

• Click Rate5 – kolik uživatelů kliklo na odkaz obsažený ve zprávě 

                                                 
3 EMarketing – marketing, který pro marketingovou komunikaci využívá kromě klasických medií také Internet  
4 Open Rate -  ukazuje počet uživatelů, kteří si odeslaný email skutečně otevřeli; se udává v procentech a počítá 
se jako poměr otevřených emailů k neotevřeným, počítáno pouze z emailů, jež byly skutečně odeslány 
5 Click Rate – poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení banneru, např. je-li Click Rate = 0,5% znamená to, že se 
banner musel v průměru během internetové reklamní kampaně zobrazit 200krát, aby na něj někdo kliknul 
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• reakce – kolik uživatelů odpovědělo na e-mail (pokud zpráva obsahovala pohnutku 

vedoucí k odpovědi) 

• konverze – kolik uživatelů na základě e-mailové kampaně bylo zkonvertováno (např. 

učinili objednávku) 

• odhlášení – kolik uživatelů se odhlásilo z dalšího rozesílání [15] 

E-mail marketing bohužel bývá také často spojován se slovem SPAM, nebo-li spamming. 

Jedná se o hromadné posílání nevyžádané reklamní pošty skupině uživatelů. 

Obecně řečeno e-marketing je internetovou podobou přímého marketingu, ale zatím co 

přímý marketing využívá pro kontakt se zákazníky tradiční média (telefon, pošta, fax), 

kontaktuje e-marketing zákazníky pomocí elektronické pošty. 

5.1.2 Viral marketing 

Virální marketing sice není žhavou novinkou ve světě marketingu, nicméně mnoho lidí 

přesně neví, co si pod tímto pojmem mají představit. Velké i malé společnosti začínají tento 

nástroj ve velkém množství využívat. Většina uživatelů internetu se s nějakou kampaní už 

jistě setkala, i když o tom možná neví.  

Neřízené šíření informací mezi lidmi je základním principem tzv. virálu. V praxi to 

znamená přeposílání odkazu na video, doporučování produktů či služeb na sociálních sítích a 

jakékoli další přeposílání a odkazování na kampaň mezi uživateli. Takto zadavatel kampaně 

dosáhne rychlého až exponenciálního růstu povědomí o značce.  

Motivem k přeposílání je většinou samotný obsah, který by měl být zajímavý, vtipný a 

v samozřejmě také dostatečně reálný. Že se ve skutečnosti jedná o reklamu, by uživatel neměl 

ihned poznat. V případě úspěchu se obsah šíří jako virus - odtud název metody. 

5.2 Formy internetové reklamy 

Internetová reklama představuje jeden z nástrojů internetového marketingu. Můžeme 

rozlišit tyto základní formy internetové reklamy: 

• plošná reklama 

• textová reklama 
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• search marketing (search engine marketing) 

- přednostní a katalogové zápisy 

- optimalizace webových stránek pro vyhledavače 

- platba za proklik [16] 

5.2.1 Plošná reklama 

Plošná reklama je mylně nazývána bannerovou reklamou. Přitom banner je jen jeden z 

používaných formátů plošné reklamy, i když nejstarší.  

Web HotWired v říjnu roku 1994 zobrazil první banner, který patřil firm ě AT&T. První 

bannery měly proklikovost několik desítek procent (tento měl 30 %), dnes je to pár desetin 

procenta. Z toho také vyplývá současná nižší efektivnost bannerové reklamy oproti jiným 

formátům reklamy.  

5.2.2 Textová reklama 

Obyčejná textová reklama (tedy proklik bez grafických prvků) je sice na první pohled 

méně efektnější, ale často efektivnější. Pokud vám ji někdo totiž umístí tak, že ji čtenáři 

budou vnímat jako součást textového obsahu, nikoliv jako reklamní doplněk. Zatímco 

grafické bannery mnohdy čtenáři automaticky přehlížejí jako reklamu, obyčejný text jsou 

zvyklí číst, i když si poté uvědomí, že jde o inzerci. Vhodné je i zapojení do různých 

oborových sdružení a webů, které obsahují odkazy například na všechny firmy z dané oblasti 

5.2.3 Search marketing 

Stále častěji se začíná užívat namísto označení „marketing ve vyhledavačích“ – search 

engine marketing, o pojmenování „search marketing“. Tento nástroj zatím nemá české 

pojmenování. Rozdíl od marketingu ve vyhledavačích je, že tento širší pojem zahrnuje i nové 

typy vyhledávání a neomezuje se pouze na fulltextové vyhledavače.  



 

  20 
 
 

5.3 Porovnání Internetové reklamy s tradičními reklamními 

médii 

Reklama na Internetu má také mnoho společného s reklamou v tradičních mediích. 

Tradiční média stále ještě přitahují lví podíl marketingových rozpočtů. A i když někteří 

marketéři očekávají v budoucnu pokles těchto médií, právě na úkor webu, e-mailu a 

mobilního marketingu, nelze těmto médiím upřít jejich přednosti. 

5.3.1 Venkovní reklama  

Velkoplošná reklama a zejména billboardy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů 

moderní reklamní komunikace.  

Internetová reklama ve formě reklamních proužků, podobně jako billboardy, může 

odkazovat na nové produkty, služby nebo www servery. Rozdíl je v tom, že billboardy jsou 

pouze jako statická reklama, díky reklamním proužkům může uživatel získat mnohem více 

informací o nabízeném produktu, popřípadě jej hned zakoupit. 

Další rozdíl je ve způsobu měření četnosti shlédnutí reklamní plochy. U billboardu 

může pouze hrubě odhadovat, jaké množství lidí jej za dané období uvidí, v případě banneru 

nám dovolují internetové technologie zjistit konkrétní množství návštěvníků. 

5.3.2 Reklama v tištěných mediích 

Tisk je masové komunikační médium, zejména časopisy mají vysokou komunikační 

schopnost. Na rozdíl od internetu jsou mobilní 24 hodin denně, nemusíme se starat o připojení 

nebo nabitou baterii notebooku. I když má internet velmi dobré zacílení a potenciál, 

nedokazuje to tak, jako to dokazují časopisy. Z výzkumů vyplývá, že když čtenáři dáte za 

úkol vybrat 10 jeho oblíbených stránek z časopisu, 3 z nich jsou reklama. "Lidé reklamu v 

časopisech mají rádi, na rozdíl od reklamy v televizi, při které 30% lidí odchází, nebo reklamy 

na internetu, která je pro většinu otravná, říká Bronislav Kvasnička člen představenstva 

ARBO media AG. Navíc je dokázáno, že při čtení novin a časopisů je nejmenší podíl jiných 

činností, to znamená, že se čtenář na obsah plně soustředí. U čtení tisku je podíl jiných 

činností kolem 15%, následuje internet s 20%, televize s 51% a konečně rozhlas s 95%. Viz 

graf 5.1 Podíl jiných činností prováděných při vnímání reklamy 
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Graf 5.1 Podíl jiných činností prováděných při vnímání reklamy 
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5.3.3 Reklama v televizi 

Televize je např. stále tím nejlepším nástrojem pro vytváření povědomí o značce. A i 

když se může zdát, že tento donedávna jednoznačný tahoun marketingové komunikace ztrácí 

sílu, má stále jednoznačně nejvyšší podíl na ročních reklamních výdajích. 

Televize určitě zasáhne krátkým sdělením širokou skupinu. Nevýhodou však je, že v 

drahém televizním čase nedokážete popsat všechny výhody vašeho dokonalého produktu. 

Zvláště pokud jde o naprostou novinku a nebo o zcela inovativní přístup. 

Někteří marketingoví odborníci tvrdí, že element internetové reklamy(např. reklamní 

proužek) by měl mít formu bližší televiznímu spotu. Výsledkem těchto úvah jsou tzv. pop-up 

windows6, tedy reklamní okna, která se otvírají v případě, že uživatel navštíví určitou stránku. 

Tato reklamní okna nejsou u uživatelů internetu moc oblíbená, většinou je zavírají ještě 

v okamžiku načítání. Účinnost této dosti agresivní technologie rapidně klesá. 

                                                 
6 pop-up windows – vyskakovací okna, když uživatel vstoupí na stránky ,které obsahují tato okna, dojde 
k otevření nového okna prohlížeče www stránek s reklamním sdělením. 
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5.3.4 Reklama v rozhlase 

Tato reklama je specifická především svým lokálním zacílením. Existuje sice několik 

celostátních stanic, ale převážná většina pokrývá jen určitý region a tomu také přizpůsobuje 

své vysílání.  

Internetová reklama  je schopna zasáhnout velké množství uživatelů, kteří se na 

internetu nacházejí a přitom dokáže reklamní sdělení zacílit či personalizovat pro určitý 

segment trhu. 

V dnešní době je možné chytit jakoukoliv rozhlasovou stanici na světě. Podmínkou 

však je, že vysílání  musí být kódováno prostřednictvím speciálního softwaru a hardwaru do 

formy snadno šiřitelné po internetu. 

 
 
Tab5.1.  Srovnání internetu s klasickými reklamními médii [5] 

 

  televize rozhlas časopisy noviny www 

zapojení příjemce sdělení pasivní pasivní aktivní aktivní interaktivní 

bohatost media multimédia zvuk text a obr. text a obr. multimédia 

geografické pokrytí národní lokální národní lokální globální 

náklady (CPM) nízké nejnižší vysoké střední nízké 

zacílení dobré dobré výborné dobré velmi dobré 

sledování efektivity špatné špatné špatné špatné výborné 

flexibilita reklamního sdělení dostačující dobrá dostačující dobrá vynikající 

 

5.4 Výhody a nevýhody reklamy na internetu 

 
Internetová prezentace funguje stále a je přístupná velkému počtu uživatelů internetu v 

kteroukoli denní a noční dobu. Internetová stránka existuje tak dlouho, jak dlouho pro ni máte 

hosting, to znamená umístění na internetu. 

Reklama na internetu je více založena na textových informacích. Pomocí hypertextových 

odkazů nebo jiných interaktivních prvků, např. vloženého grafického nebo zvukového 

souboru, může vést příjemce k ovlivnění průběhu celé reklamní kampaně. Ať už 

spolupodílením se na tvorbě internetové reklamy anebo možností dialogu mezi příjemcem 

reklamy a jejím zdrojem. V reklamě na internetu platí podobné zákonitosti jako v reklamě 



 

  23 
 
 

umístěné do tradičních médií. Proto i způsoby propagace reklamy na internetu úzce souvisí s 

běžnými marketingovými možnostmi a způsoby propagace zboží či služby koncovému 

zákazníkovi. 

 

5.4.1 Výhody 

Jednou z výhod internetové kampaně je její zacílení. Lze ji přizpůsobit dle země, regionu, 

oboru a zájmů cílových skupin.  Z dostupných dat může velmi dobře oslovit ty zákazníky, 

které potřebuje a poté jim nabídnou to, co je zajímá  

Dále pak je to jeho dostupnost. Pro internet je lhostejné, v jakých časových pásmech se 

pohybujete, jestli je den, nebo noc, víkend nebo svátek. Nemá zavírací hodiny, dovolenou 

nebo některou z dalších nepříjemností klasických obchodů. Zároveň si zákazníci mohou zboží 

kdykoliv prohlédnou nebo rovnou objednat.  

Její rychlost je také jednou z výhod, protože a internetu neexistují ani deníky, týdeníky 

nebo měsíčníky, zajímavou informaci lze vystavit na stránkách takřka okamžitě. Data lze 

zpracovat a vyhodnotit dříve, než se k nim dostane konkurence tradičními, papírovými 

způsoby. 

Firma nemusí platit za nákladné výzkumy, aby znali potřeby svých zákazníků. Stačí na 

internetové stránky umístit e-mail, poradnu nebo rubriku s dotazy. Tak firma dostane přímou 

odezvu na jejich internetovou kampaň. 

Pomocí internetu mohou reklamní agentury velmi dobře měřit , jak uživatelé reagují na 

doručené reklamního sdělení. Mohou také zjistit, jak reklama ovlivňuje podvědomí o značce 

či vlastnostech produktů a služeb. 

Narozdíl od televize a rozhlasu je cena za objednávku reklamního sdělení. Tudíž nízké 

vstupní náklady jsou součástí výhod internetové reklamy. 

 

5.4.2 Nevýhody 

Reklama na Internetu má sice řadu výhod, ale stejně tak má i několik problémů, mezi 

které bychom mohli zařadit především: omezený rozsah publika - někteří lidé internetu 

zatím důvěřují méně než papíru , a také někdy oslovuje zákazníky, kteří nemusí mít o produkt 

zájem, stává se tak méně efektivní. 
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Na internetu má každý oprávnění prezentovat se v jakékoliv podobě. Uživatelé vystupují 

anonymně. Tato svoboda přímo vede k nestejné kvalitě zdrojů, jejichž míra důvěryhodnosti 

kolísá a je těžko ověřitelná. 

Dále pak je to klesající Click Rate, omezená velikost, software blokující internetovou 

reklamu. Velkou nevýhodou je nestálost, protože okamžitě reagovat na různé změny, může 

také součastně  i konkurence. 

 

5.4.3 Doporučení 

Využití internetových stránek co se týče rychlosti, možnosti aktualizace, volby 

optimálního rozsahu a neporovnatelně nižší finanční náročnosti v porovnání se stacionární 

reklamou v médiích, tisku apod. je v současném stavu předávání informací, tou nejlepší 

možností, jak prezentovat svou firmu. 

Dostupnost internetových stránek je jejich velkou předností, rychlý způsob využití po 

dobu celých 24 hodin denně, není limitována doba jejich studia potencionálním zájemcem, 

není limitován výběr zájemců, závažným příznivým faktorem je již zmíněná možnost 

aktualizace dle změn obchodních, finančních a jiných podmínek. Z hlediska internetových 

prezentací existuje již velký konkurenční tlak, proto je nutné hledat další technologie, vedoucí 

ke zvýšení konkurenceschopnosti firem např. zadávání tvorby prezentací profesionálním 

webdisignérům a zařazování těchto prezentací do různých vyhledávacích serverů. 

Při současném stále se zrychlujícím vývoji informatiky není daleko doba, kdy prezentace 

firmy, tématu, problému na Internetu bude přímo nevyhnutelná.  

Zaměříme-li se na podporu prodeje, je třeba uživateli nabídnout Internet jako prostředek 

zábavy, například pomocí různých her a soutěží, souvisejících s firmou a jejími výrobky. 

U Public relations by nemělo se jako v minulých letech čekat u svých telefonů v 

kancelářích a očekávat hlas zákazníka. Naopak by se neměli bránit internetu a jeho 

možnostem a měli by začít žhavit elektronická spojení. 

Firmám bych doporučila využívat více e-mailového marketingu, protože e-mail používá 

většina z nás prakticky každý den a pomocí promyšlené e-mailové komunikace lze budovat se 

zákazníkem dlouhodobý vztah. Zákazníka je totiž lepší (levnější) si udržet než pracně, a 

hlavně draze, získávat. Navíc e-mail marketing je atraktivní svou rychlostí, dosahem, 

měřitelností výsledků a v neposlední řadě finanční dostupností. 
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E-mailové a poštovní adresy vytvořené pro účely direct marketingu, které současně 

s informacemi z  Internetu dovolují vytvořit vysoce personalizovanou, a tím zároveň dobrou 

reklamní kampaň. 

Vzhledem k rostoucí popularitě sociálních sítí, bych doporučila věnovat pozornost taky 

tomuto způsobu propagace firem na internetu. 
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ZÁVĚR 

Využití marketingu, zejména při spolupráci s veřejností, je oblast marketingu, která má za 

úkol oslovovat a získávat nové zákazníky, udržovat kladné a dlouhodobé vztahy se svými 

stávajícími zákazníky a tím zvyšovat povědomí o firemní značce. Komunikací se zákazníky 

se firma snaží pochopit jejich potřeby a chování a tyto informace dále využít ke zkvalitňování 

služeb a produktů. 

 

V úvodní části své bakalářské práce objasňuji pojem Internet, jeho vznik, strukturu a 

historii v České Republice.  Uživatelé jsou zde popisování dle typu připojení, podle kraje, 

věku a profese. 

 

V dalších kapitolách se bakalářská práce věnuje marketingové komunikaci s využitím 

Internetu, a jsou zde popsány pojmy jako je reklama, podpora prodeje, public relations, osobní 

prodej a přímý marketing. Dále zmiňuje obchodování na internetu a uvádí sociální média, 

vyhledávače a mobilní Internet jako současné trendy Internetu. 

 

Poslední kapitola se zabývá reklamou na internetových stránkách a uplatnění 

marketingových nástrojů jako je e-mail marketing a virální marketing. Také jsou uvedeny 

některé formy marketingové reklamy a porovnává s tradičními reklamními médii, dále pak 

shrnuje několik výhod a nevýhod reklamy na Internetu. Kapitolu uzavírají doporučení, jak 

nejlépe prezentovat svou firmu například pomocí reklamy, public relations a podpory prodeje, 

se kterými lze průběžně budovat  specifickou image virtuálního obchodu.  
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Seznam použitých zkratek 
 

B2C - Business to Customer  

B2B - Business to Business 

CESNET -  Czech Educational and Scientific Network - Česká vzdělávací a vědecká síť 

CPM - Cycles Per Milimeter - Cyklů za milimetr 

EARN - European Academic and Research Network - Evropská akademická a výzkumná síť 

NMS -  Network Media Servise – Výzkumná agentura 

SEM - Search Engine Marketing s.r.o - Marketing ve vyhledavačích 

SET  - Secure Elektronic Transaction je otevřeným průmyslovým standardem, vyvinutým pro 

bezpečný přenos platebních informací prostřednictvím Internetu nebo jiných veřejných sítí. 

SSL -  Secure Socket Layer provádí fyzickou ochranu šifrovacích klíčů a certifikátů 

SEO - Search Engine Optimization 

PPC - Pay Per Click 
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Přílohy 
 

Příloha č.1 
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