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1 Úvod  

 

 V posledních letech zaznamenává reklama na Internetu nárůst zájmu, a to i v období 

hospodářské recese. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že používání Internetu se postupně 

stává pro stále více lidí neoddělitelnou součástí jejich každodenního života nejen v soukromé 

oblasti, ale především v pracovních záležitostech. On-line komunikace se stala nejvíce 

využívanou a oblíbenou formou spojení lidí, skupin, organizací a společností i napříč státy. 

Preferována je hlavně díky své rychlosti, nenáročnosti, nízkým nákladům na provoz a snadné 

dosažitelnosti.  

 Tato skutečnost také podpořila rozmach v oblasti samotného marketingu, a zároveň 

i marketingové komunikace na Internetu. Svědčí o tom ohromný nárůst nových způsobů 

komunikace, které využívají mezi sebou navzájem jak lidé, tak společnosti vůči svým 

zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, odběratelům a všem důležitým obchodním 

subjektům. S tím také souvisí zdokonalování jednotlivých internetových komunikačních 

nástrojů a jejich neustálý vývoj směrem dopředu. I tato oblast se díky oblíbenosti u veřejnosti 

stala středem konkurenčního soupeření společností, které se prostřednictvím svých 

internetových prezentací snaží upoutat pozornost zákazníků a být „v tom“ pokud možno lepší 

než konkurence. Proto je velmi důležité sledovat veškeré novinky v oblasti tvorby a designu 

www stránek, možnosti využití e-mailů a zapojení do komunikačního procesu všech prvků 

komunikačního mixu na Internetu s maximální efektivností. 

 Odborně graficky zpracované a kvalitní webové stránky tvoří základ všech 

marketingových aktivit společnosti na Internetu. Společnost se tak jimi prezentuje svým 

zákazníkům, podává jejich prostřednictvím informace o své nabídce produktů a služeb, 

o svých aktivitách a filozofii, uvádí zde nejrůznější akce a propagační kampaně a odkazuje na 

ně zákazníky při reklamách ve všech médiích. Utváří zde jednotný obraz o své činnosti pro 

uživatele, kteří nemají možnost uskutečnit, ať už z časových či jiných důvodů, osobní 

návštěvu.  

 Posláním katedry marketingu a obchodu je výchova kvalifikovaných marketérů 

a obchodníků v oblasti spotřebních a průmyslových výrobků a trhu služeb. A právě 

na webovou prezentaci studentů oboru marketing a obchod se má diplomová práce zaměřuje. 

Jejím cílem bude nejprve nastudovat problematiku marketingové komunikace na Internetu, 

analyzovat jednotlivé nástroje marketingové komunikace webových stránek studentů katedry 

marketingu a obchodu, zjistit, zda zapojení komunikačních aktivit má vliv na návštěvnost 
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stránek a následně vyhodnotit všechna zjištění a dle těchto výsledků navrhnout další případné 

změny v komunikaci. Výzkum bude zaměřen na identifikaci všech nástrojů komunikačního 

mixu na Internetu a jejich dopad na návštěvnost těchto stránek. Pozornost bude zaměřena také 

na účinnost reklamních kampaní vytvořených pomocí dvou nejvyužívanějších nástrojů pro 

kontextovou reklamu, Google Adwords a Skliku.  

Pro vyhodnocení návštěvnosti za sledované období (říjen 2010 až únor 2011) využiji 

metodu pozorování. V průběhu tohoto sledovaného období budou provedeny komunikační 

aktivity, jejichž vliv na návštěvnost následně vyhodnotím pomocí programu SPSS, konkrétně 

zhodnotím, jaký měly tyto aktivity vliv na základní charakteristiky návštěvnosti webových 

stránek. 
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace 

internetových stránek 

2.1  Internet 

 Internet můžeme definovat jako veřejnou celosvětovou decentralizovanou síť, 

založenou na určitých standardech. Jako celek Internet nikomu nepatří a jeho řídící struktury 

jsou velmi otevřené, neformální a velmi často založené na práci dobrovolníků. [11] 

2.1.1 Vlastnosti Internetu 

 Internet má řadu jedinečných vlastností, které jej činí mimořádně zajímavým právě 

z hlediska komerčního využití. [11] 

Zdánlivě protichůdné vlastnosti 

 První zvláštností Internetu je, že v sobě spojuje řadu zdánlivě protichůdných 

vlastností, jako například masovost a individuálnost. Internet je současně prostředek masové 

i individuální komunikace. Příkladem může být e-mail, což je typický prostředek individuální 

komunikace, ale lze ho snadno využít jako prostředek komunikace skupinové nebo 

i masové. [11] 

Neregionální a nadnárodní rysy 

 Tato nejtypičtější vlastnost Internetu vyjadřuje, že Internet neuznává „klasické 

hranice“. Jakoukoli zde zveřejněnou informaci si může, aspoň principiálně, přečíst kdokoli, 

kdo je připojený na Internet. Obdobně i Češi dnes běžně nakupují v mnoha zahraničních 

obchodech. Proto lze oprávněně konstatovat, že Internet je skutečně globální. [11] 

Konstantní náklady 

 S tím je spojena další podstatná vlastnost Internetu, a to, že tato globálnost je nabízena 

dá se říci za konstantní náklady. Například náklady na stažení určitého souboru nebo zaslání 

e-mailu jsou prakticky stejné, bez ohledu na to, zda šlo o přenos v rámci města, státu nebo 

doslova z jiné strany zeměkoule. [11] 

Obousměrnost a interakce, zpětná vazba 

 Klasické prostředky obvykle buď umožňují oboustrannou komunikaci, ale pouze 1:1 

jako například telefon, nebo sice masovou komunikaci, ale jen jednosměrně, tzn., že přenášejí 

informace směrem k veřejnosti, ale nemají zpětnou vazbu, například televize. Oproti tomu 
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na WWW je poměrně jednoduché, aby příjemce publikoval informace, svou reakci a případně 

upřesnil původní sdělení. Navíc hypertextový charakter WWW umožňuje uvádět publikované 

informace včetně reakce na ně do kontextu s ostatními WWW dokumenty, přistupovat k nim 

nelineárně, což zesiluje jejich působení. [11] 

Asynchronní charakter 

 Internet je médiem výrazně asynchronním. Informace nebo sdělení jsou často někde 

uloženy respektive přiraveny (například na WWW či FTP serveru) a uživatelé je v různých 

časových rovinách „odebírají“. 

Personalizace a přizpůsobení (customization) 

 V případě, je-li určitá informace určená velkému počtu příjemců, ve skutečnosti 

komunikace probíhá 1: 1 (jeden WWW klient – jeden WWW server). To umožňuje webovou 

komunikaci strukturalizovat a přizpůsobovat dle individuálních přání příjemců. [11] 

Integrace více vlastností najednou 

 Internet v sobě slučuje vlastnosti, které jsou jinak dostupné pouze samostatně, tzn. je 

multimediální podobně jako televize, je interaktivní, má řadu vlastností tištěných médií 

a může být adresný jako tradiční formy přímého marketingu. [11] 

Integrace médií 

 Internet a hlavně WWW se kromě integrace vlastností jiných médií současně stává 

médiem integrovaným, které v budoucnu bude slučovat celou řadu klasických médií. Již dnes 

se využívá například pro telefonování a faxování, umožňuje sledovat televizní vysílání on-line 

a individuálně posílat videa. [11] 

Multimediálnost 

 Vyjadřuje, že lze poměrně snadno integrovat text, obrázky, audio, video. Z hlediska 

komerčního je důležitá jak z pohledu komunikačního působení, tak při vlastní realizaci 

elektronického obchodování. [11] 

Okamžitost 

 Umožňuje práci víceméně v reálném čase. Zde se vyskytuje problém, že současný 

systém přenosu dat nebyl navržen pro zaručenou dobu odezvy, ale i to lze řešit a v praxi 

odezva většinou postačuje, například telefonování přes Internet. Navíc nové verze 

internetových protokolů již s těmito požadavky počítají. [11] 
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Otevřené, univerzální standardy 

 Internet je postaven na relativně malém množství základních, otevřených standardů, 

což se ukázalo jako jeden z nejvýznamnějších faktorů rychlého rozvoje Internetu po celém 

světě. Současně působí jako stimul elektronického obchodování a snižuje náklady vstupu 

na trh. [11] 

Automatizovatelnost 

 Jednotlivé služby Internetu umožňují zcela nebo jen zčásti automatizovat provádění 

širokého spektra činností, od jednoduchých kroků až po poměrně komplexní operace. [11] 

Všudypřítomnost, všeobecná dostupnost 

 Internet, webové technologie a i služby jsou dostupné v práci, domácnostech, 

v hotelích, na letištích, v internetových kavárnách i ve všech významnějších letoviscích apod. 

Navíc rozvoj mobilních komunikací tyto vlastnosti ještě dále posiluje. [11] 

2.1.2 Služby Internetu 

 Internet sám o sobě představuje pouze infrastrukturu, ale to, co uživatele zajímá 

především, je nabídka služeb, které mohou využít. V této části se proto zaměřím na stručnou 

charakteristiku nejdůležitějších služeb na Internetu s ohledem na ty, které jsou významné 

pro komerční využití.  

 Služby Internetu můžeme rozdělit podle přístupu klienta v marketingovém 

komunikačním procesu na aktivní a pasivní. [11] 

 

Aktivní přístup zákazníka k Internetu 

 World Wide Web je vedle e-mailů nejrozšířenější a současně nejvýznamnější 

službou, která nabízí atraktivní a současně uživatelsky jednoduché prostředí s rozsáhlými 

možnostmi. Vyvolala obrovský zájem o Internet jak u koncových uživatelů, tak z hlediska 

komerčního využití a umožnila vznik celé řadě nových navazujících služeb. [7,11] 

 WWW stránky jsou v zásadě textové soubory, napsané určitým nadefinovaným 

způsobem a založené na 3 základních standardech: jazyk HTML, URL a protokol HTTP. 

Podobně jako další služby Internetu využívá základní schéma klient-server. Klient od serveru 

obdrží požadovaný HTML dokument, který dále analyzuje, zformátuje a zobrazí uživateli. 
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HTML stránky obsahují nejen různě strukturovaný a formátovaný text, ale také hypertextové 

odkazy na další dokumenty. Tyto odkazy jsou zapisovány ve formě URL. HTML stránky 

mohou být také doplněny obrázky, zvukovými či hudebními klipy a animacemi. Kromě toho 

využívají různé druhy aktivních prvků. Mezi nejdůležitější patří interaktivní formuláře, které 

uživatel vyplní a odešle zpět k dalšímu zpracování. [11] 

 Mezi základní vlastnosti WWW patří uživatelská jednoduchost a atraktivnost, jejich 

distribuovanost (věcně navazující dokumenty se mohou vyskytnout kdekoliv), jsou 

hypertextové (tzn. hypermediální), a poskytují jednotné uživatelské rozhraní pro přístup k celé 

řadě služeb. [11] 

 WWW lze využít z pohledu marketingu pro základní prezentaci společností 

na Internetu, pro reklamu, pro vytváření on-line katalogů a pro přímý prodej.[11] 

  

Sociální média se stala fenoménem dnešní doby. Jejich šíření je tak rychlé, že skoro 

každý den spatřujeme nové možnosti, služby a nápady. To svědčí o jejich úspěšnosti.  

 Na těchto on-line médiích je obsah vytvářen a sdílen uživateli, tzn., že se nepřetržitě 

mění v závislosti na změně jejich zájmu a přidáváním mnoha funkcí. Oproti tradičním médiím 

nejsou určena k propagaci a k reklamě, ale zaměřují se na obousměrnou komunikaci se 

zákazníky. Komunikace a komunita tvoří zde základ marketingu, přičemž komunita 

v sociálních médiích pomáhá společnosti vytvářet povědomí a dobré jméno, což představuje 

stěžejní cíl marketingu na sociálních médiích. Lidé zde komunikují, o čem chtějí, hodnotí, 

hlasují, vytváří pořadí, píšou komentáře, a úkolem společnosti je tyto aktivity neustále 

sledovat. [7] 

 Sociální média lze členit různými způsoby, ale často se používají dvě kritéria – členění 

podle marketingové taktiky nebo podle zaměření. Zde jsem zvolila členění dle marketingové 

taktiky, protože je považováno za přehlednější a jsou podle něj nejčastěji prováděny 

průzkumy využívání sociálních médií. Členění podle marketingové taktiky rozlišuje sociální 

média na sociální sítě (Facebook, MySpace), blogy a mikroblogy (Bitter), diskusní fóra 

a Q&A portály (Yahoo!), Wikis (Wikipedia), sociální záložkovací systémy (Ding, Jagg), 

sdílená multimédia (YouTube) a virtuální světy (sekond Life). [7] 

 

 Blogy se začaly uplatňovat, protože jde o technologii, jež představuje jednoduchý 

a účinný způsob, jak rozšířit osobní názory do okolí a zároveň získat přehled, co si 

o společnosti a jejich produktech, která blog spravuje, trh myslí. Mnoho marketingových a PR 
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pracovníků se snaží jejich pomocí monitorovat, co se o jejich společnosti šíří a co si o nich trh 

myslí. [7,10] 

Blog je druh webu, který obsahuje posloupnost článků i krátkých poznámek od těch 

nejnovějších po nejstarší. Blog může být i pouze čistě osobní, vytvářený pouze jednou 

osobou, která se chce podělit se svými zkušenostmi se světem. Ale ten obvykle nemá velkou 

návštěvnost. Existují také skupinové blogy a blogy společností vytvářené buď jedním 

oddělením, nebo i celou společností. [10] 

  

Diskusní fóra a Q&A portály mohou pro některé společnosti představovat velký 

přínos, pro jiné skoro až pohromu. Často se totiž v diskuzích objevují velmi negativní názory, 

ať už za to může společnost sama svým chováním k zákazníkům nebo je v tom nevinně. Proto 

je nesmírně důležité diskuse usměrňovat pomocí pravidel pro vkládání příspěvků. Na druhou 

stranu, z kritických hlasů může společnost zjistit, jak zákazník vnímá hodnotu poskytovanou 

jejím produktem. Dnes už je však standardem moderování diskuzí a promazávání některých 

příspěvků na vlastních webových stránkách, v e-shopech nebo blozích. Co se týče psaní 

příspěvků na cizí fóra, společnost se musí vyvarovat kritiky výrobků a služeb firem třetích 

stran. [7] 

 Tím, že se fóra využívají poměrně intenzivně v marketingu, vyžaduje se aktivní účast 

v diskusích i na cizích webech. Tato forma diskuze umožňuje ovlivňovat mínění uživatelů 

a vysvětlit negativní odezvy s cílem získat podněty a nápady ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků. [7] 

 K diskuzím se řadí také i tzv. Q&A portály (questions – otázky, answers – odpovědi), 

jejichž prostřednictvím se může uživatel na cokoliv zeptat a očekává relevantní odpověď. 

Dominantní postavení na trhu v této problematice zaujímá „Yahoo“ Answers. Kromě těchto 

všeobecných portálů se využívají i portály specializované na určité téma, jejichž příkladem je 

v ČR portál pro dotazy z oblasti daní, účetnictví a práva Otázky & odpovědi Online. [22] 

 

 Sociální sítě jsou tvořeny mnohdy obrovskými skupinami lidí, kteří mají společné 

zájmy, jsou členy stejné organizace či vyznávají podobnou myšlenku nebo názor. Existuje 

několik konkrétních a specifických sociálních sítí jako např. MySpace a LinkedlIn, 

ale podrobněji se budu zabývat pouze Facebookem, který jsem využila jako jeden z nástrojů 

výzkumu. [7] 
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 Facebook založil student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg v roce 2004, 

původně určený ke sdílení kontaktů pouze studentům Harvardské univerzity. Od roku 2006 

se ale k Facebooku může připojit už kdokoli starší 13 let. [7] 

 Jeho hlavní princip spočívá v získávání přátel (u společností fanoušků) a sdílení s nimi 

různorodých informací z kteréhokoliv místa na světě, kde se může uživatel připojit k síti. 

Pokud si uživatel tedy vloží na svůj profil fotografii, mohou ji vidět všichni jeho přátelé nebo 

přátelé jeho přátel. Klíčový je zde právě počet přátel (fanoušků), protože dostatečně velká 

skupina vypovídá o dobře vedeném profilu s pravidelně doplňovaným obsahem a komunikací 

s fanoušky. [7,8] 

 Komunikace probíhá pomocí zpráv, diskusních fór, sdílení fotek, videí či událostí. 

Uživatelé mohou také využít psaní vzkazů na zeď nebo některé z aplikací, kterých se zde 

nachází několik set tisíc. Společnosti si také vytvářejí svůj profil a komunikují s fanoušky 

pomocí zpráv, událostí, zvláštních nabídek, apod. Existuje zde ideální prostor pro konverzaci 

o produktech, službách a značkách. [7,9] 

 Díky vzájemné interakci mohou společnosti vybudovat a upevňovat lepší vztahy se 

zákazníky, kteří zase poskytnout společnosti zpětnou vazbu. Nejrychleji asi získá společnost 

své fanoušky přes placenou reklamu, což je reklama na návštěvu profilu. Tyto reklamy mají 

oproti jiným reklamám na Internetu velkou výhodu, kterou je přesnost cílení. Umožňují 

zaměřit se pouze na určité publikum s větší přesností díky velkému množství informací 

v profilech zákazníků. Pro cílení reklamy může společnost vybírat z demografických údajů 

jako je místo, pohlaví, věk, vzdělání nebo je možné zacílit na konkrétní klíčová slova 

odpovídající jejich zájmům, pracovním pozicím, aktivitám nebo tématům skupin. [7] 

 O tom, že sociální média v čele s Facebookem jsou stále více využívána v oblasti 

internetové reklamy, svědčí i výsledky projektu AdMOnitoring. Podle tohoto projektu, který 

sleduje výdaje vynaložené na on-line reklamu, vychází najevo, že v období ledna až září roku 

2010 stouply výdaje do on-line reklamy ve srovnání s rokem 2009 v průměru o 21%. Dále 

vyplynulo, že reklama na sociálních sítích, především na Facebooku se stala trendem roku 

2010 a počet uživatelů Facebooku v ČR rovněž stále stoupá. Od ledna 2010 přibylo v ČR 

855 tisíc aktivních uživatelů této sítě. [14] 

 

Pasivní přístup zákazníka k Internetu 

 Elektronická pošta je prakticky nejstarší službou Internetu a obvykle zároveň také 

první službou, kterou společnost nebo soukromé osoby začnou využívat. Oproti klasické poště 
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má e-mail několik dalších stěžejních předností. První je rychlost doručení zprávy 

od odesilatele k příjemci, která trvá do několika minut, často i do několika sekund. Druhu 

výhodou a vlastností e-mailu jsou nízké náklady na provoz, které jsou již zahrnuty v ceně za 

samotné připojení k Internetu. Také po technické stránce není elektronická pošta velmi 

náročná a komplikovaná. Třetí vlastností je pohodlí, jež uživatelům tato služba poskytuje. 

Odesílatel zprávu tvoří a odesílá podle toho, jak se mu to hodí a zrovna potřebuje, a stejně tak 

ji zpracuje i příjemce. Data mají na rozdíl od psaného dopisu elektronickou podobu, proto je 

lze dále zpracovávat, archivovat, pozměňovat, posílat dál a analyzovat. S tím souvisí i fakt, že 

poštou lze poslat nejen klasickou textovou zprávu, ale jakýkoliv soubor, formátované 

dokumenty, soubory tabulkových kalkulátorů, databázové soubory i zvukové klipy či krátké 

videosekvence. [11] 

Ve vztahu ke zvukovým souborům a videím je nevýhodou e-mailu relativně omezená 

velikost přenášených dat. Technicky lze poslat i přílohy o velikosti mnoha MB, ale správcové 

většiny firem oprávněně omezují maximální velikost, proto takto rozsáhlý e-mail nebude 

doručen. [11] 

 Z marketingového pohledu se e-mail stal základním komunikačním nástrojem jak ve 

vnitropodnikové komunikaci, tak v komunikaci s dodavateli, odběrateli a zákazníky. Kromě 

toho se využívá v kombinaci s dalšími službami jako například e-mail potvrzení objednávky 

z internetového obchodu či uskutečnění platební transakce. [11] 

 Samostatnou oblastí je e-mailová reklama a využití e-mailů v některých formách 

podpory prodeje, která například vytváří vhodné podmínky pro využití tzv. virálního 

marketingu, jehož internetová forma spočívá ve vytvoření zajímavé kreativní formy produktu 

(obrázku, videa, aplikace), který si uživatelé sami přeposílají. [4] 

 

 Všechny služby Internetu můžeme obecně rozdělit podle přístupu k informacím 

na pull a push technologie. Pro WWW je charakteristické, že uživatel sám rozhoduje, kdy 

a jaké informace či stránky stáhne. Jelikož je tento postup méně výhodný pro společnosti, 

začalo se pracovat na opačném principu. Uživatel si vybere, o jaký okruh informací má zájem 

a ty mu budou zasílány automaticky, aby jejich prohlížení mohlo probíhat i v off-line režimu. 

Tyto technologie nabízely výhodu vysoké aktuálnosti informací a volby času a frekvence 

stahování. Naproti tomu hrozí, že všichni budou zahlcováni a ovlivňováni stejnými 

předvybranými kanály, jako to činí televize. Proto se příliš push technologie neprosadily 

a po roce 1998 se od nich zcela upustilo. [11] 
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 RSS kanál je souhrnné označení skupiny formátů, které umožňují publikovat seznam 

odkazů, jejich výměnu mezi servery a jednodušší stahování článků a informací bez nutnosti 

návštěvy daného webu uživatelem. Nejčastěji se využívají pro zpravodajské servery a blogy. 

V praxi fungují tak, že na webu je odkaz (obvykle oranžový obdélník bílým nápisem RSS, 

který představuje RSS kanál) a uživatel má zde dvě možnosti využití. Buď používá program, 

který v nastavených intervalech stahuje nové články nebo jen navštěvuje weby, které obsahují 

agregované odkazy na další weby. Výhodou pro návštěvníka oproti jiným způsobům 

propagace je odpadnutí potřeby registrace a nesdělování osobních dat. [11] 

2.2 Marketingová komunikace na Internetu 

 Marketingová komunikace prostřednictvím počítačů přináší nové možnosti 

zviditelnění se jak velkým, tak malým společnostem a organizacím. Umožňuje snížit náklady 

na prodej i na propagaci a zrychluje a rozšiřuje komunikační možnosti, především však vede 

k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi zákazníkem a prodejcem, k uspokojení 

individuálních přání a potřeb. Využití Internetu přináší pro komunikaci se zákazníky řadu 

nových možností, jako například dostupnost nabídky z celého světa nebo využití 

pro dotazníkové výzkumy názorů zákazníků v kteroukoliv dobu. [2] 

2.2.1 Cíle marketingové komunikace na Internetu 

 Marketingová komunikace na Internetu si může pro svůj široký záběr stanovit řadu 

různých cílů, které je možné rozdělit podle směru komunikace. Ve směru k zákazníkovi jsou 

to čtyři základní okruhy cílů, a to informovat a ovlivňovat je, přimět k akci nebo udržovat 

vztah. Cíle směrem od zákazníka lze zařadit do tří okruhů, kterými jsou informace vztahující 

se k nákupu, informace o požadavcích, potřebách a spokojenosti, a informace o zákazníkovi 

samotném. [7] 

 Hlavním cílem reklamy na Internetu obecně je, stejně jako u ostatních médií, ovlivnit 

nákupní rozhodování potenciálních zákazníků. Základní odlišnost spočívá však v její 

interaktivnosti, kdy kliknutím na reklamní proužek může uživatel získat řadu dalších 

informací a zvolený produkt už přímo objednat. Díky moderním technologiím dovoluje 

internetová reklama lepší cílení na spotřebitele a tím se v podstatě prolíná klasická reklama 

a přímý marketing. [9] 
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2.2.2 Marketingový komunikační mix na Internetu 

 Marketingová komunikace na internetu může nabývat různou podobu, jež se vzájemně 

liší svými cíly a podle nich jsou i voleny nástroje, které společnost ke komunikaci využívá. 

Také mnoho aktivit na Internetu nespadá pouze do jedné kategorie nebo se netýká pouze 

jedné položky. Následující rozdělení slouží hlavně k lepší orientaci možností oslovení 

zákazníků. [9] 

Reklama na Internetu 

 Reklama na Internetu představuje efektivní nástroj oslovení širokého okruhu 

potenciálních zákazníků za krátký čas a za relativně nízké náklady. Mezi další výhody patří 

multimediální prezentování. Internetová reklama může předvést reálné použití produktu nebo 

umožnit spotřebiteli manipulaci s vizuálním zobrazením s cílem vidět produkt z různých úhlů. 

Spotřebitel má možnost si některé výrobky přímo vyzkoušet, například knihy, software nebo 

DVD. Uživatel si rovněž sám volí dobu a rozsah reklamního působení, což do určité míry 

potlačuje prvek dotěrnosti. Jak již bylo řečeno, je to méně nákladný prostředek než v ostatních 

médiích a kampaň lze kdykoli v jejím průběhu měnit. Navíc ve srovnání s jinými médii 

je rychlost odezvy na internetovou reklamu okamžitá, protože čas mezi zhlédnutím reklamy 

a reakcí uživatelů je minimální. A další důležitou předností internetové reklamy je její exaktní 

měřitelnost díky existenci dat o počtu zhlédnutí, počtu unikátních uživatelů, počtu kliků 

na cílové stránky, akcí, které uživatelé provedli, atd. [1,9] 

 Všechny tyto výhody vedou k postupnému nárůstu uživatelů tohoto typu reklamy. 

Reklama na Internetu je oblíbená především u návštěvníků, jež vyhledávají portály. Zároveň 

není považována za tak agresivní jako v jiných typech médií. Často je prezentována 

zábavnou, hravou a humornou formou. [7,9] 

 Internetovou reklamu lze distribuovat pomocí dvou základních komunikačních kanálů, 

které blíže popisuji v první části teoretických východisek, a to elektronickou poštou a WWW 

stránkami. [9] 

 Internet a jeho možnosti přináší, na rozdíl od ostatních médií, velmi významný 

reklamní prostor, který zasahuje mnohem větší počet potenciálních zákazníků. Pro oslovení 

potenciálních zákazníků využívá hned několik způsobů, čili typů reklam. [5] 

  

Bannerová reklama je typ internetové reklamy, která se dnes nejčastěji a nejvíce 

využívá. Banner je součástí stránky, a tak jako si nemůžeme koupit noviny bez reklamy, nelze 

ani banner od webové stránky oddělit. Banner je reklamní proužek, čili většinou animovaná 
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obdélníková plocha, který má svou standardní velikost, umístění a relativně standardní 

ceníky. Rozměry jednotlivých bannerů obvykle odpovídají několika základním typům, které 

se liší velikostí, umístěním i formou. Na celosvětovém Internetu existují poměrně striktně se 

dodržující standardy pro velkosti bannerů, nad jejichž dodržováním dohlíží organizace 

Internet Advertising Bureau (IAB), a podle ní jsou schváleny následující bannery v prostředí 

Internetu, jejichž ukázka je uvedena v Příloze 1: Přehled typů reklamních proužků. 

1. „Full Banner, kterému se říká také plný nebo standardní. Je nejstarším typem a jeho 

velikost činí 468x60 pixelů. 

2. „Full Banner with Verticla Navigational Bar“ o velikosti 397x72 pixelů, ale dnes 

se příliš nevyužívá. 

3. „Half Banner“, což je poloviční banner o velikosti 234x60 pixelů. 

4. „Stojaté bannery“, tvořící rozsáhlou skupinu. Jsou sice někdy širší než vyšší, 

ale mají standardní výšku 120 pixelů. Obvykle se umísťují do levého i pravého pruhu 

v internetových časopisech. Vyskytují se ve třech formách, a to jako „Vertical Banner“ 

o velikosti 120x240 pixelů, „Square Button“, zvaný také čtverec o velikosti 125x125 pixelů 

a posledním typem jsou „Button1“ a „Button2“, což jsou méně často používané vertikální 

bannery o rozměrech 120x90, resp. 120x60 pixelů. 

5. Posledním typem je tlačítko čili „Button“, sloužící jako logo, znak serveru 

nebo produktu o velikosti 88x31 pixelů. [5] 

 Cílem bannerů je především vyvolat pozornost návštěvníka a snaha o to, aby na daný 

banner kliknul. Jelikož banner funguje jako internetový odkaz, po kliknutí je návštěvník 

přesměrován na příslušné stránky. V tomto případě splnil banner svůj úkol. Účinnost banneru 

a splnění jeho úkolu lze určovat z různých hledisek. Velmi často se stejné hodnocení používá 

i pro placení poplatků za jeho umístění. Základní tři modely hodnocení účinnosti banneru 

považují za hlavní aspekt zobrazení banneru, kliknutí na něj a vyvolání akce uživatele. 

U zobrazení banneru (imprese) se jedná pouze o počet zobrazení uživatelům bez nutnosti 

registrace uživatele, v případě kliknutí (click) se zvyšuje míra kliknutí banneru (click-through 

ratio) a v případě vyvolání akce uživatel buď zavolá na bezplatné číslo (call), vyplní formulář 

(form) nebo pošle e-mail (e-mail). [5] 

  

Textová reklama je označována jako reklama s přímou odezvou. Jde o reklamu 

závislou na klíčových slovech, z pravidla umístěnou ve výsledcích vyhledávání na daná 

klíčová slova. Její formáty tvoří krátký text, někdy i malý statický obrázek. Pracuje 

s chováním uživatelů a jejich okamžitou reakcí v podobě kliknutí na určitý textový formát, 
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což způsobí přesměrování na stránky zadavatele reklamy. Jejím hlavním cílem je tedy 

bezprostřední reakce uživatele. Základní formu textové reklamy zastupují zápisy do katalogů 

a databází portálů a vyhledávačů. [7] 

 Efektivní formou textové reklamy jsou placené odkazy ve vyhledávačích. Nejsou tak 

agresivní jako bannerová reklama a mají schopnost využít internetového vyhledávače 

k přesnému zacílení reklamního sdělení. Podstata spočívá v umístění odkazu 

na propagovanou webovou prezentaci na dobře viditelné místo, nejlépe hned na první stránku 

ve výsledcích vyhledávání relevantních klíčových slov či frází. Uživatel hledající daný výraz 

poté s velkou pravděpodobností na odkaz klikne a dostane se na webové stránky zadavatele 

reklamy. Díky možnosti přesného zaměření na cílovou skupinu se placené odkazy 

ve vyhledávačích vyznačují vysokou hodnotou míry prokliku a vysokým konverzním 

poměrem, čímž se stávají daleko efektivnějšími než bannerová reklama. [5,7] 

 Ve vyhledávačích nalezneme dva druhy placených odkazů. Jsou jimi PPC reklama 

a přednostní výpisy v katalogu. PPC reklamu tvoří reklamní odkazy vázané na klíčová slova 

se specifickým způsobem placení za kliknutí. PPC odkazy se zobrazují vedle výsledků 

vyhledávání a lze zde nastavit, pro jaká hledaná klíčová slova se má tento reklamní formát 

zobrazit. Pozice zobrazení PPC odkazu závisí na dvou faktorech. První faktor udává, jakou 

maximální cenu za kliknutí (CPC) je ochoten daný zadavatel reklamy nabídnout a druhým 

faktorem je veličina CTR (click through ratio, kliknutí) čili frekvence kliknutí na daný odkaz. 

Čím vyšší je CTR a nabídnutá CPC, na tím lepší pozici se může PPC odkaz umístit. Je možné 

také ujednat prémiově placené výsledky vyhledávání, které zajistí, aby klasické PPC odkazy 

byly umístěny v hlavním sloupci výsledků vyhledávání. [7] 

 V současnosti však začíná být oblíbená i forma platby reklamy PPA (pay per action), 

kde zadavatel reklamy platí až za to, že návštěvník přicházející přes jeho inzerát provede 

na webu požadovanou akci. Za akci se považuje téměř cokoliv měřitelného, například nákup 

zboží, odeslání poptávky nebo dotazu, apod. Jelikož návštěvník ne vždy provede měřenou 

akci hned při první návštěvě, systém je schopný si po určitou dobu pamatovat, že právě tento 

návštěvník přišel přes inzerát. [20] 

 Nejznámější systém pro PPC i pro PPA reklamu je AdWords, který zadává PPC 

odkazy do výsledků vyhledávání největšího světového vyhledávače Google. Tento vysoce 

propracovaný systém umožňuje dva základní typy kampaní, cílené na vyhledávání a cílené 

na obsahovou síť. V první variantě se PPC odkaz zobrazí v situaci, kdy uživatel aktivně hledá 

konkrétní slovo či frázi a ve druhé variantě je PPC odkaz zobrazen na určitých internetových 

stránkách v závislosti na kontextu, o čem se na nich píše. Ke sběru dat využívá velmi 
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praktický nástroj Google Analytics, který dokáže zobrazit přesný obrázek o tom, jak se lidé 

na webu chovají a to pomocí charakteristik návštěvnosti. Velkou předností Googlu Analytics 

je také jeho dostupnost, protože uživatelé jej mohou využívat ke svému účtu na Google 

bezplatně. V českém prostředí je velmi rozšířeným systémem na PPC reklamu také Sklik, 

provozovaný na Seznamu.cz. Na rozdíl od předchozího systému ale neumožňuje cílení na jiné 

země než ČR a nelze ani cílit na obsahovou síť. [6,7] 

 

 Kontextová reklama je speciálním typem internetové reklamy, která se zobrazuje 

na webových stránkách v kontextové (obsahové) síti na partnerských webech provozovatelů, 

nikoli ve vyhledávací síti vyhledávačů. Zobrazí se jen na takové stránce, jejíž textový obsah 

úzce souvisí s klíčovými slovy reklamního sdělení. Důležitou roli tedy hraje správná 

volba klíčových slov přidělených k reklamě, protože právě na ní velmi závisí, na jaké webové 

stránce se kontextová reklama zobrazí. Je to způsob cílení, který nijak neomezuje podobu 

reklamního formátu, například banner, videoreklama, atd. Závisí na typu reklamního systému, 

který udává, jaký reklamní formát lze použít. [7,9] 

 Kontextová reklama je vhodná hlavně pro produkty, které ještě nejsou dostatečně 

známé, aby je uživatelé sami vyhledávali přes internetové vyhledávače. Při kontextovém 

cílení obvykle míra prokliku i konverzní poměr bývá nižší než reklama ve vyhledávačích. 

Co se týče formy platby za reklamu, převažuje platba za kliknutí uživatelem na reklamu. [9] 

 

 Search Engine Marketing (SEM) je logickým vyústěním rostoucího počtu různých 

webových stránek a sídel firem nabízejících produkty a služby. Jedná se o formu 

internetového marketingu využívající internetových vyhledávačů, které jsou založeny 

na snaze maximálního zviditelnění již existující webové prezentace. 

Většinou se zákazníci o stránkách společnosti dozvědí přímo z Internetu ať už 

prostřednictvím reklamních e-mailů, pomocí virálního marketingu nebo formou internetové 

prezentace. Častěji zákazníci aktivně vyhledávají společnost, která dokáže uspokojit jejich 

potřeby. Pro vyhledání stránek existují v zásadě dva způsoby, buď použitím katalogů, nebo 

internetových vyhledávačů.  

Katalog je web, jež centralizuje řadu webových odkazů a třídí je do přehledných 

kategorií. Pomocí klíčových slov a jeho prostřednictvím se může uživatel dostat k pro něj 

potřebným odkazům. Oproti tomu Internetové vyhledávače využívají principu 

automatizovaných programů, tzv. robotů, které prochází existující webové stránky, fulltextově 
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vyhledávají v nalezených dokumentech a indexují je. Zároveň jim přidělují podle určitého 

algoritmu hodnocení představující prioritu, dle které se při vyhledávání zobrazují hledajícím. 

Vzniká tak obrovská databáze přístupná zájemcům přes jednodušší rozhraní. Těm se 

po zadání vyhledávaného dotazu z této databáze vybere i několikatisícová suma stránek, které 

odpovídají zadanému dotazu. Nejznámějšími a nejvíce užívanými vyhledávači v ČR jsou 

Seznam a Google a nejznámější katalog je na www.firmy.cz, který provozuje portál Seznam. 

[11] 

 

 Newslettery jsou informační zpravodaje distribuované pomocí e-mailu registrovaným 

zákazníkům, kteří o něj mají zájem. Jde o stejnou formu jako vyžádané e-maily. Obsahem 

zpravodajů mohou být články o činnosti společnosti, jejího působení, popis a srovnání 

výrobků a služeb či novinky v oboru. V rámci obsahu je pak velký prostor pro vkládání 

reklamních sdělení a ty se tak dostanou k zákazníkům, kteří mají o propagované zboží 

či služby s velkou pravděpodobností zájem. [2] 

 

 Měření účinnosti reklamy na Internetu je mnohem jednodušší než u reklamy 

v jiných médiích. Sleduje se zde návštěvnost internetových stránek, čili počet lidí, kteří 

prostřednictvím reklamy dané stránky navštívili, a konverzní poměr, který procentuálně 

vyjadřuje počet osob, jež ukončili svou návštěvu internetových stránek určitou akcí, například 

on-line nákupem, registrací, vyplněním formuláře, apod. [9] 

  

Základními ukazateli měření účinnosti internetové reklamy jsou: 

1. CR (click rate) určující účinnost reklamního proužku. Vyjadřuje podíl počtu 

uživatelů, kteří klikli na reklamní proužek nebo jinou reklamní plochu k celkovému počtu 

zobrazení tohoto proužku. 

2. CTR (click through rate) označující rovněž účinnost reklamního proužku, ale oproti 

CR, udává poměr mezi množstvím uživatelů, kteří se po kliknutí na danou reklamu skutečně 

dostali na stránky zadavatele reklamy, a počtem zhlédnutí této reklamy. 

 Jedním z hlavních ukazatelů celkové úspěšnosti webu, a tedy i úspěšnosti jakékoli 

internetové reklamní kampaně je míra návratnosti vložených investic do reklamy – ROI. 

Počítá se jako čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení a násobený stem. 

Bohužel do něj nelze zařadit tzv. off-line nákupy, což jsou případy, kdy zákazník se 

na základě reklamy na Internetu rozhodne zakoupit produkt, ale samotnou objednávku 

provede pomocí telefonu nebo návštěvy v kamenné prodejně.[9]  
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Public relations na internetu 

 Internet a oblast public relations spojuje významné slovo pro obě tyto oblasti, a to 

komunikace. Internet poskytuje pro komunikační aktivity podobné možnosti jako ostatní 

média, ale mnohdy s daleko vyšší účinností. [9] 

 Mezi nejvíce využívané PR aktivity na Internetu patří firemní webové stránky úzce 

spojené s budováním firemní identity, media relations (tiskové zprávy, fotografie, pozvánky 

na tiskové akce atd.), interview ve formě chatu, vydávání elektronických novin a časopisů,        

e-mailing, newslettery, blogy, recenze, diskuse v konferencích a fórech, PR spolupráce 

s třetími stranami apod. Další variantou je zveřejňování tiskových zpráv na webových 

serverech. Vhodným nástrojem pro informační kampaň, využitelnou například 

pro informování veřejnosti o nových výrobcích či službách, mohou být též placené PR články 

(advertorialy) v internetových novinách a časopisech. Jako užitečný nástroj internetové PR 

komunikace slouží i rozesílací seznamy (tzv. mailing lists), které dovolují posílání tematicky 

zaměřených zpráv osobám, které projevily zájem a přihlásily se k pravidelnému odběru  

e-mailových zpráv. Pro zvýšení návštěvnosti internetových stránek lze také zavést 

zinscenování zážitků v internetovém prostředí (tzv. on-line event) prostřednictvím on-line 

semináře, diskuze, videa či přímého přenosu unikátní akce. [9] 

Důležitou roli v PR na internetu hraje zpětný kontakt s uživateli. Pro zodpovězení 

nejčastějších dotazů slouží obvykle sekce webových stránek s názvem FAQ (Frequently 

Asked Questions), kde jsou vytvořeny odpovědi na nejčastěji pokládané otázky společnosti. 

V případě, že uživatel odpověď na svou otázku nenajde, měl by mít k dispozici další varianty, 

jak společnost kontaktovat. [7,9]  

Podpora prodeje na internetu 

 Na rozdíl od klasických forem podpory prodeje má Internet výhodu v tom, že veškeré 

aktivity jsou relativně levné a mohou probíhat kdykoliv, například soutěže, ankety a další 

pobídky k nákupu. Podpora prodeje na Internetu může být zaměřena jak na výrobky 

prodávané on-line v e-shopech, tak na prodej v kamenných obchodech, kde Internet slouží 

především jako komunikační médium informující o jednotlivých aktivitách na podporu 

prodeje. V obou případech lze využít stejné nástroje. [1,7] 
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Formy podpory prodeje 

 Rabat je nejčastěji poskytovaná forma podpory prodeje v B2B. Srážka z ceny se 

určuje podle dosaženého objemu odběru v korunách nebo v množství. Z dlouhodobého 

hlediska vede k zařazení odběratele do určité cenové kategorie. [1,7] 

  

Soutěže v B2B oblasti se odehrávají jiným způsobem než na trhu koncových 

zákazníků. Na rozdíl od B2C, kde výhra souvisí s odpověděním několika otázek a následným 

slosováním správných odpovědí, se jedná o procesy trvající delší dobu. Charakteristické jsou 

soutěže o nejlepšího distributora, největšího odběratele skupiny produktů apod. [1] 

 

 Zboží zdarma je poskytováno v menším množství stejného nebo jiného produktu 

odběrateli k nákupu většího objemu výrobků. [7] 

 

 Podíl na nákladech dostávají odběratelé, aby prodávali co nejvíce produktů. Výrobci 

se snaží investovat velké částky peněz do reklamy a propagace a tím přitáhnout prodejce, kteří 

dále prodávají zboží zákazníkům. Příkladem mohou být pivovary, jež zásobují restaurace. [1] 

 

 Věrnostní programy jsou dlouhodobě zaměřeny na stimulaci zákazníků a jejich 

prioritním cílem je přimět zákazníky k opakovaným nákupům. Stálý zákazník má totiž 

mnohem vyšší hodnotu než zákazník nakupující jen jednou. Proto se věrnostní (bonusové) 

programy nabízí v mnoha oblastech obchodu i mimo něj. Velmi důležitým aspektem pro 

návratnost zákazníků je výhodný systém sbírání bodů pomocí nákupů, tzn. stanovit za určité 

množství nebo finanční objem nákupu dostatečný počet bodů. Za získané body může zákazník 

získat dárek, slevu nebo za ně koupit další zboží. Existuje spousta variant a záleží vždy 

na prodeji konkrétních produktů a jejich možnostech svázání s některou formou věrnostního 

programu. [1,7] 

  

Partnerské programy, též Affiliate program, jsou specifické druhy podpory prodeje 

realizované prostřednictvím Internetu. Jedná se o spolupráci mezi internetovými stránkami 

prodejce výrobků či služeb (provozovatel affiliate programu) a stránkami, jež tyto produkty 

doporučují a odkazují na ně (affiliate partner). Affiliate partneři jsou odměňováni provizemi 

za každá úspěšná doporučení. [9] 
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 Nejedná se však pouze o prodej produktů společnosti přes weby třetích stran, 

ale zároveň jde o způsob reklamy, např. formou bannerů. Podmínkou plošné reklamy však je, 

aby se zobrazovala na webu s příbuznou tématikou. [7]  

 

Přímý marketing na internetu 

 Přímý marketing do jisté míry obrací roli trhu a zákazníka, protože místo, 

aby nakupující šel na trh, přímý marketing přináší trh přímo do jeho domu nebo kanceláře. 

Díky němu je vyvolána určitá měřitelná reakce, která využívá jednoho či více reklamních 

prostředků. [12] 

 Přímý marketing tak představuje přímou komunikaci s vybranými segmenty 

zákazníků, jimž je zasílána speciální nabídka s cílem získat co nejrychleji odezvu a zároveň 

vybudovat a udržovat s nimi dlouhodobé vztahy. V prostředí Internetu se tak děje nejčastěji 

prostřednictvím elektronické pošty. Aby příjemci e-mailových nabídek zůstali u této formy 

komunikace, je nutné se zaměřit hlavně na obsahovou stránku rozesílaných e-mailů. 

Informace v nich obsažené musí být relevantní a zajímavé tak, aby jejich odběr zákazník 

nezrušil jediným kliknutím.[9] 
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3 Charakteristika webových stránek 

 První kapitola podrobněji popisuje organizaci, pod jejíž záštitou jsou webové stránky 

vedeny, tedy katedru marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB - TUO. V její první 

části se věnuji historii a současnému působení katedry. Podrobněji se zde zabývám 

charakteristikou organizačního a marketingového profilu a posláním jak katedry, tak 

ekonomické fakulty. Druhá část kapitoly již analyzuje samotnou webovou prezentaci 

s důrazem na současný vizuální styl katedry, který je uplatňován i v rámci webových stránek, 

a prostředky marketingové komunikace, jež jsou na webové prezentaci aplikovány. 

 

3.1 Historie a současnost katedry marketingu a obchodu 

 Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava vznikla dle 

nařízení vlády ČSSR z března 1977 s účinností od 1. dubna 1977. Při vzniku ekonomické 

fakulty bylo možné studovat následující obory – ekonomika a řízení průmyslu, řízení 

a plánování národního hospodářství, systémové inženýrství. [16] 

 Od samotného vzniku ekonomické fakulty se začalo projevovat úsilí o dosažení 

celostátního významu fakulty. Za cíl si kladla především dosáhnout co nejrychleji celostátní 

úrovně fakult. V průběhu dalších let se její učební plány vyrovnaly učebním plánům Vysoké 

školy ekonomické v Praze a v Bratislavě. Fakulta se začala rozšiřovat a postupně se 

zlepšovala didaktická technika a používání techniky ve výuce. Rozvíjela se vědecká práce 

na fakultě, studentská vědecká a odborná činnost, spolupráce s hospodářskou praxí 

a zahraniční styky. Na fakultě se začaly upravovat prostory budov, zřídilo se výpočetní 

středisko, vybavení fakulty bylo doplněno mikropočítači, jazykovou laboratoří i učebnou 

technologie. V současné době patří dlouhodobě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 

ke třem největším ekonomickým fakultám v České republice, studuje zde více než 5 tisíc 

studentů. V průběhu svého působení si vybudovala velmi dobré postavení mezi 

ekonomickými fakultami v České republice. Svědčí o tom zařazení do A skupiny při 

hodnocení fakult v akreditačním řízení.  

 Cílem Ekonomické fakulty je vybudování instituce, která bude stát v jedné řadě 

vysokých škol a vědeckých pracovišť, které budou schopny vychovávat absolventy 

a připravovat tvůrčí pracovníky, schopné pohybovat se svobodně v Evropě 21. století 

a podílet se na zajišťování jejího politického a kulturního rozvoje. [16] 
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 Katedra marketingu a obchodu je jednou z 15 kateder na Ekonomické fakultě. Tato 

katedra vnikla v roce 1991 a v roce 1994 získala jako první v České republice akreditaci 

magisterského oboru „Marketing a obchod“. Celkový přehled jednotlivých kateder 

a pracovišť ekonomické fakulty je uveden v Příloze 2: Přehled kateder a pracovišť 

ekonomické fakulty. 

 Posláním katedry marketingu a obchodu je výchova marketérů a obchodníků pro 

oblast spotřebních a průmyslových výrobků a trhu služeb. [16] 

 Poměrně stabilní tým pedagogů vyučuje v současné době 12 marketingových 

předmětů a sedm obchodních předmětů. Snahou tohoto pedagogického týmu je kvalitativní 

růst katedry, jehož součástí je rozvoj nejen teoretických předmětů, ale hlavně spojení výuky s 

praxí. V průběhu studia se katedra snaží aktivně komunikovat se studenty, přičemž neopomíjí 

ani spolupráci s podnikatelskými subjekty. K realizaci jejích cílů rovněž přispívají stáže 

v zahraničí a účast pedagogů při řešení konkrétních vědecko-výzkumných úkolů. Podnikům 

katedra nabízí krátkodobé kurzy s možností přizpůsobení se jejich požadavkům. [16, 25] 

 Veškerá činnost katedry marketingu a obchodu se zaměřuje na zajištění 

konkurenceschopnosti ekonomiky státu profilováním úspěšných marketérů a obchodníků. 

 Katedra marketingu a obchodu se mimo jiné podílí také na organizaci významných 

událostí a akcí. Těmi nejvýznamnějšími jsou každoročně konané absolventské plesy 

a reprezentační ples ekonomické fakulty, který se letos konal 4. února. Katedra se rovněž 

aktivně zapojuje do pořádání nejrůznějších exkurzí ve významných společnostech jako 

ŠKODA – Auto Mladá Boleslav nebo COCA-COLA HBC Praha, a návštěv na konferencích 

či na výstavách. V říjnu 2010 se konala výstava 24. mezinárodního bienále grafického 

designu v Brně, kterého se zúčastnilo v rámci výuky 85 studentů a pedagogický sbor. [25] 

 Katedra marketingu a ochodu ve svém portfoliu služeb nabízí stávajícím studentům 

a uchazečům o studium bakalářské, magisterské, doktorské a MBA studium. Na bakalářské, 

magisterské a doktorské typy studijních programů navazují kurzy celoživotního vzdělávání. 

 Bakalářské studium se zaměřuje na teoretickou a praktickou orientaci absolventů 

v základní problematice marketingu a obchodu. Studenti si osvojují obecné základy 

marketingu, které jsou podrobněji rozvíjeny v problematice podnikové ekonomiky, 

managementu a v obchodních disciplínách, jako marketingový výzkum, marketingové 

aplikace, obchod a obchodování a spotřebitelské chování. Uplatnění absolventi bakalářského 

studijního programu nachází v obchodních či marketingových útvarech podniků, 

poradenských a reklamních společnostech a ve výzkumných agenturách. [16]  
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 Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi rozšířit své vzdělání o magisterské 

studium. Získají nové a prohloubí současné znalosti i další poznatky v oblasti aktivního 

ovlivňování trhu. Učební harmonogram navazujícího studia se zaměřuje především 

na marketingové řízení a to v oblasti tržní aplikace marketingu (business marketing, 

marketing služeb a mezinárodní marketing) a obchodních dovedností (obchodní operace se 

zahraničím, řízení nákupu a prodeje). Uplatnění absolventů navazujícího studia se obvykle 

vyskytuje na pozicích výzkumných pracovníků reklamních agentur, marketingových poradců 

a obchodních manažerů. [16] 

 Studenti doktorského studia mají stejný profil jako studenti předchozího typu studia 

s tím rozdílem, že jejich minimálně ukončené studium musí být magisterské. Navíc katedra 

marketingu a obchodu se snaží výrazně podporovat výuku doktorského a manažerského studia 

MBA. Studenti doktorského studia jsou od roku 2000 hlavními organizátory mezinárodní 

konference doktorských prací Mekon realizované na půdě fakulty. [16] 

 

3.1.1 Současná univerzitní a fakultní internetová prezentace  

 Původně se internetová prezentace univerzitního portálu výrazně lišila od verze 

internetových prezentací všech fakult VŠB – TUO. Historický vývoj zapříčinil, že v roce 

2004 se rozhodlo o vytvoření úplně nové generace webových stránek jak univerzity, tak 

jednotlivých fakult s cílem sjednotit tyto weby jak po stránce designu, tak navigace. Portál 

Ekonomické fakulty byl stanoven jako pilotní projekt a na jeho návrhu se podílela pracovní 

skupina školních webmasterů pro tvorbu fakultních portálů. Finální verze portálu byla 

spuštěna v roce 2006. [23] 

 V současnosti tvoří všechny portály jednotlivých fakult VŚB – TUO vizuálně 

harmonický soulad s portálem univerzitním. Prvky, sjednocují všechny fakulty s univerzitou, 

jsou znak a barva, jež vyjadřují tradici. Univerzita se prezentuje zelenou barvou a jako znak 

používá symbol otevřené knihy. Oba prvky obsahuje internetová prezentace VŚB – TUO (viz. 

obr. 3.1 a obr. 3.2. Pro odlišení jednotlivých fakult se používají různé barvy a grafické prvky 

a od univerzitního znaku se odvíjí i znaky jednotlivých fakult. 
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Obr.3.1 Náhled univerzitního portálu   Obr. 3.2 Náhled portálu ekonomické fakulty 

  

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.2 Vizuální styl katedry marketingu a obchodu  

 V roce 2008, kdy byl vytvořen jednotný vizuální styl, začala školním rokem 

2008/2009 katedra marketingu a o obchodu tento styl využívat v rámci své komunikace. 

Autorem tohoto navrženého vizuální stylu katedry, jehož filosofii představuje most, je 

Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Jak ukazuje obr. 3.3, grafický symbol zachycuje most oblých 

tvarů, složený ze dvou symbolů. Tyto symboly mají prezentovat dva prvky, marketing 

a obchod. Základní barvy symbolů vychází z kořenů katedry, proto tedy červená a zelená. 

Červená barva má symbolizovat marketing a zelená obchod. Jako doplňující barva byla 

zvolena okrová. Jednotlivé barvy podrobně znázorňuje obr. 3.4. 

 

Obr.3.3 Grafický symbol katedry marketingu  3.4 Barvy zvolené pro jednotný vizuální styl  

 a obchodu  katedry marketingu a obchodu   

   

       PANTONE 485 PANTONE 3425 PANTONE 4545 

       CMYK 0 96 100 0  CMYK 94 13 83 44 CMYK 5 6 29 4 

       RGB 213 43 30 RGB 0 102 67 RGB 220 214 178 

Zdroj: SOBKOVÁ, L. [24]    Zdroj: SOBKOVÁ, L. [24] 

 

 Současně je tento jednotný vizuální styl katedry marketingu a obchodu využíván také 

pro internetovou prezentaci katedry a její komunikaci. Logo se nachází v levém horním rohu 

stránky, což lze vidět na obr. 2.1 a obr. 2.2. 
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3.1.3 Webová prezentace katedry marketingu a obchodu 

 Provoz webové prezentace studentů katedry marketingu a obchodu, Ekonomické 

fakulty Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava, byl oficiálně spuštěn 1. října 

2010 a nachází se na adrese www.marketingostrava.cz. Tyto stránky běžely ve zkušební verzi 

již od března minulého roku. Jako původní byla propagována doména imark.vsb.cz, ale 

posléze se zjistilo, že je již využívána jinou společností, proto byl název změněn. Obsah 

stránky upravuje a aktualizuje tým složený ze studentů oboru marketing a obchod pod 

dohledem samotného vedení katedry. Hlavním smyslem a cílem fungování těchto stránek 

je přinášet návštěvníkům novinky z oblasti marketingu, informovat o událostech, akcích 

a významných setkáních týkajících se nejen oboru marketing, usnadnit hledání užitečných 

informací stávajícím studentům, a v neposlední řadě také přiblížení výuky uchazečům 

o studium oboru marketing a obchod prostřednictvím praktických rad a článků. Ke tvorbě 

a zveřejňování těchto informací je využíván redakční systém Joomle. Náhled stránky webové 

prezentace zobrazuje obr. 3.5. 

 Popis jednotlivých kateder je uveden také přímo na stránkách ekonomické fakulty, kde 

lze nalézt i stručnou charakteristiku katedry marketingu a obchodu a seznam vyučovaných 

předmětů spolu s výpisem vyučujících pedagogů. Tento přehled však slouží pouze k orientaci 

návštěvníků webu ekonomické fakulty, nikoliv pro získání informací o aktuálním dění 

v oboru. 

Obr. 3.5 Náhled stránek studentů katedry marketingu a obchodu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.4 Marketingová komunikace webových stránek studentů katedry 

marketingu a obchodu 

Prostředky komunikace na Internetu 

 Webové stránky marketingostrava.cz využívají ke komunikaci s uživateli prostor 

ve fóru, kde mohou návštěvníci sdělit, jaký mají problém nebo co by je zajímalo. 

Prostřednictvím vlastních webových stránek se snaží jejich redaktoři podat uživatelům 

aktuální informace o veškerém dění, tedy o katedře marketingu a obchodu, o předmětech 

a o studiu, novinkách a akcích. Stránky se zároveň prezentují na sociální síti Facebook 

prostřednictvím svého profilu, kde jsou rovněž zveřejňovány veškeré novinky s cílem 

rozšíření povědomí o existenci stránek mezi co největší počet uživatelů. Facebook je zároveň 

ideálním nástrojem vzájemné interakce redaktorů a návštěvníků, protože umožňuje sdílet 

nejen tedy nové události, ale i názory a komentáře uživatelů jak k těmto událostem, tak 

i k samotnému obsahu stránek celkově. Náhled profilu stránek www.marketingostrava.cz 

na Facebooku je zobrazen na obr. 3.6. 

Obr. 3.6 Náhled profilu stránek www.marketingostrava.cz na Facebooku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Prvky marketingové komunikace  

 V oblasti reklamy stránky katedry marketingu a obchodu využívají kontextové 

reklamy prostřednictvím systému Google Adwords a Sklik. V obou těchto systémech byly 

vytvořeny čtyři totožné reklamní kampaně se stejnými klíčovými slovy, s rozpočtem pěti tisíc 

korun.  
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Reklamní kampaň STUDENTI1 byla zaměřena na materiály ke studiu pro všechny 

ročníky oboru marketing a ochod, reklamní kampaň STUDENTI2 se věnovala studiu 

na ekonomické fakultě, konkrétně studiu oboru marketing a obchod, reklamní kampaň 

STUDENTI3 byla určena akcím a událostem konaným v rámci ekonomické fakulty 

a reklamní kampaň STUDENTI4 byla zaměřena na stáže pro studenty oboru marketing 

a obchod. 

Reklamní bannery na Internetu prozatím katedra nemá, ale na stránce 

marketingostrava.cz jsou umístěny v levém rohu dva vlastní bannery v podobě tzv. čtverce 

o velikosti 125x125 pixelů. První banner odkazuje návštěvníky na vlastní stránky 

na Facebooku a druhý přesměruje uživatele do fóra. Náhledy těchto bannerů ukazují obr. 3.7 

a obr. 3.1. V pravém dolním rohu stránek se nachází třetí banner, jehož tématika se bude 

měnit v závislosti na akcích konaných na katedře, popřípadě celé univerzitě. 

 

Obr. 3.7 Náhled banneru pro Facebook    Obr. 3.8 Náhled banneru pro fórum 

      

Zdroj: vlastní zpracování      Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V rámci public relations využívá web katedry marketingu a obchodu hned několik 

nástrojů. Jak ukazuje již zmíněný banner fóra, registrovaní uživatelé se mohou aktivně zapojit 

do diskuzí na nejrůznější témata, týkající se nejen samotných předmětů a výuky, 

ale i ubytování, doučování, pracovních příležitostí, studijních materiálů a skript. Dalším 

interaktivním nástrojem je anketa, které se mohou zúčastnit také pouze registrovaní uživatelé, 

přičemž téma ankety se pravidelně obměňuje. Pro usnadnění přístupu k informacím využívá 

web i RSS kanálu. Je to jednoduchý formát pro čtení zpráv a článků z různých zdrojů. 

Uživatel tedy nemusí stále chodit na web, ale stačí mu si nastavit příslušný kanál do čtečky, 

a jakmile se zveřejní nový článek, tak se načte do čtečky v prohlížeči nebo přijde e-mailem. 

Posledním, avšak velmi důležitým nástrojem sloužícím k usnadnění orientace uživatelů 

v nejčastěji hledaných informacích, je nástroj zvaný FAQ, podrobně rozepsaný v teoretické 
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části. Tento nástroj slouží pro zodpovězení nejčastěji pokládaných dotazů a nachází se v již 

zmiňované sekci „Jak se zachovat, když….?“. 

 Z oblasti přímého marketingu využívají stránky ke komunikaci s veřejností profil 

založený na Facebooku, kde se redakční tým snaží uveřejňovat aktuální informace a pro 

přímé oslovení potenciálních návštěvníků stránek byl využit přímý mailing. Redakční tým by 

mohl zvážit i zřízení služby newsletterů, která by uživatele informovala o nově zveřejněných 

aktualitách. 

Podpora prodeje zatím ještě nebyla uplatněna, což může znamenat mezeru 

v komunikaci s uživateli. Do budoucna se v této kategorii nabízí realizovat specifické 

programy na podporu prodeje a tvorby newsletterů. 

3.2 Charakteristika subjektů trhu 

Dodavatelé 

 Dodavatelé jsou nepostradatelným článkem, který ovlivňuje a umožňuje vykonávat 

činnost nejen katedry marketingu a obchodu, ale zároveň celé ekonomické fakulty. Vztahy 

s dodavateli jsou důležité především proto, že zajišťují uspokojení potřeb a přání zákazníků. 

Proto při výběru dodavatelů musí fakulta zvažovat mnoho faktorů, mezi které patří hlavně 

spolehlivost, jistota, přijatelná cena a dlouhodobost spolupráce. Pro katedru marketingu a tedy 

i celou ekonomickou fakultu jsou stěžejní především dodavatelé kancelářských potřeb 

a pomůcek, informačních technologií a programů, technického zařízení a vybavení 

a studijních materiálů. Za dodavatele můžeme považovat také externí pedagogy, kteří se 

podílejí na výuce studentů. 

 Dodavatelé webových stránek studentů katedry marketingu a obchodu jsou zastoupeni 

pracovníky IT oddělení v VŠB – TUO v Porubě, kteří zajistili provoz webových stránek 

a webhosting poskytla samotná VŠB – TUO. 

Konkurence 

 Pro analýzu konkurence katedry marketingu a obchodu a její webové prezentace lze 

využít Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil. 

 Konkurenci uvnitř odvětví představují již existující vysoké školy ekonomického 

zaměření nabízející ke studiu rovněž obor marketing či jiný podobný se stejnou obsahovou 

náplní. Přímo v Ostravě se nachází ještě jedna vysoká škola ekonomického zaměření, a to 

Vysoká škola podnikání, a.s., kterou však lze považovat za přímou konkurenci pouze 
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do určité míry, protože na rozdíl od studia na katedře marketingu a obchodu, je studium 

na katedře podnikání a managementu v obchodu na Vysoké škole podnikání placené. [21] 

 Za hlavního přímého konkurenta se dá považovat Slezská univerzita v Opavě, která 

nabízí studium oboru marketing a management na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. 

V České republice působí ještě další čtyři vysoké školy, které nabízejí studium v oboru 

marketing. Jsou jimi Fakulta marketingu Vysoké školy Ekonomické v Praze, Hospodářská 

fakulta Technické univerzity v Liberci, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 

a Západomoravská vysoká škola Třebíč. 

 Nepřímou konkurenci zastupuje Ostravská univerzita, která nabízí vysokoškolské 

vzdělání v oblasti lékařství, filozofie, sociálních studií, přírodních věd, pedagogiky, sociální 

práce a umění. Kromě toho na trhu existuje celá řada společností, jež nabízí placené 

marketingové kurzy. 

 Potencionální konkurenci představují nově vstupující státní či soukromé vysoké 

školy ekonomického zaměření na trh vzdělávání v oblasti marketingu a obchodu. Hrozba 

vstupu nových konkurentů je závislá na bariérách vstupu do odvětví, a co se týče vzniku 

nových fakult a oborů, jedná se o velmi zdlouhavý proces. Pro otevření nového oboru, katedry 

nebo fakulty, musí vysoká škola získat skupinu kvalifikovaných pedagogů pro výuku, 

akreditaci daného oboru ze strany vlády a splnit další právní podmínky. 

 Konkurenci na straně substitutů zastupují produkty, jež nahrazují jiné nabízené 

produkty. Jelikož katedra marketingu a ochodu je jednou z 15 kateder na Ekonomické fakultě 

VŠB – TUO, tak substitut studia na katedře marketingu a obchodu bude představovat 

ekonomické vzdělání nabízené kteroukoli ze zbylých 14 kateder. V rámci bakalářského 

studijního programu Ekonomika a management zastupuje hlavní konkurenci katedry 

marketingu a obchodu katedra managementu, katedra ekonomika podniku a katedra účetnictví 

a daně. 

 Konkurence na straně dodavatelů se projevuje mírou ovlivnění činnosti katedry 

marketingu a obchodu a její webové prezentace. Tzn., že dodavatelé mohou ovlivňovat 

činnost zvýšením cen či zvýšením objemu dodávek, nebo se přiklonit ke slevám. Vyjednávací 

síla dodavatelů v případě katedry marketingu a obchodu a jejich webových stránek je nízká, 

protože nemají možnost tyto skutečnosti do značné míry ovlivnit. 

 Konkurence na straně zákazníků nepředstavuje pro katedru marketingu a obchodu 

hrozbu, jelikož vyjednávací síla zákazníků je také nízká.  
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 Co se týče konkurenčních webových stránek, za hlavní konkurenty můžeme považovat 

webové prezentace Fakulty marketingu Vysoké školy Ekonomické v Praze, Hospodářská 

fakulta Technické univerzity v Liberci, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. 

Dalšími konkurenty mohou být portály nabízející široké spektrum informací z oblasti 

marketingu, komunikace, médií, reklamy a nových trendů, odborných studií a článků 

či portálů nabízejících zaměstnání v těchto oblastech. Mezi tyto konkurenty patří například 

www.mmportal.cz, www.marketingjob.cz, www.crmportal.cz, www.podnikatel.cz, 

www.portalci.cz, a mnoho dalších. 

Prostředníci 

Prostředníci jsou osoby, společnosti nebo instituce, které pomáhají jiným 

společnostem různými cestami v jejich činnosti. Pro katedru marketingu a obchodu 

představují prostředníky hlavně sponzoři a firmy spolupracují s ekonomickou fakultou. 

  Generálním sponzorem ekonomické fakulty je společnost KMPG poskytující služby 

v oblasti auditu, řízení rizik a poradenských služeb, daňového a finančního poradenství.

 Partnerskými společnostmi v oblasti spolupráce jsou Broker Consulting – nezávislý 

finanční konzultant, Dalkia, která vedle výroby a dodávek tepla a elektřiny poskytuje také 

komplexní servis v oblasti dodávek energie a služeb, Bella Dati – zabývající se analýzou 

podnikových dat, Delloite - nabízející služby v oblasti auditu, daní, řízení rizik, manažerského 

i finančního poradenství, Ernst & Young - poskytující odborné poradenské služby v oblasti 

auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství, ACCA - poskytující účetní 

a finanční kvalifikace, PricewaterhouseCoopers - nabízející služby v oblasti auditu, daní 

a poradenství, TRGIMAN, s. r. o. – společnost dodávající systémy pro analýzu dat 

a spolupráci mezi podnikovými uživateli a mimo jiné se i studenti ekonomické fakulty učí 

pracovat v řešení BellaDati Business Inteligence, Junior Achievement – poskytujících 

praktické ekonomické vzdělávání, společnost BONOauto, KOS Trading, a.s., Lexus Centrum 

a Národní divadlo Moravskoslezské. [16]  

Zákazníci 

 Návštěvníky webových stránek www.marketingostrava.cz lze rozčlenit na pět 

hlavních cílových skupin, a to na stávající studenty, uchazeče o studium, absolventy, firmy 

a zaměstnance katedry marketingu a obchodu. 

  Mezi hlavní představitele zákazníků webu patří všichni stávající studenti všech 

ročníků oboru marketing a obchod a zájemci o studium (zájemci ze středních škol, zájemci 

http://www.marketingostrava.cz/
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o večerní studium, zájemci o studium MBA, zájemci o navazující a doktorské studium). Tuto 

skupinu studentů je možné ještě rozdělit na české studenty a na zahraniční prezenční či 

kombinované formy studia. Další členění se může odvíjet od stupně studia, čili na studenty 

bakalářského, magisterského, doktorského či studia MBA. Mezi ostatní cílové uživatele 

mohou patřit zahraniční studenti studující na katedře marketing a obchod nebo uživatelé 

vstupující na webové stránky poprvé. 

 Stávajícím studentům je věnováno třetí menu v horizontální nabídce, které je 

rozčleněno na čtyři kategorie. Studenti se zde mohou dozvědět cenné poznatky a zkušenosti 

se studiem v zahraničí, základní informace o možnostech zúčastnit se trainee programů, 

přehledu nabízených pracovních pozic především partnerských společností, a pro studenty 

„nováčky“ je určena poslední kategorie, kde naleznou odpovědi na nejčastěji kladené otázky 

týkající se studia. 

 Zájemcům o studium poskytuje web informace o úspěšném absolvování přijímacího 

řízení, co vše obnáší, konkrétně také jak se dostat na obor marketing a obchod, a proč by zde 

měl vůbec člověk studovat. Toto menu také obsahuje podrobný popis cesty jak 

z autobusového, tak vlakového nádraží k ekonomické fakultě, což jistě ocení dojíždějící 

studenti. 

 Absolventi oboru marketing a obchod ve své sekci naleznou informace o konání 

setkání absolventů a pedagogů, ale také zkušenosti absolventů s praxí, jejich postřehy a rady. 

To jistě uvítají i stávající studenti, kteří v budoucnu také budou řešit otázku zaměstnání. 

 Účelem sekce určené pro firmy je především poskytování informací o firmách a pro 

firmy. V případě, že některá ze společností má zájem být uvedena na stránkách 

marketingostrava.cz pod aktivním odkazem na své www stránky, ráda by spolupracovala 

s katedrou marketingu a obchodu, účastnila se přednášek nebo by měla zájem umístit reklamu 

na stránky školy, může využít kontaktního formuláře umístěného v posledním řádku sekce. 

 Poslední cílovou skupinu tvoří zaměstnanci katedry marketingu a obchodu. Webová 

prezentace se zaměřuje z této skupiny především na pedagogy vyučující na katedře 

marketingu a obchodu, kterým mohou posloužit webové stránky marketingostrava.cz jako 

zpětná vazba k zhodnocení výuky, a to díky prostoru pro hodnocení studentů jednotlivých 

předmětů i samotných vyučujících. Navíc i vyučující by se jistě rádi dozvěděli o akcích 

a novinkách, které probíhají jak na katedře, tak i mimo ni. 
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3.3 Charakteristika makroprostředí 

3.3.1 Demografické vlivy 

 Katedra marketingu a obchodu je v rámci Ekonomické fakulty VŠB – TUO situována 

do centra města, což může být pozitivně vnímáno především dojíždějícími studenty 

a pedagogy. Je zde velmi dobrá dopravní dostupnost jak pro tramvajovou, autobusovou 

i vlakovou dopravu a samotné město Ostrava má poměrně solidní dopravní spojení do všech 

velkých měst ČR a některých hlavních uzlů na Slovensku a v Polsku. Proto tuto instituci 

nenavštěvují pouze čeští studenti, ale i studenti a vyučující z blízkého zahraničí, ze Slovenska.  

Česká republika měla k 30. září 2010 přibližně 10 526 685 obyvatel a Slovenská republika 

měla k 30. červnu 2010 celkem 5 429 763 obyvatel. Přirozenou měnou přibylo 10,3 tisíce 

osob, počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 9,6 tisíce. Přirozený přírůstek 

obyvatelstva, počet narozených byl o 10,3 tisíce osob vyšší než počet zemřelých. [15,18] 

3.3.2 Ekonomické vlivy 

 Z ekonomických faktorů má bezpochyby největší vliv na množství počtu uchazečů 

o studium příjem samotných studentů nebo jejich rodinných příslušníků. Byť se jedná o státní 

vysokou školu, kde samotné studium stát poskytuje zdarma, jeho realizace s sebou však 

přináší další dodatečné náklady v podobě jízdného v městské hromadné dopravě a jízdného 

u dojíždějících studentů, nájemného za ubytování, stravování ať už v zařízeních školy či jinde 

a náklady na studijní materiály a pomůcky. Proto výše příjmů obyvatel a finanční zázemí 

rodin značně ovlivňuje volbu vysokoškolského vzdělávání všeobecně, nejenom tedy studium 

na oboru marketing a obchod. 

 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2010 dosáhla výše 23 324 

Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 519 Kč (2,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily 

za uvedené období o 1,3 %, reálná mzda vzrostla o 1,0 %. V podnikatelské sféře se zvýšila 

průměrná mzda o 595 Kč (2,6 %) na 23 269 Kč, reálná mzda vzrostla o 1,3 %. 

 V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 168 Kč (0,7 %) na 23 565 Kč, 

reálná mzda poklesla o 0,6 %. [15] 

 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 

za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců dosahovala v lednu tohoto 

roku 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v prosinci. Spotřebitelské ceny vzrostly 

meziměsíčně v lednu proti prosinci o 0,7 %, což byl nejnižší lednový meziměsíční růst cen 



   31 

od roku 2005. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména růstem cen v oblastech bydlení, vody, 

energie, paliva. [15] 

 Počet nezaměstnaných osob v ČR dosáhl 363,0 tis. (z toho 186,8 tis. žen) 

a v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2009 se celkový počet nezaměstnaných snížil o 22,0 tis. 

osob. Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce se 

proti 3. čtvrtletí roku 2010 snížil o 12,5 tis. osob. Přes celkový pokles nezaměstnanosti nadále 

zůstává vysoký počet nezaměstnaných osob ve věku 20-29 let (108,3 tis. osob). [15] 

Jelikož tato věková kategorie odpovídá profilu fanoušků stránek 

www.marketingostrava.cz na Facebooku, pravděpodobně by se mohl zvyšovat i počet 

návštěvníků těchto stránek, protože snahou nezaměstnaných osob je především dozvědět se co 

nejvíce informací o možných pracovních příležitostech, které mimo jiné webové stránky také 

zveřejňují.  

3.3.3 Kulturně – společenské vlivy 

 V současnosti u mladých lidí stále převažuje trend vzdělávání v oblasti ekonomických 

oborů. Svědčí o tom narůstající počty zájemců o studium na ekonomické fakultě VŠB – TUO. 

Celkový počet absolventů Ekonomické fakulty VŠB - TUO a jejich struktura jsou uvedeny 

v Tab. 3.1.  

 Konkrétně na ekonomické fakultě VŠB – TUO celkem absolvovalo v akademickém 

roce 2009/2010 bakalářské studium 876 absolventů, z toho 721 absolventů v Ostravě, 67 

absolventů ve Valašském Meziříčí, 88 absolventů v Uherském Hradišti a 25 absolventů 

v Šumperku. V magisterských studijních programech v akademickém roce 2009/2010 

absolvovalo celkem 753 absolventů v Ostravě. [25] 

 

Tab. 3.1 Celkový počet absolventů 

Stupeň studia 
Forma 

studia 

Místo realizace 

Celkem 
Ostrava 

Valašské 

Meziříčí 

Uherské 

Hradiště 
Šumperk 

Bakalářský 
prezenční 721 67 88   876 

kombinovaná 35 - - 25 60 

Magisterský 
prezenční 717 - - - 717 

kombinovaná 34 - - - 34 

Doktorský celkem 15 - - - 15 

Celkem 1524 25 88 67 1704 

 

Zdroj: SPÁČIL, V. [25] 
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3.3.4 Politicko – právní vlivy 

 Činnost státních vysokých škol je upravena zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

 Činnost webové prezentace studentů katedry marketingu a ochodu musí být v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na platnost jiných právních předpisů 

není webová prezentace vázána. 

3.3.5 Přírodně – technologické vlivy 

 Čistě přírodní vlivy zastupují klimatické podmínky, dostupnost nerostných surovin 

a počasí, avšak tyto faktory nemají vliv na poptávku po službách a produktech Ekonomické 

fakulty VŠB – TUO. 

 Co se týče technologie, v současné době právě ona hýbe „světem“ a poutá na sebe 

pozornost okolí. Čím modernějších a kvalitnějších technologií, prostředků a nástrojů 

komunikace instituce využívají, tím pozitivněji jsou vnímány svým okolím. Dávají tak 

najevo, že jsou schopny prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků osvojit si nejmodernější 

techniky, které mnohdy usnadňují práci jak dané instituci, tak lidem a ekonomickým 

subjektům, které s ní přicházejí do kontaktu. A v prostředí Internetu je tato skutečnost 

obzvláště důležitá. Jak bude působit na budoucí studenty, pedagogy i ostatní zaměstnance 

ekonomická fakulta, ovlivňuje nejen její dobré jméno a postavení na trhu vysokých škol, ale 

také forma, jakou se dokáže prezentovat ve virtuálním prostředí. Zákazníci, kteří nemají 

možnost sami tuto instituci navštívit, si vytvářejí názor právě prostřednictvím informací 

o poskytovaných službách a ilustračních fotografií umístěných na webových stránkách. 
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4 Metodika výzkumu 

Tato kapitola se věnuje postupu analýzy komunikačního mixu webové prezentace katedry 

marketingu a obchodu. Definuje problém a hlavní cíle, kterých má být prostřednictvím 

výzkumu dosaženo. Podrobně popisuje všechny uskutečněné komunikační aktivity 

na podporu návštěvnosti webových stránek a následný postup vyhodnocení jejich úspěšnosti. 

Ke zjištění úspěšnosti bylo využito nástroje Google Analytics. 

 

4.1 Přípravná etapa 

4.1.1 Určení problému 

Velkým problémem internetové prezentace společností a organizací je v dnešní době 

správná volba a intenzita jednotlivých komunikačních aktivit směřujících k cílovým 

uživatelům. Především oblast internetové reklamy se jeví jako nejvíce problematická, protože 

návštěvníci internetových prezentací jsou stále více zahlceni nejrůznějšími reklamními 

sděleními. Podle výsledků marketingového výzkumu projektu NetMonitor z února 2011, 

který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura  

MEDIARESEARCH, je Internet vnímán jako méně zahlcený reklamou. Zhruba každý třetí 

český internetový uživatel považuje množství reklamy obsažené na Internetu za příliš vysoké. 

[19] 

I když tedy došlo k mírnému poklesu internetové reklamy, lze vypozorovat, že mnoho 

uživatelů je i přesto jejím množstvím přesyceno. Proto uživatelé internetovou reklamu často 

vůbec nevnímají a nevěnují jí pozornost. Organizace by proto měly raději zaměřit svou 

pozornost na jiné formy internetové marketingové komunikace. 

 

4.1.2 Cíl marketingového výzkumu 

Pro každou společnost, organizaci i podnikatele, který využívá prostředí Internetu pro 

propagování své nabídky zboží a služeb prostřednictvím zapojení různých prvků 

marketingového komunikačního mixu, je stěžejní zjistit, jak jsou tyto prvky účinné, tzn., jak 

na ně návštěvníci stránek reagují či nereagují. Cílem výzkumu tedy bylo zjistit, jaké prvky 

marketingové komunikace na Internetu měly vliv na návštěvnost webových stránek studentů 

katedry marketingu a obchodu. S tím souvisí i dílčí cíl výzkumu, a to zjištění, odkud 
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nejčastěji přicházeli návštěvníci webových stránek studentů katedry marketingu a ochodu, 

a jak dlouho, respektive, zda-li vůbec se zdrželi na těchto stránkách. 

4.1.3 Stanovení hypotéz 

V rámci experimentu jsem chtěla ověřit i několik pracovních hypotéz, které jsem se 

pokusila v průběhu analyzování dat přijmout nebo vyvrátit. Tyto hypotézy jsem rozdělila 

do dvou bloků podle hodnocených faktorů, vlivu rozeslání e-mailů a vlivu vytvoření stránek 

na Facebooku na jednotlivé ukazatele návštěvnosti. 

  

 Vliv e-mailu na návštěvnost 

H1: Neexistuje vliv rozeslání e-mailu studentům na návštěvnost. 

H2: Neexistuje vliv rozeslání e-mailu studentům na míru opuštění. 

H3: Neexistuje vliv rozeslání e-mailu studentům na zobrazení stránek. 

H4: Neexistuje vliv rozeslání e-mailu studentům na přímou návštěvnost. 

H5: Neexistuje vliv rozeslání e-mailu na počet shlédnutých stránek na návštěvu. 

 

Vliv vytvoření stránek na Facebooku na návštěvnost 

H6: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na návštěvnost. 

H7: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na míru opuštění. 

H8: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na zobrazení stránek. 

H9: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na přímou návštěvnost. 

H10: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na počet shlédnutých stránek 

na návštěvu. 

4.1.4 Typ shromažďovaných dat a způsob jejich sběru 

Primární data jsem získávala jak prostřednictvím sociální sítě a jednotlivých kampaní 

na Skliku a GoogluAdWords, tak pomocí nástroje Google Analytics, který je jedním 

z nejznámějších nástrojů bezplatné software webové analýzy. Poskytuje pomocí několika 

funkcí velmi dobrý přehled o provozu na webových stránkách a o efektivitě marketingu. Tato 

služba umožňuje sledovat chování návštěvníků na webu od prokliku až po konverzi a zároveň 

vytvářet lépe cílené reklamy, posilovat marketingové aktivity a vytvářet webové stránky 

s vyššími konverzními poměry. [17]  
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Sekundární data jsem využila při získávání informací o Internetu a jeho možnostech 

využití pro firemní propagaci, informací o službách Google Adwords, Sklik a Google 

Analytics, a pro charakteristiku ekonomické fakulty a katedry marketingu a obchodu. 

4.1.5 Metoda výzkumu 

 Pro sběr dat a jejich vyhodnocení jsem zvolila kombinaci dvou metod, a to pozorování 

a experimentu. Prostřednictvím pozorování jsem sledovala vývoj návštěvnosti v jednotlivých 

měsících zkoumaného období, a experiment spočíval ve zkoumání vlivů zapojení sociální sítě 

a přímého mailingu na základní statistiky návštěvnosti stránek.  

4.1.6 Technické zpracování údajů 

Veškerá data získaná prostřednictvím Google Analytics byla zpracována pomocí 

programu Microsoft Excel a SPSS. 

4.1.7 Rozpočet výzkumu 

Rozpočet pro reklamní kampaně založené na Google Adwords a Sklik byl stanoven 

pro obě tato umístění ve výši 10 000,- Kč. 

4.1.8 Časový harmonogram výzkumu 

 V tabulce uvedené níže jsou rozvedeny jednotlivé fáze výzkumu, jak probíhaly za celé 

sledované období. 

 

Období Činnosti výzkumu 

15.9. - 30.9. 2010 plánování složení pracovního týmu webu a náplně práce 

1.10. - 29.10.2010 příprava e-mailů a jejich rozeslání 

1.11. - 13.11.2010 tvorba reklamních kampaní 

14.11. - 28.2.2011 
aktualizace informací na webových stránkách a aktivity spojené s 

podporou návštěvnosti 

1.3. - 4.4.2011 analyzování a vyhodnocení dat 

5.4. - 25.4.2011 kontrola výsledků a zpracování výzkumu 

23.5. - 27.5.2011 prezentace výsledků výzkumu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.9 Časový harmonogram aktivit marketingové komunikace  

 Následující tabulka obsahuje popis jednotlivých aktivit, které byly uskutečněny 

na podporu marketingové komunikace webových stránek www.marketingostrava.cz 

s přesným datem jejich realizace. Tyto aktivity byly zároveň také předmětem zkoumání 

(experimentu). 

 

Harmonogram činností na podporu marketingové komunikace internetových stránek 

www.marketingostrava.cz 

Datum Aktivita 

24. 9. 2010 
Zveřejnění nabídky spolupráce na webových stránkách 

www.marketingostrava.cz v systému Moodle 

6. 10. 2010 

Hromadné rozeslání pozvánek k návštěvě stránek www.marketingostrava.cz  

na e-mail všem studentům Ekonomické fakutly VŠB – TUO, studujícím obor 

marketing a obchod 

22. 10. 2010 
Oznámení o nabídce spolupráce na internetových stránkách 

www.marketingostrava.cz prostřednictvím hromadného e-mailu 

29. 10. 2010 Vytvoření stránky www.marketingostrava.cz na Facebooku 

11. 11. 2010 Spuštění kontextové reklamy na Skliku 

13. 11. 2010 Spuštění kontextové reklamy na Google AdWords 

30. 11. 2010 Vložení informací do záložky Volný čas 

2. 12. 2010 Informace o uskutečněných seminářích 

15. 12. 2010 Vytvoření fotogalerie na Facebooku 

18. 12. 2010 Umístění banneru pro fórum na stránky www.marketingostrava.cz 

23. 12. 2010 Aktuální tipy pro volný čas a sdílení článků na Facebooku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Realizační etapa 

 Všechny činnosti pro podporu návštěvnosti webových stránek marketingostrava.cz 

probíhaly podle výše uvedeného harmonogramu. Pozvánka pro studenty oboru marketing 

a ochod k návštěvě webových stránek je uvedena v přílohách jako Příloha 3: E-maily 

rozeslané studentům oboru marketing a obchod. 

 V reklamních nástrojích Google AdWords a Skliku byly vytvořeny čtyři totožné 

reklamní kampaně zaměřující se na uchazeče o studium a stávající studenty oboru marketing 

a obchod. Náhled kampaní ukazují obrázky č. 4.1 a č. 4.2 Kompletní přehled vytvořených 
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reklamních kampaní s vybranými klíčovými slovy je uveden v Příloze 4: Přehled reklamních 

kampaní a klíčových slov. 

 Vyhodnocení úspěšnosti reklamních kampaní probíhalo v měsících únoru a březnu 

tohoto roku. 

Obr. 4.1 Náhled reklamních kampaní na Skliku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 4.2 Náhled reklamních kampaní na Google AdWords 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Analýza výsledků  

5.1 Vyhodnocení návštěvnosti webových stránek a zdrojů návštěv 

 V této části se zabývám vyhodnocením návštěvnosti stránek www.marketingostrava.cz 

za jednotlivé měsíce provozu a to následně s ohledem na jednotlivé zdroje, ze kterých 

návštěvníci na webové stránky přicházeli.  

 V dalších částech kapitoly se věnuji konkrétně vlivům jednotlivých prvků 

marketingového komunikačního mixu na návštěvnost stránek. 

Obr. 5.1 Vývoj návštěvnosti v měsíci říjnu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Oficiálně jsou webové stránky marketingostrava.cz v provozu od září 2010 

a hromadný e-mail informující studenty oboru marketing a obchod o jejich existenci byl 

rozeslán 6. 10. 2010. Graf na obr. 5.1 zobrazující počet návštěv za měsíc říjen však ukazuje, 

že jednotliví uživatelé začali na web přicházet až od 25. 10. 2010. E-mail tedy buď 

nezaregistrovali, nebo dostatečně neupoutal jejich pozornost, a proto se návštěvnost začala 

zvyšovat až s dvacetidenním zpožděním. Toto zjištění bylo pro mě velmi zajímavé, jelikož 

jsem předpokládala, že přímý mailing okamžitě probudí zájem uživatelů a podnítí je 

k návštěvě webu. 

 Dále lze vypozorovat rychlý nárůst návštěvnosti a zároveň nejvyšší počet návštěv 

za celé sledované období 31. 10. 2010. Příčinou tohoto obrovského vzestupu bylo rozeslání 
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hromadného informativního e-mailu o zřízení profilu stránek marketingostrava.cz na sociální 

síti Facebook, který byl založen 29. 10. 2010. 

Obr. 5.2 Vývoj návštěvnosti v měsíci listopadu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Vliv Facebooku na návštěvnost je patrný i na začátku následujícího období, což je 

vidět z obr. 5.2. Během dalšího týdne naopak návštěvnost rapidně klesala. Pokles mohla 

zapříčinit malá obměna aktuálních témat a článků. Opětovný vzestup počtu návštěvníků nastal 

až 22. 11. 2011 a od tohoto dne návštěvnost klesala až do konce měsíce. 

Obr. 5.3 Vývoj návštěvnosti v měsíci prosinci 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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 V první polovině měsíce prosince návštěvnost webových stránek mírně klesala nebo 

stagnovala. Až ve druhé polovině prosince došlo k výrazným výkyvům, jak ukazuje 

následující obr. 5.3. Nejvyššího počtu návštěv dosáhla webová prezentace 28. prosinec 2010. 

Nárůst mohlo způsobit vložení nabídky na stránky marketingostrava.cz o možnosti zúčastnění 

se trainee programu společnosti Kofola, a. s. a zároveň zveřejnění této nabídky také 

na Facebooku. 

Obr. 5.4 Vývoj návštěvnosti v měsíci lednu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 V měsíci lednu se návštěvnost webových stránek pohybovala na velmi podobné 

úrovni. Jak je vidět z obr.5.4, v prvním týdnu ledna lehce rostla, poté mírně klesala a tímto 

střídavým trendem pokračovala až do konce měsíce. Výrazné odchylky dosáhla 17. 1., 12. 1. 

a 3. 1. 2011. Důsledkem těchto odchylek mohlo být uveřejnění nabídky práce (3. 1. 2011) na 

pozici marketingového pracovníka a dále pak aktualizace informací o různých 

kulturních akcích, především o společenských plesech. 
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Obr. 5.5 Vývoj návštěvnosti v měsíci únoru 
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 Zdroj: vlastní zpracování  

 V průběhu měsíce února návštěvnost webu velmi kolísala, pouze v prvním týdnu se 

držela na přibližně na stejné úrovni, jak ukazuje obr. 5.5. Nejvyšší návštěvnosti bylo dosaženo 

20. února, a to o celkovém počtu 84 uživatelů. K tomuto náhlému zvýšení mohlo dojít 

na základě na webu uveřejněných článků týkajících se pracovních příležitostí a článků 

o možnostech uplatnění absolventů VŠB-TUO. 

Obr. 5.6 Procentuální vyjádření jednotlivých zdrojů návštěvnosti 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Následující obr. 5.6 ukazuje podíl jednotlivých zdrojů návštěvnosti, vyjádřený 

v procentech, na celkovém počtu návštěv za celé sledované období. Jak lze vyčíst, provoz 

z vyhledávání, přímá návštěvnost i odkazující stránky byly celkově využívány přibližně 

stejnou měrou k návštěvnosti stránek, ovšem když se zaměříme na obr. 5.7, který detailněji 
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znázorňuje strukturu zdrojů návštěvnosti za jednotlivé měsíce, zjistíme, že v měsících říjnu, 

listopadu a prosinci jednoznačně převažovala přímá návštěvnost nad provozem z vyhledávání. 

Oproti tomu se v měsících lednu a únoru naopak stal provoz z vyhledávání nejvíce 

využívaným zdrojem návštěvnosti ze všech zdrojů. Návštěvnost, zajištěná prostřednictvím 

odkazujících stránek, měla rostoucí trend ve všech sledovaných měsících s výjimkou únoru, 

kdy mírně poklesla. 

Obr. 5.7 Přehled zdrojů návštěvnosti za jednotlivé měsíce 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

5.2 Vliv e-mailů na návštěvnost   

 V rámci tohoto kritéria jsem zkoumala, zda měly e-maily rozeslané studentům oboru 

marketing a obchod vliv na základní ukazatele návštěvnosti (návštěvnost, míra opuštění webu, 

průměrná doba na webu, počet shlédnutých stránek na návštěvu, počet zobrazení stránek 

celkem). Níže uvádím přehled o rozeslaných e-mailech a jejich zaměření. 

 

Datum rozeslání Zaměření e-mailu 

6. 10. 2010 pozvánka k návštěvě webu marketingostrava.cz 

22. 10. 2010 nabídka spolupráce na tvorbě stránek marketingostrava.cz 

31. 10. 2010 oznámení o založení stránek marketingostrava.cz na Facebooku 

Zdroj: vlastní zpracování 

380 

760 

526 

1088 
1247 
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 Pro vyhodnocení vlivu e-mailu jsem stanovila, že doba, po kterou mohl působit 

na návštěvnost, jsou ještě tři dny po jeho rozeslání, protože v samotný den rozeslání jej 

nemuseli příjemci zaregistrovat nebo protože v době víkendu nemuseli mít všichni studenti 

přístup k Internetu. Pro zjištění vlivu jsem využila t-test pro nezávislé skupiny a stanovila 

jsem si pro ověření tohoto vlivu několik pracovních hypotéz: 

 

H1: Neexistuje vliv rozeslání e-mailů studentům na návštěvnost. 

H2: Neexistuje vliv rozeslání e-mailů studentům na míru opuštění. 

H3: Neexistuje vliv rozeslání e-mailů studentům na zobrazení stránek. 

H4: Neexistuje vliv rozeslání e-mailů studentům na přímou návštěvnost. 

H5: Neexistuje vliv rozeslání e-mailu na počet shlédnutých stránek na návštěvu. 

 

Tab. 5.1 T-test pro vliv e-mailů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Výsledky t-testu pro nezávislé skupiny jsem zkoumala statisticky významné rozdíly 

v rozptylech a průměrech. Rozdíly v rozptylech existují u zobrazení stránek, míry opuštění 

a u přímé návštěvnosti, ale průměry se nerovnají pouze u míry návštěvnosti. Tyto buňky jsem 

označila v tabulce šedou barvou. Rozdíly v rozptylech u těchto statistik jsou klíčové pro volbu 
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správného výsledku. Rozptyly se rovnají u faktorů návštěvníci, absolutní unikátní návštěvníci 

a průměrný počet stránek zhlédnutí jednou návštěvou, průměry se také rovnají, tzn., že v době 

rozeslání e-mailů se tyto ukazatele nelišily od doby, kdy e-maily rozeslány nebyly. 

 Potvrdily se tedy všechny pracovní hypotézy kromě H2, tzn., že existuje tedy závislost 

rozeslání e-mailů studentům na míru opuštění webu. V tabulce Group Statistics jsem 

zvýraznila šedou odlišné průměry u míry opuštění, které se nerovnaly. Průměrná míra 

opuštění webu v době, kdy byl rozeslán e-mail, byla 13,37 % a v době, kdy nebyl rozeslán 

žádný e-mail, činila průměrná míra opuštění 36,66 %. Čím vyšší je míra opuštění, tím více 

návštěvníci danou webovou stránku opouštějí a naopak. Z výsledku plyne, že e-mail byl dobře 

zacílen, jelikož návštěvníci po jeho obdržení web tolik neopouštěli a spíše se proklikávali 

mezi jednotlivými stránkami. 

Tab. 5.2 Statistiky návštěvnosti pro vliv e-mailů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3 Analýza vlivu Facebooku 

 U tohoto kritéria mě zajímalo, zda aktivity konané na Facebooku měly vliv 

na základní ukazatele návštěvnosti (návštěvnost, míra opuštění webu, průměrná doba 

na webu, počet shlédnutých stránek na návštěvu, počet zobrazení stránek celkem). 

Níže přikládám přehled o uskutečněných aktivitách. 
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Tab. 5.3 Přehled aktivit na Facebooku 

Datum 

zveřejnění 

aktivity 

Druh aktivity na Facebooku 

23. 2. 2011 odkaz na článek Carreer Days 2011 

21. 2. 2011 odkaz na článek International Day 

18. 2. 2011 odkaz na dotazník o spokojenosti s obsahem webu 

17. 2. 2011 zveřejnění události Carrer Days 2011 

30. 1. 2011 odkaz na článek: Proč se hlásit na ekonomickou fakultu? 

18. 1. 2011 odkaz na událost: Sněhové království 2011 

17. 1. 2011 odkaz na událost: Diskotéky na ledě 

17. 1. 2011 
odkaz na událost: Reprezentační ples Stavovské Unie Studentů 

VŠB-TUO 2011  

16. 1. 2011 nabídka: Sháníte nebo nabízíte skripta? 

15. 1. 2011 odkaz na událost: Společenský ples SK EkF a CHERRY TOUR 

6. 1. 2011 odkaz na událost: Kdy na hokej? 

4. 1. 2011 Nabídka práce - Olomouc 

3. 1. 2011 PF 2011 

28. 12. 2010 Nabídka stáží pro studenty 

28. 12. 2010 odkaz na článek: Jak se zachovat když,…..? 

27. 12. 2010 akce: "Kofola Trainee 2010" 

26. 12. 2010 odkaz na událost: Vzdělávací program Public Relations 

25. 12. 2010 odkaz na událost: Vánoce plné zábavy 

19. 12. 2010 zveřejnění banneru Fórum 

19. 12. 2010 vložení fotografií z akce Bienále 2010 

19. 12. 2010 vložení fotografií z akce 1st International Week 

15. 12. 2010 vložení fotografie Ekf 

9. 11. 2010 odkaz na dotazník pro absolventy oboru marketing a obchod 

30. 10. 2010 výzva k registraci na www.marketingostrava.cz 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Pro vyhodnocení vlivu aktivit na Facebooku jsem stanovila, že doba, po kterou mohly 

působit na návštěvnost, jsou stejně jako u e-mailu ještě tři dny po jejich zveřejnění na zdi, 

protože opět samotný den uveřejnění nemuseli příjemci zaregistrovat danou aktivitu nebo 

protože v době víkendu nemuseli mít všichni studenti přístup k Internetu. Pro zjištění vlivu 

jsem využila, stejně jako pro zjištění vlivu e-mailů na návštěvnost, t-test pro nezávislé 

skupiny a stanovila jsem si pro ověření tohoto vlivu také pracovní hypotézy: 

 

H6: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na návštěvnost. 

H7: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na míru opuštění. 

H8: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na zobrazení stránek. 

H9: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na přímou návštěvnost. 

H10: Neexistuje vliv zveřejnění aktivity na Facebooku na počet shlédnutých stránek 

na návštěvu. 

Tab. 5.4 T-test pro vliv zveřejnění aktivity na Facebooku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Rozdíly v rozptylech existují u zobrazení stránek, míry opuštění a přímé návštěvnosti, 

a průměry se také ani u jednoho z těchto ukazatelů nerovnají. Tyto buňky jsou označeny 

šedou barvou. Jelikož jsou rozptyly mezi zobrazením stránek, mírou opuštění, přímou 
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návštěvností a vlivem uskutečnění aktivit na Facebooku odlišné, vyskytovaly se v přímé 

návštěvnosti, míře opuštění stránek i v zobrazení stránek výkyvy v době, kdy byla realizována 

aktivita na Facebooku a v době, kdy ne.  

Nerovnost průměrů u zobrazení stránek, míry opuštění a přímé návštěvnosti značí, 

že tyto statistiky se průměrně lišily v době zveřejnění aktivity na Facebooku a v době, kdy 

žádná aktivita neprobíhala.  

Rozptyly u počtu návštěvníků a počtu shlédnutých stránek na návštěvu se rovnají, 

ale průměry u těchto dvou ukazatelů se nerovnají. Protože se rozptyly u počtu návštěvníků 

a počtu shlédnutých stránek na návštěvu rovnají, nevyskytují se rozdíly mezi těmito 

statistikami jak v době uskutečnění aktivity, tak v době, kdy nebyla realizována, ale jestliže se 

u zmiňovaných statistik průměry nerovnají, znamená to, že průměrný počet shlédnutých 

stránek na návštěvu a počet zobrazení se lišil v době uskutečnění aktivity na Facebooku 

od doby, kdy nebyla zveřejněna žádná aktivita. 

 Z toho vyplývá, že se nepotvrdily všechny pracovní hypotézy. V tabulce 5.5 Statistiky 

návštěvnosti pro Facebook jsem zvýraznila šedou barvou odlišné průměry u zobrazení 

stránek, míry opuštění a přímé návštěvnosti. Průměrné zobrazení stránek v době, kdy byla 

zveřejněna nějaká aktivita, bylo zaokrouhleně 148 zobrazení a v době, kdy neprobíhala, 

zobrazení stránek činilo pouze 55,3 zobrazení. Z toho plyne závěr, že pokud se zveřejňují 

různé aktivity na Facebooku, roste počet zobrazení stránek. Průměrná míra opuštění webu 

v době, kdy byla zveřejněna aktivita na Facebooku, se pohybovala okolo 50 %, zatímco 

v době, kdy se aktivity nekonaly, se tato míra opuštění webu pohybovala okolo 30 %. 

Můžeme proto říci, že když se uveřejní aktivita na Facebooku, která s sebou přinese vyšší 

návštěvnost, tak tito návštěvníci opouštějí více stránky, než když aktivity neprobíhají. 

Důsledkem rostoucí míry opuštění může být fakt, že aktivity na Facebooku jsou pro uživatele 

zajímavé, a proto se podívají i na web, ale jeho další obsah už pro ně není tak atraktivní 

a tudíž ho rychleji opouštějí. Přímá návštěvnost v době průběhu aktivity na Facebooku činila 

v průměru 12,3 návštěv a v období mimo aktivity byla přímá návštěvnost okolo 6 návštěv. 

Pokud tedy dochází k uveřejňování aktivit na Facebooku, zvyšuje se i přímá návštěvnost. 

Mezi všemi zkoumanými statistikami a vlivem Facebooku existuje závislost, a proto jsem 

vyvrátila všechny pracovní hypotézy. 
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Tab. 5.5 Statistiky návštěvnosti pro vliv Facebooku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.1 Prokliky z Facebooku 

 Zvlášť se zabývám i závislostí prokliků z Facebooku u všech návštěv, nových 

návštěvníků a vracejících se návštěvníků na základních statistických ukazatelích návštěvnosti 

(celkové návštěvy, míra opuštění, zobrazení stránek a průměrný počet stránek na návštěvu). 

Ke zjištění vlivu jsem využila párové korelace. V následující tabulce Tab. 5.6 jsou šedě 

zvýrazněné hodnoty vyjadřující pozitivní lineární závislost (oba zkoumané faktory zároveň 

buď rostou, nebo klesají). Negativní lineární závislost se zde nevyskytuje a u ostatních faktorů 

neexistuje žádná závislost.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že pokud porostou prokliky z Facebooku, a to jak 

u nových návštěv, tak i vracejících se a celkových návštěv, poroste i celková návštěvnost 

webových stránek. Ta samá závislost bude platit i pro zobrazení stránek pro všechny typy 

návštěv. Doporučuji tedy zůstat u zveřejňování aktivit na Facebooku, protože zvyšují 

návštěvnost. 

 U míry opuštění platí, že pokud porostou prokliky z Facebooku pro všechny typy 

návštěvníků, bude se zvyšovat i míra opuštění, a tento vztah platí i pro prokliky z Facebooku 

vracejících se návštěvníků, zatím co u nových návštěvníků neplatí, že s jejich růstem by se 

zvyšovala míra opuštění stránek. Z tabulky také plyne, že pokud se budou zvyšovat všechny 

prokliky z Facebooku a prokliky vracejících se návštěvníků, poroste i počet stránek 

shlédnutých návštěvou. U nových návštěvníků tento vztah neplatí, což může značit, že 

HomePage pro ně nebyla dostatečně zajímavá, tudíž ztratili zájem o obsah na dalších 
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stránkách webu. Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že redakční tým by neměl zveřejňovat 

upoutávky na Facebooku ve větším množství najednou, ale postupně. Zároveň by se měli 

orientovat na zajímavosti z oblasti samotných trendů marketingu, různých akcí s tím spjatých 

a možnostmi spolupráce s firmami, které nabízí stáže či pracovní příležitost studentům 

a absolventům oboru marketing a obchod, jelikož v době zveřejnění podobných aktivit 

na Facebooku se návštěvnost stránek marketingostrava.cz zvyšovala. 

Tab. 5.6 Korelace pro prokliky z Facebooku  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3.2 Struktura fanoušků stránek na FCB 

 V rámci výzkumu jsem se zaměřila také na strukturu fanoušků na Facebooku, protože 

mě zajímalo, které skupiny lidí zde převažují a jací návštěvníci mají o webové stránky zájem. 

Strukturu fanoušků dle pohlaví znázorňuje Tab. 5.7, která jasně ukazuje, že mezi fanoušky 

stránek marketingostrava.cz jednoznačně převažují ženy, a to o dvě třetiny. 

Tab. 5.7 Přehled počtu fanoušků na Facebooku 

Počet fanoušků na Facebooku podle pohlaví 

muži 48 

ženy 145 

celkem 193 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V další tabulce Tab. 5.8 se nachází podrobnější přehled o fanoušcích webových 

stránek podle věkových skupin. Nejsilnějším segmentem návštěvníků jsou ženy ve věku od 18 
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do 24 let tvořící téměř polovinu všech fanoušků stránek marketingostrava.cz na Facebooku. 

Druhou nejpočetnější skupinou jsou opět ženy, tentokrát ve věku od 25 do 34 let. A třetím 

hlavním segmentem jsou muži ve věku od 18 do 24 let. Z této struktury je zřejmé, že obsah 

i komunikace stránek by se měla vyvíjet dynamicky, přinášet informace o nových trendech, 

událostech, akcích a hlavně o aktuálních problematikách, se kterými se setkávají především 

mladí lidé, tedy studenti. 

 

Tab. 5.8 Přehled fanoušků na Facebooku dle věku 

Přehled fanoušků na Facebooku podle věku 

muži 

18 - 24 let 29 

25 - 34 let 16 

35 - 44 let 2 

45 - 54 let 1 

ženy 

18 - 24 let 88 

25 - 34 let 56 

35 - 44 let 0 

45 - 54 let 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.4 Prokliky z banneru na Sokolská33 

 Jelikož je banner stránek marketingostrava.cz, umístěný na stránkách časopisu 

Sokolská33, jedním ze zdrojů, prostřednictvím kterých se mohou návštěvníci na tyto stránky 

dostat, zaměřila jsem se proto i na zjištění vlivu prokliků z tohoto zdroje návštěvnosti. 

 Z tabulky párové korelace Tab. 5.9 plyne, že pozitivní lineární závislost existuje 

u faktoru návštěvníci a počtu všech uživatelů, kteří navštívili web prostřednictvím banneru, 

ale zároveň i počtu vracejících se návštěvníků. Jestliže se zvyšovala návštěvnost, rostl i počet 

prokliků nejen všech návštěv, ale i počet vracejících se návštěvníků. Z toho usuzuji, že banner 

byl vhodně umístěn. Mezi faktorem míra opuštění a počtem prokliků jak všech návštěv, tak 

vracejících se i nových návštěvníků existuje také pozitivní lineární závislost. Tento fakt je 

však negativním zjištěním, protože pokud se zvyšoval počet prokliků všech druhů 



   51 

návštěvníků, zvyšovala se i míra opuštění, z čehož plyne, že uživatelé pravidelně opouštěli 

stránky. Pravděpodobně zde nenašli informace, které vyžadovali. 

 

Tab. 5.9 Korelace pro prokliky z banneru na Sokolská33 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.5 Prokliky z kampaní na GoogleAdWords  

 Reklamní kampaň STUDENTI1 byla zaměřena na materiály ke studiu pro všechny 

ročníky oboru marketing a ochod, reklamní kampaň STUDENTI2 se věnovala studiu na 

ekonomické fakultě, konkrétně studiu oboru marketing a obchod, reklamní kampaň 

STUDENTI3 byla určena akcím a událostem konaným v rámci Ekonomické fakulty 

a reklamní kampaň STUDENTI4 byla zaměřena na stáže pro studenty oboru marketing 

a obchod. 

Pro zjištění vlivu prokliků z jednotlivých kampaní vytvořených na GoogleAdWords 

jsem využila párové korelace. V následující tabulce Tab. 5.10 jsou šedě zvýrazněny hodnoty 

vyjadřující pozitivní lineární závislost (oba zkoumané faktory zároveň buď rostou, nebo 

klesají). Hodnoty jsou ale poměrně nízké, což značí slabou míru vzájemné závislosti. 

Negativní lineární závislost se zde nevyskytuje a u ostatních (nezvýrazněných) faktorů 

neexistuje žádná závislost. 

 Pozitivní lineární závislost existuje tedy pouze u faktoru míra opuštění a to u kampaně 

Studenti1 a Studenti2. Čím více uživatelů kliklo na jednu z těchto kampaní, tím se míra 

opuštění stránek zvyšovala. Možným důvodem mohla být špatná volba klíčových slov a tím 



   52 

pádem uživatelé po rozkliknutí reklamy nenašli potřebné informace a stránku pak rychle 

opustili. 

Tab. 5.10 Korelace pro prokliky z kampaní na Google Adwords 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.6 Prokliky z kampaní na Skliku  

 Pro zjištění vlivu prokliků z jednotlivých kampaní vytvořených na Skliku jsem rovněž 

využila párovou korelaci. V následující tabulce Tab. 5.11 jsou opět šedě zvýrazněné hodnoty 

vyjadřující pozitivní lineární závislost (tzn., oba zkoumané faktory zároveň rostou nebo 

klesají). Negativní lineární závislost se zde nevyskytuje a u ostatních faktorů neexistuje žádná 

závislost. 

 Pozitivní lineární závislost existuje (stejně jako u Google Adwords) u faktoru míra 

opuštění a to u kampaně Studenti1 a Studenti2, což potvrzuje nevhodnost zvolených 

klíčových slov u těchto reklamních kampaní. Na základě této skutečnosti se se zvyšujícím 

počtem prokliků zvyšovala i míra opuštění stránek.  
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 Dále také existuje pozitivní lineární závislost mezi faktorem celkové návštěvnosti 

(Všechny návštěvy) a prokliky z kampaní Studenti2 a Studenti3. Tento vztah existuje zároveň 

i pro faktor noví návštěvníci a prokliky z kampaní Studenti2 a Studenti3. Lze říci, že když 

rostl počet prokliků z kampaní Studenti2 a Studenti3, zvyšoval se počet jak nových 

návštěvníků, tak celkové návštěvnosti. 

 Ovšem zajímavá je skutečnost, že pozitivní lineární závislost existuje také u faktoru 

vracející se návštěvníci a prokliky z kampaně Studenti2. Pokud tedy rostl počet prokliků 

z kampaně Studenti2, zvyšoval se i počet vracejících se návštěvníků. Tito návštěvníci si 

zřejmě nezapamatovali název internetové adresy stránek studentů katedry marketingu 

a obchodu, ale k opakované návštěvě využili opět vyhledávač na Seznam.cz. 

Tab. 5.11 Korelace pro prokliky z kampaní na Skliku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.7 Vyhodnocení jednotlivých kampaní na Google AdWords a Sklik 

 Následující tabulka Tab. 5.12 uvádí počty prokliků a zobrazení jednotlivých 

reklamních kampaní jak na Skliku, tak na Google AdWords. Podle obou ukazatelů je možné 
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zhodnotit úspěšnost jednotlivých reklamních kampaní. Zásadní význam pro úspěšnost má 

však počet prokliků u jednotlivých kampaní. Počet zobrazení vyjadřuje skutečnost, že stránka 

se vůbec ve vyhledávači zobrazila po zadání určitých klíčových slov, ale až počet prokliků 

říká, kolik uživatelů na kontextovou reklamu skutečně kliklo. 

Reklamní kampaň STUDENTI1 byla zaměřena na materiály ke studiu pro všechny 

ročníky oboru marketing a ochod, reklamní kampaň STUDENTI2 se věnovala studiu na 

ekonomické fakultě, konkrétně studiu oboru marketing a obchod, reklamní kampaň 

STUDENTI3 byla určena akcím a událostem konaným v rámci ekonomické fakulty 

a reklamní kampaň STUDENTI4 byla zaměřena na stáže pro studenty oboru marketing 

a obchod. 

 Nejúspěšnější reklamní kampaní vytvořenou na Skliku byla kampaň Studenti2, skrze 

kterou se prokliklo na webové stránky marketingostrava.cz 88 návštěvníků a naopak nejméně 

úspěšnou byla kampaň Studenti4, protože jednak se na ni neprokliknul ani jeden návštěvník 

a zároveň se zobrazila ve vyhledávači pouze jednou. Příčinou byla jednak špatná volba 

klíčových slov a zároveň i špatné a málo vyhledávané zaměření reklamní kampaně. 

Nejúspěšnější reklamní kampaní vytvořenou na Google AdWords byla také kampaň 

Studenti2, přes kterou se prokliklo na webové stránky marketingostrava.cz 54 návštěvníků. 

Kampaň Studenti4 se sice zobrazila víckrát, ale prokliklo se přes ni méně návštěvníků. 

Nejméně úspěšnou reklamní kampaní zde byla kampaň Studenti3, protože se na vyhledávači 

ani nezobrazila. 

  Co se týče počtu zobrazení celkově, jednoznačně byl efektivnější vyhledávač Google, 

který nejspíše lidé využívají mnohem častěji než Seznam.cz, protože počet zobrazení kampaní 

na Google byl mnohonásobně vyšší než na Seznamu. 

 

Tab. 5.12 Vyhodnocení reklamních kampaní 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kampaň 
Sklik Google AdWords 

Počet zobrazení Prokliky Počet zobrazení  Prokliky 

Studenti1 77 12 79515 39 

Studenti2 1187 88 103747 54 

Studenti3 169 1 0 0 

Studenti4 1 0 128521 42 
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Vyhodnocení nejpoužívanějších klíčových slov 

 V následující tabulce je uveden výčet klíčových slov, která byla vhodně zvolena, 

protože právě tyto slova uživatelé zadali do vyhledávače na Seznam.cz. 

 

Tab. 5.13 Přehled zadaných klíčových slov na Skliku 

Klíčové slovo Návštěvy 

studium marketingu 11 

praxe - marketing 9 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Ze všech zvolených klíčových slov na Seznam.cz uživatelé shodně zadali 

do vyhledávače a proklikly se na stránky www.marketingostrava.cz pouze dvě klíčová slova, 

a to studium marketingu a praxe – marketing. 

 Do vyhledávače na Google uživatelé zadávali pro návštěvu stránek 

www.marketingostrava.cz  klíčová slova uvedená v Tab. 5.14. Nejčastěji využívanými 

klíčovými slovy byla marketing, pracovní příležitosti a akce. Tato klíčová slova mají však 

široký význam a nemusejí být spojována pouze s obsahem stránek www.marketingostrava.cz.  

 

Tab. 5.14 Přehled zadaných klíčových slov  na Google 

Klíčové slovo Návštěvy 

marketing  53 

pracovní příležitosti 32 

akce 30 

studium marketingu 9 

stáže pro studenty 9 

marketing - akce 1 

praxe - marketing 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 5.15 Přehled klíčových slov zadaných do vyhledávače na Google 

Klíčové slovo Návštěvy 

plesy ostrava 2011 94 

marketingostrava.cz 69 

plesy v ostravě 60 

ples ostrava 2011 50 

http://www.marketingostrava.cz/ 33 

plesy 2011 ostrava 30 

plesy v ostravě 4.unora 27 

plesová sezona ostravsko 23 

marketing ostrava 19 

marketingostrava 17 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

V Tab. 5.15 je uveden přehled klíčových slov a k nim příslušný počet návštěvníků, 

kteří dané klíčové slovo zadali do vyhledávače na Google a skrze něj navštívili webové 

stránky www.marketingostrava.cz. 

 Mezi nejčastěji zadávaná klíčová slova na Googlu, přes která se návštěvníci proklikli 

na stránky www.marketingostrava.cz, patří plesy ostrava 2011 s počtem návštěv 94, 

marketingostrava.cz, které zadalo 69 návštěvníků a plesy v Ostravě, skrze které navštívilo tyto 

stránky 60 návštěvníků. Hlavním důvodem návštěv stránek, jak vyplývá z tabulky, byl 

především zájem uživatelů o kulturní a společenské akce. 
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6 Návrhy a doporučení 

 Kapitola obsahuje návrhy a doporučení k použitým prvkům komunikačního mixu 

webové prezentace studentů katedry marketingu a obchodu, jež vychází z výsledků analýzy. 

Návrhy a doporučení jsou koncipována do odstavců podle jednotlivě zkoumaných prvků 

komunikačního mixu internetových stránek a jejich vlivu na návštěvnost internetových 

stránek www.marketingostrava.cz. 

 

6.1 Doporučení k Facebooku 

 Z výsledků T-testu pro nezávislé skupiny vyplynulo, že existuje vliv uskutečnění 

aktivit na Facebooku na všechny zkoumané statistiky návštěvnosti, tzn., existuje vztah mezi 

realizovanou aktivitou a počtem zobrazení stránek, počtem návštěv celkově i přímých 

návštěv, mírou opuštění a počtem stránek shlédnutých jednou návštěvou. Dopad 

uskutečněných aktivit na Facebooku má proto velký význam. Nejdůležitější roli zde hraje 

rostoucí počet návštěvníků webových stránek při zveřejnění dané aktivity na Facebooku 

a míra opuštění webu. Výsledky testu potvrzují fakt, že realizace aktivit na profilu zvyšuje 

počet návštěvníků webu. Avšak z porovnání grafů, ukazujících vývoj návštěvnosti 

v jednotlivých měsících, a tabulky, uvádějící přehled jednotlivých druhů aktivit, lze vyčíst, že 

ne všechny uskutečněné aktivity měly dopad na zvýšení návštěvnosti webových stránek, nebo 

i když se počet návštěv zvýšil, tak míra opuštění stránek byla vysoká. Což značí, že 

návštěvníci na webu nenašli informace, které hledali nebo by je zaujaly. Proto již neměli 

důvod se na web vracet. 

 Pomocí podrobného srovnání dnů s největší návštěvností a uskutečněnými aktivitami 

jsem zjistila, že návštěvnost webu se zvyšovala při zveřejňování článků týkajících se 

pracovních příležitostí, možnostech uplatnění absolventů v zaměstnání a při zveřejnění 

konkrétních nabídek práce pro studenty. Proto navrhuji pokračovat nejen ve zveřejňování 

informací z oblasti pracovních příležitostí a možnostech uplatnění, ale i navázání 

spolupráce s partnerskými společnostmi a organizacemi ekonomické fakulty a vyhledávání 

dalších pracovních nabídek a jejich následné zveřejňování. Například pokusit se navázat 

spolupráci s organizací AISEC. 

 Další kategorie aktivit, při kterých se zvyšovala návštěvnost stránek, se týká různých 

kulturních událostí konaných v Ostravě a v blízkém okolí. Konkrétně nejvíce návštěvníků 

reagovalo na pozvánky na plesy. Jelikož však plesová sezóna skončila, lze usoudit, 
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že návštěvníci by mohli mít také zájem o informace o společenských aktivitách konaných 

v různých ročních obdobích. Proto bych redakčnímu týmu navrhla zpracovávat a zveřejňovat 

informace o kulturních akcích, které jsou typické pro nadcházející období jara a léta, tzn. 

pozvánky na promítání v letních kinech, na představení v divadlech, informace 

o festivalech a koncertech, popřípadě zpracovat tipy a náměty na výlety v blízkém okolí. 

Záměrně navrhuji aktivity, které zajímají především studenty, tedy mladé a aktivní lidi, 

protože při analýze struktury fanoušků stránek marketingostrava.cz na Facebooku vyplynulo, 

že převážnou většinu těchto fanoušků tvoří muži a ženy ve věku od 18 do 34 let. 

 

6.2 Doporučení k e-mailům 

 Vliv rozeslaných e-mailů na základní ukazatele návštěvnosti (počet návštěv celkem, 

počet přímých návštěv, počet zobrazení stránek, míra opuštění webu, počet shlédnutých 

stránek na návštěvu) jsem zjistila také pomocí T-testu pro nezávislé skupiny. Výsledky tohoto 

testu ukázaly, že neexistoval vliv rozeslaných e-mailů na všechny zmíněné ukazatele kromě 

míry opuštění webových stránek, která se v době rozeslání e-mailů snižovala. Důvod snižující 

se míry opuštění spatřuji ve vhodném zacílení e-mailů, proto navrhuji zopakovat přímý 

mailing, ale s obměněným zaměřením, například na téma vznik nové rubriky. V současné 

době tým redaktorů pracuje na naplnění nové záložky s názvem „Co se děje v marketingu?“, 

kde se postupně budou zveřejňovat zajímavosti a trendy z oblasti marketingu. Před dalším 

rozesláním však doporučuji nejprve propracovat obsah jednotlivých záložek, doplnit 

informace o další témata a zkontrolovat aktuálnost informací, protože zastaralé články 

a informace návštěvníky rychle odradí, tudíž budou stránky opět opouštět, v nejhorším 

případě se dokonce ani nevrátí. 

 Tyto výsledky mě opravdu překvapily, protože jsem předpokládala, že studenti oboru 

marketing a obchod zareagují na pozvánku už jen ze samotné zvědavosti a návštěvnost by se 

tím pádem zvýšila. Budoucí marketéři by se dle mého názoru měli zajímat o záležitosti, které 

bezesporu souvisí s jejich specifickým zaměřením a rozšiřovat si svůj přehled.  

 Důsledkem absolutního nezájmu v případě rozeslání pozvánky k návštěvě stránek 

mohla být špatná či nezajímavá formulace sdělení pozvánky. Dalším aspektem pro ignoraci 

mohl být také fakt, že pozvánka nebyla nijak graficky upravena a oživena z důvodu omezené 

kapacity hromadného rozesílání přes studijní oddělení, tudíž ji příjemci přehlédli. 

Do budoucna by se mohlo zapracovat na možnostech školní elektronické pošty a pokusit se 

navýšit kapacity odesílaných e-mailů tak, aby bylo možné rozesílat zprávy s většími 
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přílohami, protože samotný design a grafické působení na příjemce může mít rozhodující 

význam pro rozhodování o návštěvě webu. 

 

6.3 Doporučení k reklamním kampaním 

 Z vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých reklamních kampaní založených na Google 

AdWords a Skliku vyplývá, že nejúspěšnější kampaní na obou těchto serverech byla kampaň 

STUDENTI2, která se zaměřuje na studium na ekonomické fakultě, konkrétně oboru 

marketing a obchod. Nejčastějšími návštěvníky, kteří se proklikli na stránky skrz kampaně, 

byli uživatelé hledající informace o studiu oboru marketing a obchod. Tuto kampaň bych tedy 

doporučila ponechat pro další období ve stejném znění, pouze s obměnou některých 

klíčových slov. Vynechala bych dlouhá složená klíčová slova jako marketing a obchod 

všb – tuo a ponechala pouze jednoduchá klíčová slova například jako studium marketingu, 

po jehož zadání do vyhledávače na Seznam.cz se stránka www.marketingostrava.cz zobrazí 

dokonce na prvním místě.  

 Druhou poměrně úspěšnou reklamní kampaní byla kampaň STUDENTI1, zaměřující 

se na materiály ke studiu pro všechny ročníky oboru marketing a ochod. Z tohoto výsledku 

plyne také fakt, že motivem uživatelů pro návštěvu stránek www.marketingostrava.cz bylo 

získání podpůrných materiálů ke studiu. Týmu redaktorů stránek doporučuji zjistit ochotu 

vyučujících poskytnout některé materiály k výuce a popřípadě zajistit jejich zveřejnění 

prostřednictvím těchto stránek. Jako další variantu v případě neochoty bych navrhla týmu 

mapovat okolí a prostředí Internetu a vyhledávat informace, které by mohly výuku obohatit. 

Například sledovat trendy a novinky v marketingu a uveřejňovat je na stránkách ať už 

v podobě článků či jen odkazů. Kampaň tedy doporučuji také ponechat, ale v pozměněné 

podobě. Její obsah bych zaměřila spíše na zmíněné novinky a trendy v marketingu. 

 Reklamní kampaň STUDENTI4 byla zaměřena na stáže pro studenty oboru marketing 

a obchod. Zde jsem do klíčových slov zařadila také variantu pracovních příležitostí, protože 

studenti hledající pracovní zkušenosti možná někdy vypouštějí možnosti stáže, i když by ji 

třeba také uvítali. Výsledky výzkumu ukázaly, že v počtu zobrazení jednoznačně vedla, 

ale v počtu prokliků byla na Googlu průměrná a na Seznamu dokonce absolutně neúspěšná. 

Doporučila bych proto upravit znění kampaně a sledovat, zda se její úspěšnost mění. 

 Kampaň STUDENTI3 byla ve srovnání s předchozími téměř neúspěšná. Zaměřovala 

se na akce a události konané v rámci ekonomické fakulty, avšak zájem uživatelů o tuto 

kategorii byl téměř nulový jak na Seznamu tak Googlu, protože se skrze tuto kampaň proklikl 
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pouze jeden návštěvník. Domnívám se, že příčinou mohla být buď špatná volba klíčových 

slov, nebo uživatelé automaticky volí k získání informací tohoto druhu přímo webové stránky 

fakulty či univerzity. Doporučila bych pozměnit klíčová slova a sledovat, zda se úspěšnost 

kampaně mění. V případě žádné změny bych tuto kampaň nahradila jinou, zaměřující se 

například na možnosti studia v zahraničí v rámci ekonomické fakulty. Kampaň STUDENTI2 

se týkala studia a byla úspěšná, tudíž je velká pravděpodobnost, že reklamní kampaň, věnující 

se velmi specifickému typu studia s ohledem na narůstající požadavky na jazykové znalosti 

absolventů ze strany zaměstnavatelů, bude také patřit mezi nejúspěšnější. 

 

6.4 Doporučení ke zdrojům návštěvnosti 

 Zdroje, ze kterých mohli uživatelé navštívit stránky www.marketingostrava.cz, jsou 

celkově tři, a to prostřednictvím banneru na stránkách časopisu Sokolská33, skrz odkazující 

stránku na Facebooku nebo proklikem z vyhledávání na portálech Seznam.cz a Google.cz. 

 Všechny zmíněné zdroje návštěvnosti se ukázaly jako efektivní, dokonce se přibližně 

ve stejném procentuálním poměru podílely na celkové návštěvnosti. Nicméně odkazující 

stránka na Facebooku a banner na stránkách časopisu Sokolská 33 považuji za efektivnější, 

protože ze čtyř vytvořených reklamních kampaní byly úspěšné pouze dvě. Podrobně se jejich 

hodnocením a návrhům na obměny či vylepšení zabývám v podkapitole Doporučení 

k reklamním kampaním. 

 Co se týče banneru umístěného na stránkách časopisu Sokolská33, výsledky párové 

korelace ukázaly, že s růstem celkové návštěvnosti i růstem vracejících se návštěvníků 

se zvyšoval i počet prokliků z banneru. Tato pozitivní skutečnost vyjadřuje vhodný výběr 

umístění banneru a zároveň také efektivní volbu banneru jako zdroje návštěvnosti. Proto 

navrhuji ponechat jeho umístění, ale doporučila bych změnit text, protože dále jsem došla 

z výsledků korelace ke zjištění, že se zvyšujícím se počtem prokliků z banneru u všech druhů 

návštěvnosti (nový, vracející se návštěvníci a návštěvníci celkem) se zvyšovala i míra 

opuštění stránek. Důvodem mohla být skutečnost, že pohled na banner v návštěvnících 

vyvolal dojem, že se jedná o stránky nějaké marketingové společnosti a ne o web studentů 

nebo uživatelé na stránkách nenašli hledané informace či pro ně obsah nebyl dostatečně 

poutavý. Návrhy a doporučení ke směru, kterým by se měl obsah stránek 

www.marketingostrava.cz ubírat, rozvádím již v podkapitole Doporučení k vlivu Facebooku. 
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7 Závěr 

 

 Analýza komunikačního mixu internetových stránek studentů katedry marketingu 

a obchodu spočívala v definování využitých prvků komunikačního mixu a zjištění jejich 

účinnosti a vlivu na celkovou návštěvnost webové prezentace. V diplomové práci se blíže 

zabývám zjištěním vlivu existence profilu stránek www.marketingostrava.cz na Facebooku 

a zveřejňováním konkrétních aktivit na základní ukazatele návštěvnosti stránek, dále zjištěním 

vlivu přímého mailingu a vlivu odkazujících stránek (banner na Sokolská33, proklik 

z Facebooku a reklamních kampaní) na tyto základní charakteristiky návštěvnosti. 

 Cílem mé diplomové práce tedy bylo zjistit, jaké prvky marketingové komunikace 

na Internetu měly vliv na návštěvnost webových stránek studentů katedry marketingu 

a obchodu, odkud nejčastěji přicházeli návštěvníci těchto webových stránek a jak se zde 

chovali. 

 Pro dosažení zmíněného cíle jsem pozorovala vývoj návštěvnosti stránek za každý 

měsíc sledovaného období, tzn. od měsíce října 2010 do února 2011, a to s ohledem na 

jednotlivé zdroje návštěvnosti, tak na specifikaci činností, jež zapříčinily nárazové výkyvy 

v návštěvnosti stránek. Kromě toho jsem se snažila v rámci experimentu s využitím 

statistického programu SPSS určit, zda existují závislosti komunikačních prvků (vliv 

Facebooku, vliv e-mailu, vliv banneru na stránkách Sokolská33 a vliv a účinnost reklamních 

kampaní) na základní ukazatele návštěvnosti a následně vytvořit návrhy a doporučení 

na zlepšení jak komunikačních aktivit, tak obsahového zaměření webové prezentace s cílem 

zvyšovat návštěvnost těchto stránek. 

 Výsledky výzkumu ukázaly, že ze zapojení Facebooku jako jednoho ze zdrojů 

návštěvnosti bylo velmi účinné, protože návštěvnost při konkrétních aktivitách prudce rostla. 

Umístění banneru na stránky časopisu Sokolská33 bylo také dobrým tahem, jelikož výsledky 

potvrdily, že s růstem návštěvnosti rostl také počet prokliků z tohoto zdroje návštěvnosti. 

Ze čtyř reklamních kampaní, které tvoří poslední zdroj návštěvnosti, byly vyhodnoceny jako 

úspěšné pouze kampaně STUDENTI2 a STUDENTI1, což značí, že v tomto prvku 

komunikačního mixu bude zapotřebí provést ještě hodně práce. Obměny pro každou reklamní 

kampaň jsou uvedeny v návrzích a doporučeních. 

 Překvapivým zjištěním pro mne však bylo, že přímý mailing jako další zkoumaný 

prvek komunikačního mixu, neměl v prvních dvou případech (rozeslání pozvánky k návštěvě 

webu a nabídka spolupráce na webu) žádný vliv na návštěvnost webových stránek a až na třetí 
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rozeslaný e-mail, obsahující oznámení o založení profilu stránek www.marketingostrava.cz 

na Facebooku, jeho příjemci zareagovali a návštěvnost stránek se prudce zvýšila. 

 Pro výsledky všech výše uvedených prvků komunikačního mixu webových stránek 

studentů katedry marketingu a obchodu jsem se následně pokusila nalézt nejvhodnější návrhy 

a doporučení k jejich úpravě, modifikaci či kompletní změně tak, aby bylo dosaženo 

celkového zefektivnění komunikace internetových stránek www.marketingostrava.cz.  

 Toto téma mě oslovilo zejména proto, že mi umožnilo prakticky využít poznatků 

a znalostí získaných při studiu na oboru marketing a ochod a navíc se zdokonalit v oblasti 

internetového marketingu. Díky této příležitosti jsem získala přehled o komunikačních 

aktivitách uplatňovaných v prostředí Internetu a jejich realizaci. Velmi cennou zkušeností pro 

mne bylo seznámení se s kontextovou reklamou uplatňovanou na Internetu. 
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Příloha 1 Přehled typů reklamních proužků 

 

 



   

Příloha 2 Přehled kateder a pracovišť ekonomické fakulty 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



   

Příloha 3: E-maily rozeslané studentům oboru marketing a 

obchod 

 

 

!!!! TAK TO PROMARKNI !!!! 
 

 

Katedra marketingu a obchodu oficiálně oznamuje, že spustila své 

webové stránky! 
 

Kde? 

 

Na adrese marketingostrava.cz! 
 

Co všechno je zde k vidění? 

 

Dozvíš se nejzajímavější události nejen ze světa studentského  

 

Novinky o dění na katedře a ve škole  

 

Užitečné informace pro a o studiu  

 

Nabídky stáží od firem pro studenty  

 

Rady a příběhy ze života absolventů katedry MaO  

 

A v neposlední řadě souhrnné informace o katedře, pedagozích a 

předmětech vyučovaných v rámci oboru MaO  

 

 

„Imark, to je Tvoje malá sonda do zákulisí marketingu a 

obchodu!“ 
 



   

 

 

Nabídka pracovních pozic  
pro studenty 
 
                                                                                                                        
 

Z řad studentů oboru Marketing a obchod hledáme studenty pro obsazení pracovních 

pozic pro zabezpečení provozu webových stránek. 

 

Nabízíme získání praktických zkušeností z oboru, odpovídající finanční ohodnocení, 

práci v mladém kolektivu, dlouhodobou spolupráci, flexibilní pracovní dobu a možnost 

částečně pracovat i z domu. Pokud máte zájem, čtěte dále! 

 

V případě zájmu o některou z níže uvedených pozic zašlete nejpozději do 31. 10. 2010 

strukturovaný životopis a motivační dopis na email marketingostrava@gmail.com, 

do předmětu zprávy uveďte název pozice, o kterou se zajímáte. 

 

Nabízené pracovní pozice 
 

 Fotograf/Fotografka 

 Pracovník/Pracovnice PR 

 Pomocný administrativní pracovník/pracovnice 

 Analytický pracovník/pracovnice 

 Personální koordinátor/koordinátorka 

 Pracovník/Pracovnice event marketingu 

 Koordinátor/Koordinátorka reklamních kampaní 

 Grafik/Grafička 

 Vedoucí redaktor/ka rubriky o katedře 

 Vedoucí redaktor/ka rubriky určené studentům 

 Vedoucí redaktor/ka rubriky určené firmám 

 Vedoucí redaktor/ka rubriky určené absolventům 

 Redaktor/Redaktorka 

 Korektor/Korektorka 

www.marketingostrava.cz 



   

Oznámení o založení profilu stránek www.marketingostrava.cz na 

Facebooku 

 

praxe > kreativita > spolupráce > zkušenosti > studijní materiály > SLEDUJ ZDE! 

<http://www.marketingostrava.cz/> 

 

Přidej si nás na Facebook a buď v obraze, co je u nás nového! 

 

Odkaz na stránky na Facebooku: 

<http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Marketingostravacz/157692084266113?v=wall> 

 

 



   

Příloha 4: Přehled reklamních kampaní a klíčových slov 

Kampaň STUDENTI 1 

 

 

 

 

 

klíčová slova: 

ekonomická fakulta, marketing - materiály  

marketing a obchod - materiály  

materiály do marketingu  

materiály do marketingu, ekonomická fakulta  

materiály do marketingu, všb - tuo  

materiály oboru marketing a obchod  

materiály všb - tuo, marketing a obchod  

všb - tuo, marketing a obchod - materiály  

 

Kampaň STUDENTI 2 

 

 

 

 

klíčová slova: 

marketing 

studium marketingu  

marketing a obchod všb – tuo 

katedra marketingu a obchodu 

marketing, ekonomická fakulta 

studijní obor marketing a obchod  

studium na všb - tuo, marketing  

studium oboru marketing a obchod  

studijní obory marketingu v ostravě 

marketing a obchod, ekonomická fakulta  

Materiály – marketing 

Pro všechny ročníky oboru 

Marketing a obchod ekonomické 

fakulty 

www.marketingostrava.cz 

Studium oboru Marketing a 

obchod na ekonomické fakultě 

VŠB v Ostravě 

www.marketingostrava.cz 



   

Kampaň STUDENTI 3 
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