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1.  Úvod 

Téma bakalářské práce je  „Efektivní využití virtuálního prostoru v podnikání“ 

se zaměřením na poslední trendy jako jsou sociální sítě. 

Malé a střední firmy jsou nuceny, aby přežily, využívat všech prostředků které 

jim pomáhají vyrovnat krok se svými konkurenty. Virtuální prostředí umožňuje, aby 

i malá nebo střední firma držela krok se svými většími konkurenty, neboť návštěvník 

webových stránek této firmy není schopen na první pohled odlišit prezentaci lokální

ho internetového obchodu od jeho nadnárodního konkurenta. 

Vše však má svá úskalí. Podnikatelé v malých a středních firmách musí mimo 

vlastního podnikání zvládat i spoustu dalších, podpůrných činností, jako je účetnictví, 

mzdová a personální agenda, komunikace se státní správou a v neposlední řadě 

nemohou opomenout  ani  sebevzdělávání.  Výsledkem je  nutnost efektivně rozložit 

prostředky, které mají k dispozici (finance, výrobní kapacity, lidský potenciál a pře

devším čas, neboť den má pouze 24 hodin).  Špatné rozhodnutí může vést k chybné 

alokaci těchto velmi omezených zdrojů a v krajním případě k úpadku.

Ve virtuálním prostředí se vše překotně vyvíjí. Často tak dochází k tomu, že v 

okamžiku, kdy podnikatel konečně zvládne využít novou technologii je tato již zasta

ralá a nahrazena novou.  Fenoménem několika posledních let se stávají sociální sítě. 

Zvláště jedna z nich – Facebook, zaznamenala strmý růst popularity.  V současné 

době na svých stránkách Facebook uvádí dokonce stamilióny členů – tedy potencio

nálních zákazníků.   Toto je  vskutku  pozoruhodné číslo,  otázkou zůstává,  zda lze 

tento potenciál využít i v podmínkách malé a střední firmy. Cílem této práce je tedy 

návrh způsobu efektivního využití virtuálního prostoru, jenž by byl vhodný pro tuzem

ské malé a střední firmy.
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2.  Vymezení základních pojmů 

Pro začátek je třeba definovat některé pojmy z oblasti podnikání a virtuálního 

prostředí, které se vztahují k tématu této bakalářské práce. Tyto definice usnadní 

další práci.

2.1 Vymezení základních pojmů z oblasti podnikání

Existuje nepřeberné množství definic pro  podnikání. Například  Veber1 defi

nuje  podnikání  jako  dynamický  proces  vytváření  přidané  hodnoty  zapojením 

ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se  zvýšila jejich původní hodnota.  Dle 

naší legislativy2  se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Osoba, jež provozuje činnost zvanou podnikání je podnikatel. Podle Mikoláše3 

je podnikatel hlavním hybatelem v podnikání a nositelem podnikavosti v definovaném 

systému, je  to  člověk,  který vlastní  zdroje,  aktivně uspokojuje  potřeby za účelem 

umocnění  svého potenciálu  (zdrojů,  potřeb,  zisku  atd.)  Zmiňuje  se  také o sekun

dárním podnikateli, jímž je podnik, ten však podniká jen z vůle prvotního podnikatele 

(majitele). 

Veber4 definuje podnikatele jako osobu která realizuje podnikatelské aktivity 

s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního kapitálu, osoba jež je schopna rozpoznat pří

ležitosti, mobilizovat a využívat zdroje k dosažení stanovených cílů a samozřejmě je 

ochotna podstoupit tomu odpovídající rizika.  Je to iniciátor a nositel podnikání jenž 

1 VEBER, J.; SRPOVÁ, J.  Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada  Publishing, 2008. 

320 s. ISBN 978-80-247-2409-6. s.15

2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 2, odst 1

3 MIKOLÁŠ,  Z.  Jak  zvýšit  konkurenceschopnost  podniku  :  konkurenční  potenciál  a  dynamika  

podnikání. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. s. 25

4 VEBER, J.; SRPOVÁ, J.  Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada  Publishing, 2008. 

320 s. ISBN 978-80-247-2409-6. s.16
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investuje  své  prostředky,  čas  úsilí  i  jméno  a  přebírá  zodpovědnost  za  výsledky. 

Hlavní motivací je dosáhnout finančního a osobního uspokojení. 

Nelze opomenout zákonnou definici – tedy dle platné legislativy5 je podnikatel: 

a)  osoba  zapsaná  v  obchodním  rejstříku,  b)  osoba,  která  podniká  na  základě 

živnostenského  oprávnění,  c)  osoba,  která  podniká  na  základě  jiného  než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje ze

mědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.  

Hlouběji  se  definicí  podnikatele  zabývá Hisrich6 podle  nějž  byly  v  minulém 

století  předmětem nejhlubšího zkoumání právě personální  a sociologické aspekty 

podnikání, což se promítlo v nejnovějších definicích pojmu podnikatele. Podle něj se 

téměř všechny definice shodují  v tom, že jde o specifické jednání které zahrnuje 

mimo jiné chopení se iniciativy, reorganizování sociálně-ekonomických mechanizmů 

za  účelem  přeměny  zdrojů  a  situací  v  praktický  výsledek  při  současném  za

kalkulování rizika neúspěchu. Zabývá se i definicí s psychologického hlediska. Kdy 

definuje podnikatele jako osobu jež je motivována určitými pohnutkami. Chce něčeho 

dosáhnout (osamostatnit se), něco získat, popřípadě si něco splnit.  Podle něj to, co 

podnikatel nabízí (zboží či služby) může či nemusí být nové, unikátní.

Téměř  u  všech autorů  se  vyskytuje  stejný  prvek – podnikání  je  různorodá 

činnost,  kterou podnikatel provozuje za účelem uspokojení svých potřeb. Pro dosa

žení svého cíle na sebe přebírá riziko případného neúspěchu. Obzvláště pro malé 

podnikatele přitom nemusí být cílem finanční uspokojení, mnohem častěji se jedná 

o jistou formu seberealizace. Jsou samozřejmě situace, kdy se člověk stane podnika

telem z nouze, avšak toto jsou případy, na které se budou výše uvedené definice 

vztahovat pouze částečně. 

5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 2, odst 2)

6 HISRICH, R.D.; PETERS, M.P.  Založení a řízení nového podniku. Přel. S.Spanilý  1.vyd. Praha: 

Victoria Publishing 1996. 502 s. ISBN 80-85865-07-06. s. 21
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Podnikatel  podniká prostřednictvím svého podniku.  Podnik označuje Wöhe7 

jako plánovaně organizovanou hospodářskou jednotku, ve které jsou výrobní faktory 

kombinovány tak, aby bylo vyrobeno a prodáno zboží a služby. Obšírněji  definuje 

podnik  Mikoláš8 jako  soubor  hmotných,  jakož  i  osobních  a  nehmotných  složek 

podnikání, účelově organizovaný a relativně uzavřený, sloužící k podnikání (podnik je 

obsahem právní či jiné formy podnikání), který je tvořen věcmi, osobami, právy a jiný

mi majetkovými hodnotami, které patří podnikateli nebo s nimiž disponuje (má je v 

nájmu apod.) a slouží mu k podnikání, nebo mají k tomu účelu sloužit.

 Připouští i jeho existenci jako sekundárního podnikatele  (právnická osoba 

či jiná organizační forma podnikání) v zájmu primárního podnikatele (fyzické osoby 

nebo skupiny fyzických osob, tzn. primárního vlastníka) a je to podle něj složitě struk

turovaným  potenciálem  umožňujícím  podnikání,  který  prochází  vlastním  vývojem 

počínaje vizí, formou projektu, materializovanou formou, fází ztráty účelovosti atd.  

Velice jednoduše je podnik dle Vebera9 definován jako subjekt, ve kterém do

chází k přeměně zdrojů (vstupů) ve statky (výstupy) popřípadě jej definuje obsáhleji 

jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů,  práv a jiných majetkových hodnot (ať 

vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli k provozování podnikatelských ak

tivit.  Oproti  tomu  právně  je  podnik  interpretován  jako  soubor  hmotných  jakož 

i osobních a nehmotných složek podnikání. 

Podnikatel podniká se svým podnikem v podnikatelském prostředí, které je 

chápáno dle Viturky10   jako  komplexní dlouhodobý výsledek různorodých vlivů gene

rovaných současnými i předchozími aktivitami podnikatelských i nepodnikatelských 

7 WÖHE, G.; KISLINGEROVÁ, E.  Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2. s. 41

8 MIKOLÁŠ,  Z. Jak  zvýšit  konkurenceschopnost  podniku  :  konkurenční  potenciál  a  dynamika  

podnikání. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6.s. 28

9 VEBER, J.; SRPOVÁ, J.  Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada  Publishing, 2008. 

320 s. ISBN 978-80-247-2409-6. s.16

10 VITURKA,  M.  Kvalita  podnikatelského  prostředí,  regionální  konkurenceschopnost  a  strategie  

regionálního rozvoje České republiky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN: 978-80-

247-3638-9. s. 109

Strana 4



subjektů. Oproti  této stručné definici  jej  Ludvík11 definuje jako souhrn podstatných 

vlivů působících na podnikatele, podnik a podnikání. Zahrnuje vlivy, které působí na 

soustavnou činnost  prováděnou podnikatelem nebo podnikem vlastním a na jeho 

vlastní odpovědnost (riziko, újmu) za účelem zhodnocení podnikatelského potenciálu 

(např. v podobě zisku) nebo uspokojení potřeb podnikatele. 

Vedle ekonomických a přírodních složek podnikatelského prostředí na význa

mu nabývají složky nehmotného prostředí, jako je kultura (ekonomická i všeobecná), 

právo, sociální vztahy, vědecké poznatky atd. Podnikatelské prostředí lze tedy chápat 

jednak jako hmotné prostředí jež obklopuje podnik, tak i jako nehmotné prostředí. 

Podnikatel se musí se svým podnikem v podnikatelském prostředí chovat efek

tivně. Výraz efektivita  patří mezi silně frekventované ekonomické pojmy.  Dědina12 ji 

definuje jako takové použití  ekonomických (tedy vzácných)  zdrojů,  které přinášejí 

maximální  úroveň  uspokojení  dosažitelnou  při  daných  vstupech  a technologiích. 

K dosažení vyšší úrovně uspokojení musíme tedy použít další zdroje.  Žižková13 defi

nuje obecně efektivnost jako poměr účinek/náklady. Vyšší ekonomické efektivnosti je 

tedy možné dosáhnout zvýšením výstupu při stejném vstupu,  nebo snižováním vstu

pu při zachování zhruba stejného výstupu, popřípadě kombinací obou předchozích 

způsobů a to je zvýšením výstupu při současném snížení vstupu. Z pohledu malé 

a střední firmy se tedy jedná o snahu dosáhnout co největších výstupů za použití re

lativně malých zdrojů kterými disponuje. 

11 LUDVÍK, L.  Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. 1. vyd. Jilešovice: MAJ, 2000. 

124 s. ISBN 80-86458-03-2. s.. 23

12 DĚDINA, J.; CEJTHAMR, V. Management a organizační chování.1. vyd. Praha: Grada, 2005. 339 

s. ISBN 80-247-1300-4. s. 44

13 ŽIŽKOVÁ, J.; JELÍNKOVÁ, T.; VOLF, J. Ekonomika nevýrobní sféry – sociálně ekonomické aspekty  

vzdělávání a školství. Praha: SNTL 1989. 127 s.  ISBN 80-03-00028-9. s. 21
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2.2 Vymezení základních pojmů  z oblasti virtuálního prostředí

Velice výstižně definuje kategorii  pod kterou v této práci chápeme  virtuální 
prostředí Donát14. Svět se podle něj dělí na svět atomů a svět bitů. Atomy jsou zá

stupcem hmotného, tedy skutečného světa. Oproti  tomu bity (jednotky informace) 

jsou zástupci nehmotného světa, pod kterým rozumíme Virtuální prostředí. Je to svět 

veškerých informací, které náš svět obsahuje: jsou to popisy, plány a myšlenky ve 

všech podobách. Nejznámějším prvkem virtuálního prostředí je Internet. 

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí (někdy 

také označována jako „síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí 

rodiny protokolů  TCP/IP.  Nejznámější  službou  poskytovanou  v  rámci  Internetu  je 

WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) 

a e-mail (elektronická pošta).  www15 – World Wide Web je  aplikace internetového 

protokolu  http, autorem je  Tim Berners-Lee, který jej  vytvořil  při  svém působení 

v CERNu.  Jedná se o soustavu propojených hypertextových dokumentů. První první 

webový server na světě info.cern.ch byl  spuštěn koncem roku 1990. Pro zasílání 

elektronických zpráv a dokumentů se používá e-mail. 

E-mail je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické ko

munikační  systémy.   S  rozšířením   e-mailu  se  začal  objevovat  spam.  Spam  je 

nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamního charakteru) masově šířené internetem.

Před nástupem internetu a zejména e-mailu a www stránek se používaly tak 

zvané BBS – Bulletin Board System – což je systém elektronických nástěnek, které 

jsou rozděleny podle témat, do kterých mohou uživatelé přispívat. Samotná BBS je 

provozována na počítači (serveru), kde je spuštěn speciální program, který umožňuje 

zakládání uživatelských účtů, jejich ochranu heslem, pro uživatele registruje dosud 

14 DONÁT, J. E-Business pro managery 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 84 s. ISBN: 80-247-9001-7. str. 

12

15 SHIH, C. The Facebook era : tapping online social networks to build better products, reach new  

audiences, and sell more stuff . 2.vyd. Boston: Pearson Education, Inc, 2009. 236 s. ISBN 978-0-

13-715222-3 s.15
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nepřečtené vzkazy a příspěvky na nástěnkách (dnes bychom řekli v diskuzních fó

rech), umožňuje uživatelům privátní i  skupinové rozhovory (chat), může mít i  svůj 

vlastní archiv volně šiřitelných programů, systém elektronické pošty a podobně. Sys

tém BBS předcházel masovému používání Internetu v době, kdy se uživatelé k BBS 

připojovali pomocí vytáčené telefonní linky a modemu. Byla to první centra, kde se 

utvářely skupiny nadšenců, kteří si zde vyměňovali nejrůznější informace, zejména 

však o počítačích. 

S rozvojem internetu se objevil nový pojem e-shop. E-shop neboli elektronický 

obchod je dle Grublové16 aplikací internetové technologie, souborem komunikačních 

technologií, síťových protokolů a standardů mezi počítači. De facto jej představuje in

ternetová databázová aplikace sloužící k on-line nakupování na internetu. S pojmem 

e-shop úzce souvisí výrazy B2B a B2C.  B2B (business to business)  dle Grublové17 

označuje  komerční  a  marketingové  aktivity  či  transakce  mezi  firmou  a  firmou  či 

podnikatelem. Naproti tomu B2C (business to customer) podle téže autorky označuje 

komerční a marketingové aktivity či transakce mezi firmou a konečným spotřebite

lem.

Definice sociální sítě z oblasti sociologie se zcela přesně nehodí pro to, čemu 

se v oblasti  virtuální  reality říká on-line  sociální  síť. Clara Shih18 píše,  že každý 

člověk má dvě osobní konkurenční výhody. Jsou jimi lidský kapitál, který je tvořen 

talentem, inteligencí, charizmatem  a autoritou. Jako druhou výhodu uvádí sociální 

kapitál, který je tvořen mezilidskými vztahy. Obdobně jako vznikne spojením  počíta

čů počítačová síť, vznikne při propojení osob síť těchto osob, neboli sociální síť.

16 GRUBLOVÁ, E.;  PRUSÁK, J.  ;  PŘÁDKA, M.;  STEINOVÁ, M.  Internetová ekonomika.  Ostrava: 

Repronis Ostrava. 2002. 88 s. ISBN 80-7329-000-6 s. 57

17 GRUBLOVÁ, E.;  PRUSÁK, J.  ;  PŘÁDKA, M.;  STEINOVÁ, M.  Internetová ekonomika.  Ostrava: 

Repronis Ostrava. 2002. 88 s. ISBN 80-7329-000-6 s. 53

18 SHIH, C.  The Facebook era : tapping online social networks to build better products, reach new  

audiences, and sell more stuff . 2.vyd. Boston: Pearson Education, Inc, 2009. 236 s. ISBN 978-0-

13-715222-3 s. 43
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Clara Shih19 definuje prodej jako sociální činnost založenou na oboustranné důvěře. 

Cituje autora Geofrey Moora: „Sales IS social netvorking“ tedy „Prodej je práce v so

ciální síti“. 

Mezi v současnosti největší představitele těchto sítí se řadí následující: Face

book (založeno 2004), Myspace (založeno 2003), Hi5 (založeno 2003), Friendster 

(založeno 2002), Tagged (založeno 2004), Orkut (založeno 2004), Bebo (založeno 

2005), Linkedln (založeno 2003, určeno profesionálům z oblasti Human Resource). 

Všechny tyto sítě vznikly v průběhu 2002-2005, oproti tomu   v Asii populární Xanga, 

byla  založena v roce 1998, tedy v počítačové terminologii téměř v pravěku, dávno 

před Facebookem a ostatními. Zdá se že v této oblasti, stejně jako i jiných se Asie  

čím dál častěji hlásí ke slovu. V roce 2005 vznikla v Číně síť Xiaonei, neboť čínský 

internet je kontrolován a přístupy k některým zahraničním službám jsou omezeny. 

Existují samozřejmě i lokální, tedy české sociální sítě jako například Lidé.cz, Spolu

žáci.cz, Líbím se Ti a spousta dalších.  

2.3 Historie využití počítačů v podnikání 

Před dvaceti lety tvořily stolní počítače osamocené ostrůvky a podnikat s nimi 

mohli v podstatě pouze obchodníci s hardwarem a softwarem. Výjimku tvořily pouze 

počítačové sítě  velkých podniků a univerzit.  Zde již  byly počítače zapojovány do 

jednoduchých  lokálních  sítí  a  umožňovaly  vzájemnou  spolupráci  a  komunikaci 

jednotlivých uživatelů.

Ke komunikaci mezi vzdálenými uživateli se používaly modemy a k výměnám 

dat docházelo buď přímo mezi členy, nebo prostřednictvím tak zvaných BBS (Bulletin 

Board Service). Stále se však převážně jednalo o uzavřené podnikové, nebo školní 

aplikace, popřípadě o nadšence kteří počítače používali v rámci svých komunit. 

19 SHIH, C.  The Facebook era : tapping online social networks to build better products, reach new  

audiences, and sell more stuff . 2.vyd. Boston: Pearson Education, Inc, 2009. 236 s. ISBN 978-0-

13-715222-3 s. 61
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Zásadní  zlom přichází  s  postupným rozšiřováním celosvětové  sítě  internet 

a rozšířením tak zvaných www (World Wide Web) stránek. Je to doba kdy se začína

jí objevovat první aplikace, které umožňují komunikaci s ostatními. Objevují se první  

firmy,  které  začínají  tušit,  že  ten,  kdo jako  první  využije  tento  nový  komunikační 

prostředek pro svou prezentaci a případně později pro prodej svých výrobků, získá 

náskok, neboť internet oproti klasickým médiím (tištěným periodikům, rádiím a te

levizním  kanálům)  zprostředkuje  téměř  okamžitou  zpětnou  vazbu,  což  umožňuje 

zefektivnit reklamu, popřípadě ji přesněji zaměřit na cílovou skupinu.

Téměř vzápětí začne být  „in“ uvádět na svých vizitkách e-mailovou adresu 

jako důkaz pokrokovosti a pružnosti firmy. Zpočátku se jedná o jednoduchou náhradu 

faxové komunikace, nutno přiznat,  že díky dial-up připojení  byla tato komunikace 

v mnoha případech dokonce dražší a pomalejší. V této době se objevují první aplika

ce pro „elektronický direct marketing“ (hromadné rozesílání korespondence), které 

jsou  později  označovány  jako  spamovací  roboti.  Souběžně  se  vznikem  a  rozši

řováním těchto robotů se na druhé straně začíná zvedat hradba, která má uživatelům 

pomoci s filtrací pošty, odhalením popřípadě odstraněním nežádoucích příloh (virů). 

Počet  uživatelů  roste  a  s  nimi  i  poptávka.  To je  příležitost  pro  tvorbu  masových 

aplikací pro koncové uživatele které mají zjednodušit komunikaci, prezentaci a ná

sledně i prodej. 

Internetové obchody a jejich výhody

Webové stránky přestávají být pouze statické. S růstem počtu uživatelů začí

nají  být  internetové  obchody  efektivní.  Svou  efektivitu  mají  založenou  na 

jednoduchém principu. Obchodník platí paušální měsíční poplatek za umístění své 

aplikace na hostujícím serveru. Neplatí za jednotlivé přístupy na své stránky, neplatí 

podle počtu shlédnutí, oproti klasickému kamennému obchodu nemusí platit nájem 

provozovny, topení, elektrickou energii, úklid ani mzdy zaměstnanců. Jeho obchod 

běží 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zákazníci mohou vybírat své zboží tak dlouho jak 

uznají za vhodné a to vše bez geografického omezení. Firma vynakládá variabilní 
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náklady pouze v okamžiku přijetí objednávky. Tyto jsou ve většině případů přeúčtová

ny zákazníkům jako tak zvané balné (nebo expediční poplatek) a dopravné. 

Rychlejší a dostupnější připojení uživatelů umožňuje nové obchody ve virtu

álním  prostoru  –  prodej  virtuálního  zboží.  Loga,  tapety,  vyzvánění  k  mobilním 

telefonům a rovněž software který se oprostil od svých fyzických nosičů. 

Výměnné reklamní sítě

Nastupuje doba výměnných reklamních sítí – obchodník na své stránky umístí 

html kód, který se zobrazí na jeho stránce jako tak zvaný reklamní banner. Výměnou 

za každé zobrazení cizí reklamy je zobrazována jeho reklama na serverech ostatních 

účastníků zapojených v systému.  Provozovatel  žije  z  provize  – která je  počítána 

v zobrazeních banneru na jednotlivých stránkách. Výměnný poměr není 1:1 ale třeba 

1:0,9. To znamená, že za každých 10 zobrazení reklamního banneru získáte 9 zob

razení na stránkách partnerů. Zbylé zobrazení poskytovatel  prodává. V počátcích 

reklama funguje a dosahuje zajímavých „click rate“ tedy počtu prokliků na 100 zob

razení. Možnost cílení na konkrétní skupinu je minimální, vše je věcí náhody, neboť 

například  na   stránkách  obchodníka  s   papírem se  zobrazí  reklama obchodníka 

s hodinkami nebo restaurace. Reklamy přibývá, stále více zákazníky obtěžuje, ob

chodníci  přicházejí  s  vyskakovacími  okny.  Prohlížeče  začínají  nabízet  funkce 

AdBlock které bannery a vyskakovací okna blokují.

Google jako nejvýznamnější z vyhledávačů

Spolu s rostoucím, až téměř dominantním významem vyhledávače Google se 

prosazuje tak zvaný AdWords. Jedná se o reklamní text, který je zobrazen zákazní

kovi v okně vyhledávače vedle nalezených  odkazů na základě uživatelem zadaného 

klíčového slova. Možnost zacílení na konkrétního uživatele stoupá a s ním i efektivita 

vynaložených prostředků.  Google  navíc  používá  systém účtování  CPC (Cost  Per 

Click tedy cena za klik), kdy obchodník platí jen za ta zobrazení, která mu přivedou 

zákazníka na jeho stránky.  
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Systém zobrazuje reklamu na základě aukcí – reklamní pozice jsou draženy 

od první do poslední podle výše částky kterou zákazník uvede jako maximální již je 

ochoten zaplatit za proklik. Zákazník navíc omezí maximální částku za den kterou je 

ochoten utratit. Systém pracuje zásadně na principu zálohových faktur – zákazník 

předem uhradí zálohu na požadovanou dobu a teprve poté může spustit kampaň. 

Reklamní výdaje se tedy v podstatě mění z převážně fixních na silně variabilní, neboť 

se platí za přivedené návštěvníky nikoliv za zobrazení reklamy, které neznamená ak

tivní návštěvu stránky. 

Obchodníci s virtuálním zbožím začínají nabízet provize z tržeb  přivedeného 

zákazníka,  který  dokončí  na  jejich  stránkách  obchod,  což  umožňují  informace 

o stránkách ze kterých zákazník na stránky obchodníka přišel. Tuto informaci odesílá 

prohlížeč zákazníka.  V tomto případě se jedná o plně variabilní náklady a fixní ná

klady obchodníka klesají v podstatě na webhosting, popřípadě pronájem aplikace. 

Fakturace, účtování a zpracování plateb je plně automatizováno.

Sociální sítě a rozvoj podnikání

Další skok v efektivitě využití virtuálního prostoru znamená příchod sociálních 

sítí. Fenoménem poslední doby je Facebook, který splnil tajný sen mnohých marke

tingových specialistů. Vzhledem k počtu členů této sociální sítě (v současné době, 

tedy počátkem roku 2011 uvádí Facebook počet  přes 500 miliónů uživatelů) a díky 

podrobným údajům o uživatelích umožňuje poměrně přesné zaměření na konkrétní

ho uživatele. 

Je až k nevíře co vše mimo povinně uváděných údajů jako je jméno, profilová 

fotografie a datum narození o sobě prozrazují jednotliví  členové.  Ať už se jedná 

o záliby, koníčky, přátele, mnozí Facebooku sdělí svá hesla k e-mailovým účtům s 

tím, že Facebook za ně vyhledá přátele na internetu. Pomocí tlačítka To se mi líbí  

sdělují své další (nejen) spotřebitelské preference a samozřejmě odkrývají sociální 

prostředí ve kterém se pohybují.  Toto vše umožňuje snadnější  tvorbu odbytových 

kanálů obchodníků. Facebook je následně využíván k efektivnější propagaci značek. 
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Každé kliknutí je zaznamenáno, následně analyzováno a použito pro … pro koho a 

pro co vlastně všechno, ví to vůbec někdo  ?   

Facebook na svých stránkách  zobrazuje všudypřítomnou reklamu. Tuto rekla

mu  samozřejmě  prodává.  Zadavatel  si  může  vybrat  mezi  jedním  z  již  výše 

jmenovaných způsobů. Jedná se o cenu za 1.000 zobrazení  CPM,  CPT (Cost Per 

Mille,  také Cost Per Thousand), a nebo cenu za klik  CPC,  PPC  (Cost Per Click, 

také Pay Per Click). Uživatel si sám může zvolit co je pro něj výhodnější. Je možno si  

stanovit rovněž maximální cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit a dále si stanoví 

svůj denní maximální rozpočet. 

2.4 Odlišnosti  mezi  Facebookem  a  vyhledávačem  Google 
v kontextu s podnikáním

Na první pohled se tedy zdá, že Facebook nabízí v podstatě totéž co Google. 

Není tomu tak, oproti reklamnímu systému firmy Google zde  nalezneme přece jen 

jisté odlišnosti. 

Tou první je způsob placení – Facebook umožňuje zásadně platbu za reklamu 

na denní bázi a to pouze kreditní kartou. Sice na provedenou platbu vystaví doklad, 

ale  někteří daňoví specialisté nedoporučují tyto doklady účtovat do nákladů. Google 

vystaví daňový doklad z jeho Irské pobočky. Vzhledem k tomu, že pobočka leží v Ev

ropské unii, s doklady žádné problémy nejsou.

Tou druhou a zároveň podstatnější je možnost cílení reklamy. Google na zákla

dě zadaného klíčového slova a jeho statistik  nabídne odhad počtu dotazů na dané 

klíčové slovo za konkrétní období. Je tedy předem znám předpokládaný počet zákaz

níků,  kteří  vyhledávají  konkrétní  klíčové  slovo.  Aktivita  vzešla  od  nich,  mají 

o konkrétní věc zájem  a jsou to tedy aktivní zákazníci. 

Na druhou stranu Facebook při zadávání reklamy chce zadat specifické rysy 

cílové skupiny, pro kterou je určen nabízený produkt. Ihned po zadání země (ČR)  vy

číslí počet zákazníků, kterých se výběr týká. S dalším zužováním cílové skupiny (dle 
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regionu, pohlaví, věku … ) se snižuje cílová skupina. I v tomto případě je tedy znám 

počet uživatelů, kterým bude zobrazena Vaše reklama. Avšak tato reklama jim bude 

zobrazena nezávisle na tom, zda o nabízený produkt jeví zájem. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o pasivní zákazníky, je nutno je k aktivitě přesvědčit. To můžete udělat 

například přislíbením určitých výhod, slev a podobně. 

2.5 Long tail neboli dlouhý chvost

Až doposud  se  jednalo  pouze  reklamu a  distribuci  zboží.  Avšak  vzhledem 

k prudce  rostoucímu  množství  koncových  zařízení  došlo  k  otevření  nových  ob

chodních  odvětví,  které  doposud  neexistovala.  Dnes  prakticky  veškerá  moderní 

elektronika nabízí připojení k internetu. Buď on-line – mobilní telefony, tablety, note

booky, televize a ano i automobily ... nebo zprostředkovaně přes osobní počítače – 

zde se jedná o fotoaparáty s možností publikace na Facebooku, MP3 přehrávače, 

hračky a další nepřeberné množství koncových zařízení. To má za následek neustálý 

rozvoj tohoto odvětví, kdy vlastně literatura, která k dané problematice vyjde je již  

v době svého tisku zastaralá. Nejinak tomu bude i u této práce.

Toto odvětví dle Chrice Andersona přepisuje pravidla kultury a obchodu. Ve 

své knize Long Tail20 v kapitole „ITUNES KILLED RADIO STAR“ uvádí zkušenosti 

serveru iTunes s prodejem hudby prostřednictví  sítě Internet. Tento server vzhledem 

k prakticky neomezeném diskovému prostoru nabízí nepřeberné množství skladeb. 

Přestávají zde platit klasická pravidla (jako např. Paretovo pravidlo 80/20) a Chrice 

Anderson na základě těchto údajů uvádí tak zvané 98% pravidlo (The 98 PERCENT 

RULE). Internetové obchody i přes to, že mají v nabídce desetitisíce, popřípadě stati

síce  titulů  prodávají  kolem  98%  těchto  titulů.  V  následujících  grafech  jsou  data 

o stažených skladbách ze serveru Rhapsody.

20 Anderson, CH.  The Long Tail: Why the future of business is selling less of more. 2. vyd. [online 

2008].[cit. dne 2011-03-03].   Hyperion e-Books. 267 s. ISBN 978-1-4013-8725-9 s.2
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Graf 2.1 Stahování hudby na Rhapsody pro počet skladeb odpovídající stavu skladu řetězce 
Wal-Mart

Zdroj: Anderson, CH. The Long Tail: Why the future of business is selling less of more. 2. vyd. [online 
2008].[cit. dne 2011-03-03].   Hyperion e-Books. 267 s. ISBN 978-1-4013-8725-9 s. 19

Položky na pozicích 25 až 100 tisíc se stále prodávají … křivka kumulovaných 

prodejů stále roste. Tyto prodeje už běžný kamenný obchod nemůže uskutečnit, ne

boť zboží již nemá v sortimentu.

Graf 2.2 Stahování hudby pro pořadí skladeb 25-100 tisíc

Zdroj: Anderson, CH. The Long Tail: Why the future of business is selling less of more. 2. vyd. [online 
2008].[cit. dne 2011-03-03].   Hyperion e-Books. 267 s. ISBN 978-1-4013-8725-9 s. 19
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Jak je vidět, prodeje sice klesají, ale stále generují zajímavý obrat a vzhledem 

k nižší poplatkům za skladby i zajímavý zisk. I v rozsahu nad sto tisíc do milionu se 

stále   prodává  a  prodej  neklesá  k  nule.  Větší,  dalo  by  se  říci  vzhledem  ke 

schopnostem člověka  téměř  neomezená nabídka, tedy generuje další a další zisky. 

V následující části budou popsány metody, které se použijí ke zpracování této práce.

2.6 Metody pro zpracování bakalářské práce

V této bakalářské práci bude použito několik metod. Jako první bude použita 

analýza, která  dle  Hendla21 spočívá  v  rozdělení  celku  na  jednotlivé  komponenty 

a zkoumání, jak tyto jednotlivé komponenty fungují jako relativně samostatné prvky 

a jaké jsou mezi nimi vztahy.  Každá analýza se vyznačuje určitým stupněm explora

ce, tedy tím, že  při ní provádíme průzkumové a objevující aktivity.  Metoda bude 

použita  pro vyhodnocení  variant  vzniklých použitím jednotlivých přístupů k řešení 

problému. U každé varianty budou vyhodnoceny výhody a nevýhody, které přináší 

aplikace konkrétního přístupu na malou, popřípadě střední firmu. Tato vyhodnocení 

budou následně využita ve srovnávací metodě.

Srovnávací (typologická) metoda je dle Prochovníka22 takovou formou zkou

mání, kdy základem zkoumání  a poznání proměnlivosti jevu je vystižení jeho vztahu 

k jiným jevům. Tato metoda bude použita k porovnání výsledků při  použití jednot

livých přístupů.

V aplikační části budou za účelem odhadu časové a finanční náročnosti prove

deny  simulace23. Simulace dle Šmídy poskytuje model,  který napodobuje reálné 

prostředí a umožňuje eliminovat riziko. Při simulaci je mimo jiné možno testovat a po

21 HENDL, J. Kvalitativní výzkum, Praha: Portál 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4 str. 33

22 PROCHOVNÍK, Š. Metody a techniky sociologického výzkumu. 1.vyd. Ostrava: VŠB 1991. 100 s. 

ISBN 80-7078-094-0, strana 9 

23 ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing a.s., 2007, 293 

s. ISBN 978-80-247-1679-4, strany 66-67
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rovnávat  scénáře  „co  když“.  Pro  tyto  simulace  budou  zpracovány  vývojové  dia
gramy24. 

Na základě výsledků za použití syntézy bude zformulována varianta jež je pro 

malou, popřípadě střední firmu nejvhodnější. Syntéza je dle Hendla25 opak analýzy. 

Jedná se tedy o složení částí do celku a o popis hlavních principů jimiž se tento celek 

řídí. Výsledné řešení (optimální varianta) tedy vznikne spojením výhod, které přiná

šejí  jednotlivé varianty za účelem dosažení efektivního využití  virtuálního prostoru 

v podmínkách malé a střední firmy.

V aplikační části bude jako první zpracována analýza pro všechny 3 jednotlivé 

varianty. 1. reklama cílená na produkt – AdWords 2. reklama cílená na cílovou skupi

nu – Facebook a 3. využití Long Tail tedy „dlouhého chvostu“ a to pro malou firmu 

a následně také pro  střední firmu. 

24 KALUŽA,J.;  KALUŽOVÁ,L.;  MAŇASOVÁ,Š.:  Informatika,  1.vyd.  Ostrava:  VŠB TU 2005.  152 s. 

ISBN 80-248-0763-7 

25 HENDL, J. Kvalitativní výzkum, Praha: Portál 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4 str. 33
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3.  Aplikační část

V aplikační části budou provedeny  analýzy pro následující případy:  

Malá firma – analýzy v případech, kdy firma používá všechny tři přístupy tedy 

reklamu AdWords na vyhledávači Google,  dále reklamu zaměřenou na cílovou sku

pinu, tedy s využitím Facebooku a v třetím případě pro firmu využívající rozšíření 

svého portfolia. 

Střední firma – i v tomto případě se bude jednat o analýzy v případech, kdy 

firma používá všechny tři  přístupy tedy reklamu AdWords na vyhledávači Google, 

dále reklamu zaměřenou na cílovou skupinu, tedy s využitím Facebooku a v třetím 

případě pro firmu využívající rozšíření svého portfolia. 

Výsledky  analýz budou zpracovány do tabulky a následně bude komparační 
metodou posouzena vhodnost využití jednotlivých přístupů pro konkrétní typ firmy. 

V závěru  bude za pomoci syntézy sestavena doporučená kombinace přístupů.

3.1 Analýzy pro malou firmu

Jako první budou provedeny analýzy pro malou firmu, která je zaměřena spíše 

na konkrétní klíčový výrobek nebo službu, popřípadě menší množství souvisejících 

produktů a to  ve všech třech případech. Tedy za použití reklamy cílené na klíčové 

slovo – AdWords, dále v případě použití reklamy na Facebooku to je se zaměřením 

na cílovou skupinu a nakonec pro případ kdy firma využívá efekt dlouhého chvostu – 

tedy rozšířením nabídky,  které  je  tvořeno  nenáročnými  modifikacemi  jednotlivých 

vlastností výrobků jako jsou barva, použitý materiál, popřípadě úprava rozměrů.
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3.1.1 Analýza pro malou firmu v případě AdWords přístupu

Nyní bude provedena analýza pro malou firmu, která je zaměřena spíše na 

konkrétní klíčový výrobek nebo službu, popřípadě menší množství produktů,  v přípa

dě použití reklamy cílené na klíčové slovo – AdWords.

Výhody tohoto přístupu jsou následující: Firma je zaměřena na konkrétní pro

dukt. Pokud tedy zvolí silné a přitom méně frekventované klíčové slovo (popřípadě 

sousloví) pro vyhledávač, jež co nejlépe vystihuje propagovaný produkt, získá vý

hodné umístění ve výsledcích na první stránce  za přijatelnou cenu. Umístění na 

první  stránce dokáže firmě přivést  na  její   stránky  dostatečný počet  zákazníků, 

zvláště v případě zaměření na podnikovou klientelu, tedy pro B2B. Pro malou firmu 

není důležité a koneckonců ani efektivní získat za vysoký  poplatek odkaz na první 

pozici, neboť její zdroje pro inzerci jsou obzvláště v počátcích podnikání limitované. 

Vzhledem k tomu, že malý podnikatel svému produktu rozumí a také mu věří,  

nabízí mu tento přístup příležitost vyniknout nad konkurencí, zvláště nad tou jež tvoří 

větší firmy. Ve větších firmách bývá na rozdíl od malých a většiny středních firem 

marketingové oddělení specializovanou a samostatnou jednotkou, která v mnoha pří

padech nemá díky způsobu řízení přímé propojení s vývojem popřípadě výrobou. 

Z tohoto důvodu  dochází k prodlevě mezi okamžikem zavedení nového výrobku, po

případě  rozšíření  stávajících  funkcí  a  okamžikem,  kdy  marketingové  oddělení 

zareaguje a novinku inzeruje. Toto „časové okno“ představuje příležitost pro malou 

firmu. Během tohoto období může malá firma získat klíčové zákazníky i na několik 

měsíců.

Nevýhody které přináší tento přístup jsou následující: Vhodný výběr klíčového 

slova, které je silné a současně není příliš frekventované je v některých případech 

velice  časově  náročné.  Google  na  svých  stránkách  nabízí  prostředky  pro  vyhle

dávání  a  testování  nových  klíčových  slov.  Tyto  nástroje  zobrazují  historickou 

statistiku  pro  tato  slova  jako  je  četnost  vyhledávání,  pravděpodobnost  umístění 

a očekávaná cena pro umístění na první pozici.  Pokud tedy podnikatel není dosta

tečně kreativní a není schopen některé věci odhadnout, zabere mu testování všech 
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tak zvaně „slepých“ variant mnoho času.  V  případě nového, zatím neznámého pro

duktu, pro který je spíše snadnější definovat cílovou  skupinu (například dívky ve 

věku 13-18 let) než případná klíčová slova, je tento postup méně vhodný. 

Pro malou firmu představuje paradoxně ohrožení právě tvorba příliš silného 

a frekventovaného klíčového slova.  V tomto případě vyvstávají hned dvě hrozby. Tou 

první je možnost „průmyslové špionáže“, kdy marketingové oddělení silného konku

renta může monitorovat svá klíčová a jim  podobná slova ve vyhledávači. V případě, 

kdy zjistí silné a frekventované slovo, může jej jednoduše „přeplatit“ neboť klíčová 

slova nejsou duševním vlastnictvím. Druhý případ může pro malou firmu znamenat 

větší hrozbu. Silné a frekventované klíčové slovo vygeneruje  silný provoz na strán

kách podnikatele a následně přivede velké množství zákazníků. Pokud toto množství 

řádově překročí produkční schopnosti podnikatele, vznikne nutnost  odříkat zakázky, 

což může poškodit dobré jméno firmy.

3.1 Tabulka výhod a nevýhod pro malou firmu v případě použití AdWords

Výhody Nevýhody
snadnější tvorba silného a frekventovaného slova 

díky užšímu sortimentu

nevhodnost  pro  nové,  neznámé  výrobky 

zaměřené spíše na cílovou skupinu

možnost nabídnout nižší cenu za slovo díky nižší 

potřebě odkazů 

vyšší časová náročnost tvorby silného slova

vyšší pružnost malé firmy, rychlejší reakce příliš  silné  slovo  může být  přeplaceno  finančně 

silnější konkurencí

možnost využití časového okna při změně oproti 

pomalejší, větší konkurenci

velmi  kvalitní  slovo  přivede  mnoho  zákazníků, 

problémy s vykrytím
Zdroj: vlastní zpracování

Z těchto informací následně vyplývá vhodnost použití tohoto přístupu. Přístup 

je velice výhodný pro malou firmu se známým produktem, ať už je zaměřená na B2B 

nebo B2C, popřípadě pro nový produkt B2B.  Dále je výhodný pro nový produkt B2C.
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Simulace kampaně AdWords pro malou firmu

Pro lepší názornost bude  provedena simulace kampaně AdWords pro malou firmu. 

Simulace pro střední firmu bude obdobná,  pouze firma použije parametry odpovída

jící její velikosti.  Simulace probíhala na základě následujícího vývojového diagramu, 

jehož použití snižuje pravděpodobnost omylu, nebo chyby.
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Vyhovuje konkurence ?

Je v nabídce další
příbuzné slovo ?

Vyhovuje nabídnutý
 odhad cen ?

Výběr dalšího příbuzného
klíčového slova

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Nastavit limity ceny
za proklik a za den

Zadání návrhu
 Klíčového  slova

Vyhovuje četnost,
cena a umístění ? 

Ano

Konec simulace

Začátek simulace
3.1 Vývojový diagram simulace AdWords

Zdroj: vlastní zpracování

Uložit klíčové slovo



Na stránkách https://adwords.google.com byla byla dne 5.5.2011 provedena 

simulace pro malou firmu vyrábějící sedací soupravy.  Zvolil jsem přehledy a nástroje 

– návrhy klíčových slov. Po zadání výrazu  „sedací souprava“  se zobrazí průměrný 

počet  vyhledávání za měsíc 33 100x.  Současně jsou nabídnuta  podobná klíčová 

slova jako „sedací souprava rohová“ (4 400x) , „sedačky rozkládací“ (2 400x) vždy s 

uvedeným průměrným počtem vyhledávání za měsíc během posledního roku.  Firma 

se zabývá výrobou luxusních kožených sedacích souprav.  Další zúžení se tedy na

bízí  pro „kožené sedací  soupravy“  (1 900x),  popřípadě „luxusní  sedací  soupravy“ 

(320).  Jako zajímavá se tedy jeví přímo sekvence „luxusní kožené sedačky“ kde je 

průměrný počet zobrazení pouze 91 za měsíc. Pohled do dalšího sloupce naznačuje 

nižší konkurenci pro toto slovo, která se pohybuje v dolní polovině tabulky. 

Přistoupíme tedy k odhadu provozu. Zde se dozvíme, že tato reklama je vyso

ce cílená, ale vzhledem k očekávanému click rate nepovede ani k jednomu prokliku 

za den (výraz je vyhledáván přibližně 3x za den a při click rate 14% to znamená 1  

proklik za zhruba 5 dní). Toto klíčové slovo můžeme nasadit, může přivést zákazníky 

kteří přesně vědí co chtějí.  Vzhledem k nižší konkurenci je možné nasadit nízkou 

cenu za proklik, například 1 Kč. Google díky systému aukcí kdy se pozice draží bere 

nasazenou cenu jako maximální přípustnou. Po zhruba měsíci je vhodné prohlédnout 

si statistiky a v případě nízkého počtu zobrazení částku zvednout. 

Následuje tedy návrat a volba frekventovanějšího výrazu. Zkusíme například 

výraz  „kožená sedací souprava“ jenž je vyhledáván zhruba 100x za den. Konkuren

ce je mírně vyšší. Zvolíme tedy částku Kč 5,- za proklik a stanovíme maximální denní 

náklady na kampaň – řekněme Kč 50,-  Google nám vrátí  odhadovanou cenu za 

proklik Kč 3,90 odhadovanou pozici reklamy 5,04 a pravděpodobně jedno  kliknutí za 

den. Vzhledem k tomu, že Google zobrazuje na stránce zhruba 8 reklamních odkazů, 

zajišťuje tato pozice téměř vždy zobrazení na první stránce a je tedy dostatečná. 

S ohledem na výrobní kapacity malé firmy se 1 návštěva za den jeví jako nejnižší  

požadovaná, očekávané náklady za měsíc jsou přibližně 120,- korun. Rozhodneme 

se tedy pro lepší pozici. Zkusíme zvednou nabízenou částku na 10,- korun a denní li 

mit na 100,- korun. Zde je již situace o poznání lepší. Průměrná pozice 1,85 je velice 
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dobrá. Rovněž cena 6,88 Kč za proklik je přijatelná. Nyní jsou již odhadnuty dva až tři  

prokliky, tedy návštěvy našich stránek denně. Odhad na den je 20,77 Kč což je nece

lých  650  korun  měsíčně.  Obdobným  postupem  zjistíme,  že  pro  první  pozici  – 

odhadovaná pozice 1,09 musíme nabídnout přibližně 20 korun. Odhadovaná cena je 

8,99 Kč za proklik a 34,04 Kč denně. Za tuto cenu  můžeme očekávat tři až čtyři  

prokliky. Náklady na kampaň tedy budou lehce přesahovat částku tisíc korun mě

síčně. Celá volba klíčového slova zabrala zhruba hodinu. Uživateli,  který se s těmito 

nástroji setkává poprvé bude první slovo trvat přibližně dvě hodiny a důkladnější se

známení se systémem AdWords a pochopení souvislostí odhaduji na týden.

Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že je výhodnější vytvořit „baterii“ kvalit

ních, ale méně frekventovaných slov a snížit nabízenou částku tak, aby se reklama 

těsně udržela na první stránce. Mnohdy lze takto snížit náklady za proklik až na de

setinu částky, kterou je nutno zaplatit za lepší umístění. Požadovaný počet prokliků 

dožene větší počet slov v baterii. Jakmile je získán v návrhu klíčových slov cvik, lze 

baterii (10-20 slov) jež vystihuje požadovaný sortiment firmy, zvládnout za 1-2 dny. 

Jako největší výhoda cílenějších klíčových slov se jeví to, že na stránky přijde sice 

menší množství klientů, ale zato s velmi specifickými požadavky, které je schopna 

nabídka splnit. Kvalitní reklamní slova s nízkým provozem dosahují 1 proklik za 2 

dny, ovšem při ceně pod jednu korunu za proklik. Nejlepší slovo dosahuje click rate 

7,14% což znamená, že přivede na stránky firmy každého čtrnáctého uživatele jemuž 

je reklama zobrazena. U takovýchto slov platí „za málo peněz, hodně muziky“.  

3.1.2 Analýza pro malou firmu – Facebook 

Jako další bude provedena analýza pro malou firmu, která je zaměřena spíše 

na  konkrétní  klíčový  výrobek  nebo  službu,  popřípadě  menší  množství  produktů, 

v případě použití reklamy zaměřené na cílovou skupinu – Facebook popřípadě ob

dobné sociální sítě.
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Výhody tohoto přístupu jsou následující:  V případě produktu, jenž je zaměřen 

převážně na koncové zákazníky – tedy B2C s poměrně přesně známou cílovou sku

pinou,  umožňuje  propagovat  nový  výrobek  popřípadě  službu,  které  zatím  nejsou 

mezi  zákazníky dostatečně známy.  Takto  lze  nabízet  i  produkt  pro velice specifi

kovanou cílovou skupinu, který se větším firmám nevyplatí vyrábět v nízkých sériích.

V případě nového, popřípadě ojedinělého výrobku je možné  testováním vy

hodnotit  vhodnost  reklamy  pro  jednotlivé  vytipované  cílové  skupiny.  Následným 

zaměřením právě na tuto cílovou skupinu je možné zvýšit prodeje. Případné změny 

produktu,  jako  reakce  na  zpětnou  vazbu   zákazníků,  je  možno  opět  v  malém 

otestovat  na  cílové  skupině.  Specifickým  případem  je  nabízení  produktů  B2B 

prostřednictvím sociální sítě svých  kontaktů kdy lze využít k oslovení vytipovaných 

zákazníků nejen své kontakty, ale také kontakty zaměstnanců. Rovněž je možno vyu

žít síť kterou tvoří „přátelé přátel“.  

Nevýhody jež přináší tento přístup jsou následující: Je třeba znát konkrétní cí

lovou  skupinu,  což  v  případě  produktů  malých  firem  nemusí  být  vždy  snadné. 

Reklama zaměřená na cílovou skupinu potřebuje větší počet zobrazení (nebude zají

mat  každého  z  cílové  skupiny)   a  ani  v  případě  „prokliku“  a  následné  návštěvy 

stránek prodejce není pravděpodobnost uzavření obchodu příliš vysoká. Navíc úz

kým specifikováním konkrétní  cílové  skupiny nedojde k  oslovení  skupiny „dárců“, 

tedy zákazníků, kteří by daný produkt popřípadě koupili pro osobu z cílové skupiny.  

Dojde-li k nepřesné specifikaci cílové skupiny je firma ohrožena příliš velkými 

náklady na reklamu. Vysoké výdaje na reklamu může rovněž způsobit nevhodnost 

produktu pro tento druh reklamy. V tomto případě je cílová skupina sice poměrně 

přesně známa, avšak v této skupině je zásah příliš malý – třeba z důvodu nízkého 

počtu nabízených variant produktu.  Rovněž při použití sociálního marketingu – tedy 

v případě využití sítě přátel, popřípadě sítě „přátelé přátel“ může dojít u agresivně ve

dené kampaně k poškození dobrého jména  firmy, ale také k poškození vztahů mezi  

zaměstnanci a jejich přáteli. K tomuto „vytěžování“ kontaktů je tedy nutno přistoupit 
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až po zralé úvaze a rozhodně se nevyplatí jej používat pro drobný prodej, neboť ob

chodování malé firmy je více založeno na osobních vztazích než u větších firem.

3.2 Tabulka výhod a nevýhod pro malou firmu v případě použití Facebooku

Výhody Nevýhody
možnost zaměření na malou, specifickou cílovou 

skupinu

nesnadnost specifikace cílové skupiny a tím 

pádem možné vyšší náklady

možnost  propagace  nového,  popřípadě  málo 

známého výrobku

možnost minutí části cílové skupiny a tím nižší 

zásah

možnost  testování  cílových  skupin  a  následně 

lepšího zaměření na skupinu

riziko  minutí  cílové  skupiny  a  následných 

vysokých nákladů bez patřičné odezvy

možnost  případného  využití  sítě  kontaktů 

zaměstnanců, popřípadě „přátel přátel“

v  případě  agresivního  využití  sítě  kontaktů 

možnost poškození dobrého jména
Zdroj: vlastní zpracování

Z těchto informací následně vyplývá vhodnost použití tohoto přístupu. Přístup 

je  výhodný pro malou firmu se známým produktem, ať už je zaměřená na B2B nebo 

B2C, popřípadě pro nový produkt B2B.  Dále je velice výhodný pro nový produkt 

B2C.

Simulace použití přístupu Facebook pro malou firmu.

Pro lepší názornost bude rovněž  provedena simulace kampaně na Facebooku 

pro malou firmu. Simulace pro střední firmu bude obdobná,  pouze firma použije pa

rametry  odpovídající  její  velikosti.   Simulace  probíhala  na  základě  následujícího 

vývojového diagramu, jehož použití snižuje pravděpodobnost omylu, nebo chyby.

Strana 25



Strana 26

Cílení dle města ?

Cílení dle pohlaví ? 
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Ne
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3.2 Vývojový diagram simulace Facebook

      Zdroj: vlastní zpracování
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Na stránkách http://www.facebook.com/ads/create/ byla dne 5.5.2011 provede

na simulace pro malou firmu jež vyrábí sedací soupravy. Po vyplnění vstupních údajů 

o reklamě je nabídnuta volba zacílení reklamy. Po zvolení České republiky se zobrazí 

odhadovaný dosah - počet uživatelů: 3 191 080. Firma se zabývá luxusními kožený

mi sedacími soupravami, rozhodne se tedy provést zacílení na skupinu o niž se na 

základě svých zkušeností domnívá, že má rozhodující slovo při koupi tohoto sorti

mentu.  Jedná  se  o  ženy,  jež  zařizují  domácnost.  Po  zakliknutí  pohlaví  ženy  se 

zobrazí nový počet uživatelů: 1 618 700. Působnost je stále celá ČR. Po specifikaci 

věku nad 26 let je údaj již pouze 1 097 120  uživatelů. Po dalším upřesnění věku do 

35  let  je  nabídnuto  857 760  potencionálních  klientů.  Vzhledem  k  regionální  pů

sobnosti  malé firmy (dovoz na větší  vzdálenosti  je komplikovanější)  se pokusíme 

zaměřit na Ostravu. Zde je pouze 36 780 uživatelů. Rozšíříme tedy nabídku na okolí. 

Na výběr je 16km, 40km a 80 km okolí. Po volbě nejširšího okolí, tedy 80 km je ko

nečný  stav  63 420   potenciálních  zákazníků.  Nabízí  se  volba  zájmy  a  záliby. 

Otestováním zjistíme, že tato volba v ČR není příliš vhodná, většina zálib je v anglič

tině a jejich zadání  má mizivou odezvu. 

Přistoupíme  tedy  k  další  části,  ta  je  uváděna  jako   „3.  Kampaně,  ceny  a 

plánování“. Zadáním měny (EUR) Je navrhnut  denní(!) rozpočet 50 EUR, popřípadě 

dlouhodobý 350 EUR. U dlouhodobého je nabídnut automaticky průběžný měsíc, da

tum počátku a konce lze libovolně modifikovat. Tato částka je příliš vysoká, volíme 

tedy 10 EUR denně. Následně je nabídnuta volba platby a to buď platba za zob

razení (CPM) nebo platba za kliknutí (CPC). CPM dává doporučenou cenu 0,22 EUR 

za 1000 zobrazení, nebo 0,40 EUR za kliknutí. Jednoduchým výpočtem 0,40/0,22 

získáme odhadovaný počet zobrazení (v tisících)  nutný pro proklik. Jeden proklik 

tedy připadá průměrně na 1 818 zobrazení.  (Click rate je tedy 0,55 promile). Toto 

číslo je dle mého názoru vzhledem k zaměření velice nízké, uživatelé tedy budou dří

ve  nebo později  mít  pocit,  že  jsou reklamou obtěžováni.  Navíc  je  nutno reklamu 

zobrazit zákazníkovi i několikrát, neboť nevíme kdy jej bude zajímat.  Pokud by tedy 

Facebook zobrazil naši reklamu všem uživatelům v průběhu týdne, získáme za týden 

pravděpodobně 63,420/1,818 prokliků, což je 34,88. Denně lze tedy očekávat téměř 

5  prokliků,  při  ceně  0,40  EUR  za  proklik.  Měsíční  náklady  odhadneme  na 
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34,88/7*31*0,40 EUR což je  61,77 EUR přepočteno přibližným kurzem 25 Kč/EUR 

1 544,- Kč měsíčně,  při 10,- Kč za přivedeného zákazníka. Zde se již oproti simulaci  

Google jedná o vlastní výpočty, neboť Facebook tyto odhady nenabízí. Nedá se tedy 

ani odhadnout jak budou výsledky vypadat v průběhu delšího období kdy reklama zá

kazníkům bude  zobrazována  opakovaně.  Celková  časová  náročnost,  pokud  není 

počítán čas pro vytvoření grafické reklamy (firma použije obrázek, popřípadě motiv 

ze svých stránek) je zhruba 4-5 hodin. Prvotní seznámení se systémem a všemi 

možnostmi odhaduji na 2 dny.

3.1.3 Analýza pro malou firmu - využití Long tail

Jako poslední bude provedena analýza pro malou firmu, která je zaměřena 

spíše na konkrétní klíčový výrobek nebo službu, popřípadě menší množství produktů, 

za  využití Long tail neboli dlouhého chvostu.

Výhody tohoto přístupu jsou následující: Malá firma je schopna nabídnout zá

kazníkovi produkt ve více variantách, což se velké firmě při sériové výrobě nevyplatí,  

neboť jí to neúměrně zvedá náklady. To, co pro malou firmu představuje v podstatě 

pouze variantu stejného produktu jako třeba různé barvy, použité materiály, popřípa

dě  jejich  kombinace  se  pro  zákazníka  v  konečném  důsledku  jeví  jako  výrazné 

rozšíření nabídky. Jednoduše lze vytvořit ze 2 variant sedací soupravy u nichž jsou 

použity 3 potahové materiály, každý v 10 různých barvách při vzájemné kombinaci 

barev  v  dolní  a  horní  části  vytvořit  teoreticky  více  než  600  různých  kombinací 

(2x3x10x10 + další v případě vzájemné kombinace materiálů).  V případě vhodné 

webové aplikace si zákazník celou variantu poskládá sám.

Tato  varianta  představuje  pro  malou  firmu  příležitost  oproti  větším  firmám 

pružně zareagovat na i relativně malou a tudíž pro konkurenci ve formě větších firem 

nezajímavou díru na trhu. Existují zákazníci, kteří si jsou ochotni připlatit  za možnost 

volby z více variant, neboť se tím odlišují od masových uživatelů. 
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Nevýhody jež přináší tento přístup jsou následující: Rozšíření množství vari

ant znamená větší pracnost přípravy, tedy plánování výroby a zásobování a zároveň 

jistou všestrannost dělníků, neboť se musí být schopni rychle přeorientovat na zpra

cování jiného materiálu popřípadě varianty či velikosti. V případě klasické nabídky je 

třeba vytvořit vzorové výrobky, ty nafotit a založit položky v e-shopu. V případě volby 

automatizaci výběru konečné kombinace zákazníkem je nutno zaplatit tvorbu speci

álního softwaru. Náklady na tento software se v případě nízkých prodejů nemusí 

vrátit. Ke slabým stránkám je nutno započíst i případné vyšší skladové (rezervní) zá

soby vyvolané větším množstvím variant, popřípadě nevyužitelné zbytky materiálu. 

Malá  firma  může  být  ohrožena  velkou  atypickou  zakázkou.   Tato  zakázka 

může vázat značné lidské výrobní i  finanční prostředky. V tomto případě zakázka 

může v případě neinkasování dostatečné zálohy, obzvláště  při případné platební ne

schopnosti  zákazníka,  popřípadě  při  jeho  odstoupení  od  smlouvy  vážně  ohrozit 

stabilitu firmy.  Další hrozbu představuje, vzhledem k velkému množství nabízených 

variant  případné selhání  některého ze subdodavatelů,  kterých je  v  tomto případě 

více.

3.3 Tabulka výhod a nevýhod pro malou firmu v případě použití Long Tail

Výhody Nevýhody
snadnější rozšíření nabídky tvorbou více variant 

výrobního programu

větší pracnost díky sortimentu a  vyšší požadavky 

na všestrannost zaměstnanců 

možnost  zapojení  zákazníka  do  tvorby  finální 

verze 

vyšší  skladové  zásoby  způsobené  částečným 

využitím dodávek

možnost reagovat i na relativně malou, popřípadě 

časově omezenou „díru“ na trhu

velká atypická zakázka váže mnoho prostředků – 

vysoká rozpracovanost

vyšší přidaná hodnota díky přizpůsobení nabídky 

malému segmentu trhu

větší  počet  subdodavatelů  a  tím  pádem  větší 

pravděpodobnost selhání některého dodavatele
Zdroj: vlastní zpracování

Z těchto informací následně vyplývá vhodnost použití tohoto přístupu. Přístup 

je velice výhodný pro malou firmu se známým produktem, ať už je zaměřená na B2B 

nebo B2C, dále je výhodný pro nový produkt ať B2C či B2B.
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3.2 Analýzy pro střední firmu

Jako další budou provedeny analýzy pro střední firmu, která je zaměřena na 

konkrétní klíčový výrobek nebo službu a s ním související skupinu doprovodných vý

robků, popřípadě služeb a to  ve všech třech případech. Tedy za použití  reklamy 

cílené na klíčové slovo – AdWords, dále v případě použití reklamy na Facebooku to 

je se zaměřením na cílovou skupinu a nakonec pro případ, kdy firma využívá Long 

tail –  efekt dlouhého chvostu – tedy rozšířením nabídky, které je tvořeno nenáročný

mi  modifikacemi  jednotlivých vlastností  výrobků jako jsou barva,  použitý  materiál, 

popřípadě úprava rozměrů, popřípadě rozšířením portfolia.

3.2.1 Analýza pro střední firmu v případě AdWords přístupu

Jako první bude provedena analýza pro střední firmu, která je zaměřena na 

konkrétní klíčový výrobek nebo službu a  související skupinu doprovodných výrobků, 

popřípadě služeb,  v případě použití reklamy cílené na klíčové slovo – AdWords.

Výhody tohoto přístupu jsou následující: Firma je zaměřena na klíčový produkt 

a s ním související skupinu výrobků. Pokud tedy zvolí silné a přitom méně frekven

tované klíčové slovo (popřípadě sousloví) pro vyhledávač, jež co nejlépe vystihuje 

propagovaný produkt, získá výhodné umístění ve výsledcích na první stránce  za při

jatelnou  cenu.  Umístění  na  první  stránce  dokáže  firmě  přivést  na  její   stránky 

dostatečný počet  zákazníků,  zvláště v případě zaměření na podnikovou klientelu, 

tedy pro B2B. Střední firma je oproti malé lépe schopna využít případné větší množ

ství zakázek generované klíčovými slovy. Pro střední firmu, stejně jako pro malou 

není důležité a koneckonců ani efektivní získat za vysoký  poplatek odkaz na první 

pozici, neboť její zdroje pro inzerci jsou obzvláště v počátcích podnikání limitované.

U střední firmy, stejně jako u malé platí, že podnikatel svému produktu rozumí 

a také mu věří, nabízí mu tento přístup příležitost vyniknout nad konkurencí, zvláště 

nad tou kterou tvoří větší firmy. Ve větších firmách bývá, na rozdíl od malých a větši

ny středních firem, marketingové oddělení specializovanou a samostatnou jednotkou, 

která v mnoha případech nemá díky způsobu řízení přímé propojení s vývojem popří
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padě výrobou. Z tohoto důvodu  dochází k prodlevě mezi okamžikem zavedení nové

ho výrobku, popřípadě rozšíření stávajících funkcí a okamžikem, kdy marketingové 

oddělení zareaguje a novinku inzeruje. Toto „časové okno“ představuje příležitost pro 

střední firmu. Během tohoto období může malá firma získat klíčové zákazníky i na 

několik měsíců. Střední firma má oproti menší více zaměstnanců, které může v pří

padě potřeby přesunout a tím pádem má možnost pružně přemístit  pracovní sílu, 

neboť jejich zaměstnanci nebývají oproti velkým firmám úzce specializováni.

Nevýhody jež přináší tento přístup jsou následující: Vhodný výběr klíčového 

slova, které je silné a současně není příliš frekventované je v některých případech 

velice časově náročný. Google na svých stránkách nabízí prostředky pro vyhledávání 

a testování nových klíčových slov. Tyto nástroje zobrazují historickou statistiku pro 

tato  slova  jako  je  četnost  vyhledávání,  pravděpodobnost  umístění  a  očekávanou 

cenu pro umístění na první pozici.  Pokud tedy podnikatel, nebo zaměstnanec, jenž 

má tuto oblast na starost není dostatečně kreativní a není schopen některé věci od

hadnout,  zabere  mu  testování  všech  tak  zvaně  „slepých“  variant  mnoho  času. 

V případě nového, zatím neznámého produktu, pro který je spíše snadnější definovat 

cílovou  skupinu (například dívky ve věku 13-18 let) než případná klíčová slova je 

tento postup méně vhodný. 

Pro střední firmu představuje paradoxně ohrožení právě tvorba příliš silného a 

frekventovaného klíčového slova.  Je zde totiž možnost „průmyslové špionáže“, kdy 

marketingové  oddělení  silného  konkurenta  může  monitorovat  svá  klíčová  a  jim 

podobná slova ve  vyhledávači.  V  případě,  kdy zjistí  silné a  frekventované slovo, 

může jej  jednoduše  „přeplatit“  neboť  klíčová slova  nejsou  duševním vlastnictvím. 

Oproti malé firmě zde vzhledem k lepšímu zázemí a většímu počtu zaměstnanců již 

není příliš aktuální druhá hrozba, avšak nebylo by vhodné ji podcenit, neboť v mez

ním  případě  silné  a  frekventované  klíčové  slovo  vygeneruje   silný  provoz  na 

stránkách  podnikatele  a  následně  přivede  velké  množství  zákazníků.  Pokud  toto 

množství řádově překročí produkční schopnosti střední firmy, vznikne nutnost  odříkat 

zakázky, což může poškodit dobré jméno firmy. 
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3.4 Tabulka výhod a nevýhod pro střední firmu v případě použití AdWords

Výhody Nevýhody
snadnější  tvorba  klíčového  slova  díky 

ucelenějšímu sortimentu 

nevhodnost  pro  nové,  neznámé  výrobky 

zaměřené spíše na cílovou skupinu

díky vyššímu počtu zaměstnanců lepší schopnost 

pokrýt větší množství zakázek

vyšší časová náročnost tvorby silného slova

možnost využití časového okna při změně oproti 

pomalejší, větší konkurenci

příliš  silné  slovo  může být  přeplaceno finančně 

silnější konkurencí

vyšší  pružnost  střední  firmy,  možnost  rychlejší 

reakce  na  změny  a  dostatečná  kapacita  pro 

využití časového okna

omezená hrozba kdy velmi kvalitní slovo přivede 

mnoho zákazníků, což způsobí problémy s jejich 

vykrytím 
Zdroj: vlastní zpracování

Z těchto informací následně vyplývá vhodnost použití tohoto přístupu. Přístup 

je velice výhodný pro střední firmu se známým produktem, ať už je zaměřená na B2B 

nebo B2C, popřípadě pro nový produkt B2B.  Dále je výhodný pro nový produkt B2C.

3.2.2 Analýza pro střední firmu – Facebook 

Jako další bude provedena analýza pro střední firmu, která je zaměřena na 

konkrétní klíčový výrobek nebo službu a související skupinu doprovodných výrobků, 

popřípadě služeb,  v případě použití reklamy zaměřené na cílovou skupinu – Face

book popřípadě obdobné sociální sítě.

Výhody tohoto přístupu jsou následující:  V případě produktu  jenž je zaměřen 

převážně na koncové zákazníky – tedy B2C s poměrně přesně známou cílovou sku

pinou,  umožňuje  propagovat  nový  výrobek  popřípadě  službu,  které  zatím  nejsou 

mezi zákazníky dostatečně známy a pružně reagovat na změny vyvolané zákazníky. 

Takto lze nabízet i produkt pro velice specifikovanou cílovou skupinu, který se větším 

firmám nevyplatí vyrábět v nízkých sériích.  

V případě nového, nebo ojedinělého výrobku je možné  testováním vyhodnotit 

vhodnost reklamy pro jednotlivé vytipované cílové skupiny. Následným zaměřením 

právě na tuto cílovou skupinu je možné zvýšit prodeje. V případě pozitivní reakce cí

lové skupiny na výrobek může této skupině nabídnout doprovodné, nebo související 
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produkty.  Případné změny produktu, jako reakce na zpětnou vazbu  zákazníků je 

možno opět v malém otestovat na cílové skupině. Specifickým případem je nabízení 

produktů B2B prostřednictvím sociální sítě svých  kontaktů kdy lze využít k oslovení 

vytipovaných zákazníků nejen své kontakty, ale také kontakty zaměstnanců. Rovněž 

je možno využít síť kterou tvoří „přátelé přátel“.

Nevýhody jež přináší tento přístup jsou následující: Je třeba znát konkrétní cí

lovou skupinu,  což v případě produktů středních  firem nemusí být  vždy snadné. 

Reklama zaměřené na cílovou skupinu potřebuje větší počet zobrazení (nebude zají

mat  každého  z  cílové  skupiny)   a  ani  v  případě  „prokliku“  a  následné  návštěvy 

stránek prodejce není pravděpodobnost uzavření obchodu příliš vysoká. Oproti malé 

firmě je však vyšší díky širšímu portfoliu doprovodných produktů nebo služeb, které 

mohou zákazníka zaujmout.  Navíc úzkým specifikováním konkrétní cílové skupiny 

nedojde k oslovení skupiny „dárců“, tedy zákazníků, kteří by daný produkt pravdě

podobně koupili pro osobu z cílové skupiny.

V případě nepřesné specifikace cílové skupiny je firma ohrožena příliš velkými 

náklady na reklamu. Vysoké výdaje na reklamu může rovněž způsobit nevhodnost 

produktu pro tento druh reklamy. V tomto případě je cílová skupina sice poměrně 

přesně známa, avšak v této skupině je zásah příliš malý – třeba z důvodu nízkého 

počtu nabízených variant produktu. Toto riziko oproti malé firmě díky širšímu portfoliu 

sice klesá, ale nelze jej zanedbat. Rovněž v případě sociálního marketingu – tedy 

pokud dojde k  využití  sítě  přátel  nebo sítě „přátelé přátel“  může dojít  v případě 

agresivní kampaně k poškození dobrého jména  firmy, ale také k poškození vztahů 

mezi zaměstnanci a jejich přáteli. K tomuto „vytěžování“ kontaktů je tedy nutno při 

stoupit až po zralé úvaze a rozhodně se nevyplatí jej používat pro drobný prodej, 

neboť obchodování střední firmy je více založeno na osobních vztazích než u větších 

firem.
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3.5 Tabulka výhod a nevýhod pro střední firmu v případě použití Facebooku

Výhody Nevýhody
možnost zaměření na malou, specifickou cílovou 

skupinu, nízké série

nesnadnost specifikace cílové skupiny a tím 

pádem možné vyšší náklady

možnost  propagace  nového,  popřípadě  málo 

známého výrobku

možnost minutí části cílové skupiny a tím nižší 

zásah

testování cílových skupin a možnost následného 

lepšího zaměření 

nižší  avšak  nezanedbatelné  riziko  minutí  cílové 

skupiny  a  následných  vysokých  nákladů  bez 

patřičné odezvy

nabídka doprovodných produktů a služeb v  případě  agresivního  využití  sítě  kontaktů 

možnost poškození dobrého jména

možnost  případného  využití  sítě  kontaktů 

zaměstnanců, popřípadě „přátele přátel“
Zdroj: vlastní zpracování

Z těchto informací následně vyplývá vhodnost použití tohoto přístupu. Přístup 

je méně  výhodný pro střední  firmu orientovanou B2B ať už s novým či  známým 

produktem. Je výhodný pro nový produkt B2C a velice výhodný pro známý produkt 

orientovaný B2C.

3.2.3 Analýza pro střední firmu - využití Long tail

Jako poslední bude provedena analýza pro střední firmu, která je zaměřena na 

na konkrétní klíčový výrobek nebo službu a související skupinu doprovodných výrob

ků nebo služeb, za  využití Long tail neboli dlouhého chvostu.

Výhody tohoto přístupu jsou následující: Střední firma je schopna nabídnout 

zákazníkovi produkt ve více variantách, což se velké firmě při sériové výrobě nevy

platí, neboť jí to neúměrně zvedá náklady. Střední firma tedy může současně čerpat 

z výhod malé firmy jako jsou pružnost  a všestrannost zaměstnanců a rovněž z vý

hod větší firmy jako jsou  třeba úspory z rozsahu. To, co pro střední firmu představuje 

v podstatě pouze variantu stejného produktu jako třeba různé barvy, použité materiá

ly,  popřípadě  jejich  kombinace se  pro  zákazníka  v  konečném důsledku jeví  jako 

výrazné  rozšíření  nabídky.  Jednoduše  lze  vytvořit  ze  2  variant  sedací  soupravy 

u nichž jsou použity 3 potahové materiály, každý v 10 různých barvách při vzájemné 
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kombinaci barev v dolní a horní části teoreticky vytvořit více než 600 různých kombi

nací (2x3x10x10 + další možné vzájemné kombinace materiálů).  V případě vhodné 

webové aplikace si zákazník celou variantu poskládá sám.

Tato  varianta  představuje  pro  střední  firmu  příležitost.  Má  možnost  oproti 

větším firmám pružně zareagovat na i relativně malou a tudíž pro konkurenci ve for

mě větších firem nezajímavou díru na trhu. Existují zákazníci, kteří si jsou ochotni 

připlatit  za možnost volby z více variant, neboť se tím odlišují od masových uživate

lů. Rovněž oproti větším firmám může rychleji zareagovat na požadavky zákazníků 

a nabídnout pružněji další související produkty. Zájem o tyto produkty může rychle 

otestovat na cílové skupině.

Nevýhody jsou stejně jako u malé firmy následující: Rozšíření množství vari

ant znamená větší pracnost přípravy, tedy plánování výroby a zásobování a zároveň 

jistou všestrannost dělníků, neboť se musí být schopni rychle přeorientovat na zpra

cování jiného materiálu popřípadě varianty či velikosti. V případě klasické nabídky se 

musí vytvořit vzorové výrobky, ty nafotit a založit položky v e-shopu. Střední firma 

vzhledem k většímu rozsahu produkce potřebuje pro  automatizaci výběru konečné 

kombinace zákazníkem speciální software.  Náklady na tento software se v případě 

nízkých prodejů nemusí vrátit. Ke slabým stránkám je nutno započíst i případné vyšší 

skladové (rezervní) zásoby vyvolané větším množstvím variant, popřípadě nevyuži

telné zbytky materiálu. 

Střední firma může být stejně jako malá ohrožena velkou atypickou zakázkou. 

Tato zakázka může vázat značné lidské výrobní i finanční prostředky. V tomto přípa

dě zakázka může v případě neinkasování dostatečné zálohy, obzvláště  při případné 

platební neschopnosti zákazníka nebo při jeho odstoupení od smlouvy vážně ohrozit 

stabilitu firmy. Oproti malé firmě však toto ohrožení není tak vysoké. Další hrozbu 

představuje, vzhledem k velkému množství nabízených  variant případné selhání ně

kterého ze subdodavatelů, kterých je v tomto případě více. V neposlední řadě může 

na atraktivní trh vstoupit další konkurence. Pokud firma objevila atraktivní „nový trh“ 
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může být na tento trh přilákána i větší konkurence, která se jej bude snažit obsadit  

dumpingovými cenami.

3.6 Tabulka výhod a nevýhod pro střední firmu v případě použití Long Tail

Výhody Nevýhody
snadnější rozšíření nabídky tvorbou více variant 

za  využití  výhod  malé  i  velké  firmy  současně 

(pružnost, všestrannost zaměstnanců  a součas-

ně úspory z rozsahu)

větší pracnost díky variantám a  vyšší požadavky 

na všestrannost zaměstnanců 

možnost  zapojení  zákazníka  do  tvorby  finální 

verze 

výdaje na specializovaný software

možnost  pružně  reagovat  i  na  relativně  malou, 

popřípadě časově omezenou „díru“ na trhu

vyšší  skladové  zásoby  způsobené  částečným 

využitím dodávek

vyšší přidaná hodnota díky přizpůsobení nabídky 

malému segmentu trhu

nutný  větší  počet  subdodavatelů  a  tím  pádem 

větší  pravděpodobnost  selhání  některého 

dodavatele

možnost testování díry na trhu na cílové skupině možnost  přilákání  a  následného  vstupu  větší 

konkurence za pomocí dumpingu

menší,  avšak  nezanedbatelnou  hrozbu 

představuje  velká  atypická  zakázka  jež  váže 

mnoho prostředků díky vysoké  rozpracovanosti
Zdroj: vlastní zpracování

Z těchto informací následně vyplývá vhodnost použití tohoto přístupu. Přístup 

je velice výhodný pro střední firmu jak s novým, tak se známým produktem, nezávisle 

na orientaci B2B čí B2C.

3.3 Srovnání jednotlivých přístupů pro malou a střední firmu

V následující tabulce bude zhodnocena výhodnost použití jednotlivých přístupů 

pro malou a střední firmu. Vždy pro nový i známý produkt a orientaci B2B popřípadě 

B2C. Bylo použito následující hodnocení pro použití jednotlivých přístupů kdy použití  

je: 1-velice výhodné 2-výhodné 3-méně výhodné 
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3.7 Tabulka srovnání jednotlivých přístupů pro  malou a střední firmu

typ firmy/přístup AdWords Facebook Long tail
malá-známý 
produkt B2B

1 2 1

malá-známý 
produkt B2C

1 2 1

malá-nový 
produkt B2B

1 2 2

malá-nový 
produkt B2C

2 1 2

střední-známý 
produkt B2B

1 3 1

střední-známý 
produkt B2C

1 1 1

střední-nový 
produkt   B2B

1 3 1

střední-nový 
produkt B2C

2 2 1

průměrné 
hodnocení

1,25 2 1,25

Zdroj: vlastní zpracování

Z tabulky vyplývá větší vhodnost využití AdWords současně s Long Tail přístu

pem a to téměř ve všech případech. Facebook  se svým průměrným hodnocením 2, 

což znamená výhodné, má zcela jistě své nezastupitelné místo u malých a středních 

firem. 

Na základě získaných údajů  bude přistoupeno k  další  části  ve  které  bude 

provedeno shrnutí získaných poznatků a na jeho základě budou vypracována dopo

ručení.
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4.  Shrnutí a doporučení

Po úvodní části v niž bylo definováno téma a cíl práce byly v další části defi

novány základní pojmy a to jak z oblasti podnikání, tak z oblasti virtuálního prostředí. 

Současně byly definovány tři přístupy na které se tato práce zaměří. Jedná se o vyu

žití  propagace  na  vyhledávači  Google,  tak  zvaný  AdWords,  využití  reklamy  na 

Facebooku a dále byl zmíněn tak zvaný Long Tail neboli dlouhý chvost.

4.1 Shrnutí 

Propagace na Google nebo Facebooku není nic nového, ale Long Tail ? Ač by 

se to mohlo zdát, dlouhý chvost není objevem poslední doby, nicméně s příchodem 

výkoných počítačových systémů a internetového připojení prakticky na téměř každé 

místo  dochází  ve  virtuálním  prostoru  ke  tvorbě  téměř  neomezené  (v  originále 

endless) nabídky. Tato nabídka by sama o sobě byla k ničemu, pokud by neexis

tovaly filtry. Informace jsou nyní na dosah ruky, problém tedy nejsou informace, ale 

to,  jak najít  ty požadované ? Soudobý stav výpočetní techniky umožňuje nasazení 

filtrů, které nás k požadované informaci, popřípadě produktu dovedou. Po věku infor

mací se podle některých autorů dostáváme do věku filtrů. 

 V analytické části byly provedeny analýzy pro jednotlivé typy přístupů kterými 

jsou AdWords Facebook a Long tail v případě jejich použití jednotlivými typy firem, 

tedy   malou  a  dále  střední  firmou.   Rovněž  zde  byly  provedeny  simulace  pro 

AdWords a Facebook. Pouze analýza všech přístupů včetně jejich variant pro jednot

livé typy firem by svým objemem překročila rámec této práce. Z tohoto důvodu byly 

vybrány pouze varianty, které by měly představovat nejčastější kombinace. 

Na základě průměrných hodnocení v analytické části vyplývá, že obecně nej

vhodnější jsou AdWords a Long tail přístupy. Vzhledem k průměrnému hodnocení 2.0 

se zdá, že varianty využívající  Facebook jsou pro malé a střední firmy nevýhodné. 

I přesto však existují případy, kdy využité Facebooku může být efektivnější než jiné 

přístupy. Následně  tedy budou jednotlivé přístupy shrnuty a poté na jejich základě 

zformulována doporučení.
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Malá firma nedisponuje velkým počátečním kapitálem. Jejím hlavním aktivem 

je  osobnost  podnikatele,  jeho  zkušenosti,  vědomosti,  trpělivost  a   cílevědomost. 

Podnikatelova  hlavní nevýhoda – tedy  to, že je na vše sám, představuje v prvopo

čátcích  podnikání,  tedy  dokud  nedojde  k  tak  zvanému  syndromu  vyhoření,  jeho 

hlavní konkurenční výhodu. Celý projekt nosí v hlavě, žije pro něj, chápe veškeré 

souvislosti.  

Z těchto důvodů je schopen lépe předvídat souvislosti změn. Vedení je jedno

úrovňové, podnikatel je téměř každému zaměstnanci schopen vysvětlit a v mnohých 

případech i předvést, co po něm požaduje. Z důvodu propojení funkcí, kdy je sou

časně  projektovým,  výrobním  i  marketingovým  manažerem  je  pro  něj  snadnější 

navrhnout klíčová slova pro vyhledávače, popřípadě je schopen na základě vlastních 

zkušeností,  neboť výrobek nezřídka i  současně prodává, poměrně přesně specifi

kovat  cílovou  skupinu  pro  využití  na  Facebooku.  Protože  je  v  daném  oboru 

specialistou,  má nezřídka hustou síť kontaktů v oboru, kterou lze obzvláště v případě 

B2B orientace využít.  Rovněž kolem sebe od okamžiku založení firmy shromažďuje 

skupinu podobně zapálených spolupracovníků.  Kolektiv je stmelený, ochotný pra

covat bez ohledu na pracovní dobu a díky zkušenosti všech členů i pružný v případě 

nutnosti změny výrobních postupů.

Pro malou firmu, jejíž výrobní program je založen na hlavním produktu jenž je 

určen pro podnikovou klientelu je tedy výhodnější v případě známého výrobku použít 

reklamu cílenou na produkt – AdWords neboť nákupčí firemních klientů vyhledávají 

produkt dle jeho specifických vlastností, často tedy  využívají vyhledávače. 

V případě kdy se jedná o rozsáhlejší produkt, popřípadě systém, jenž se pro

dává v jednotkách kusů za rok, lze v počátcích využít sítě kontaktů na Facebooku. 

Při tomto přímém využití sociální sítě, tedy bez zadávání reklamy mohou být využity 

jak vlastní osobní kontakty podnikatele, které získal na svých  předchozích působiš

tích, tak síť jeho přátel na Facebooku, popřípadě síť přátel zaměstnanců. Mnohdy lze 

v síti „přátelé přátel“ najít osoby na vlivných pozicích u potenciálních klíčových zákaz

níků.  V  takovémto  případě  je  vhodné  požádat  některého  z  vzájemných   přátel 

Strana 39



o představení. Po následném přidání do seznamu přátel jej lze oslovit s konkrétní na

bídkou ušitou na míru jak firmě, tak zastávané pozici.   Pravděpodobnost alespoň 

prostudování  nabídky od někoho kdo je  v  seznamu přátel  je  výrazně vyšší,  než 

prostudování nabídky která například dorazila mailem a v mnohých případech je již 

interním systémem označena jako možný spam. 

Přístup Long tail – tedy zvýšení prodeje rozšířením nabídky se v tomto případě 

jeví jako indiferentní vzhledem k cílové skupině. Jak firemní, tak koncoví zákazníci 

uvítají možnost širší volby. Nestačí však pouhá záplava variant v které se zákazník 

ztratí.  Pokud  je  zákazníkovi  nabídnuto  v  katalogu  tisíc  variant,  zákazník  znejistí 

a v konečném  důsledku  může  odejít  ke  konkurenci,  která  nabízí  pouze  jedinou, 

osvědčenou variantu.  Zákazníkovi je třeba nabídnout filtr, který jej přivede k pro něj 

nejvýhodnější nabídce. Zde se projevuje síla virtuálního prostoru oproti klasickým ka

talogům.  Produkty  je  možno  filtrovat  podle  nepřeberného  množství  požadavků 

zákazníka. Podle ceny,  kvality,  použitých materiálů,  barev,  cílové skupiny,  použití, 

nejprodávanějších položek … a to pouhým přidáním další položky do filtru. To vše 

prakticky  bez  dalších  nákladů,  které  by  se  v  případě  klasického  obchodu  nebo 

tištěného katalogu šplhaly do závratných výšek.

V případě kdy se malé firmě jedná o prodej nového produktu na trhu je situace 

odlišnější. Pokud se jedná o nový produkt, jenž nabízí  oproti  konkurenci „pouze“ 

nové, popřípadě vylepšené užitné vlastnosti  lze samozřejmě použít  v případě ori

entace na firemní klientelu s úspěchem AdWords. Nákupčí ví co hledají a informace 

o  vyhledávačem nově nalezeném produktu si pravděpodobně prostudují.

Poněkud jiná je situace, kdy se jedná o zcela nové řešení pro podnikovou kli

entelu, tedy takové, které dosud  nikdo na trhu nenabízí.  Zde může mít „vnuknutí“  

tedy nápad na tvorbu klíčového slova doopravdy cenu zlata. V případě kdy nelze 

snadno vytvořit klíčové slovo, které by vystihovalo charakter produktu je pro firmu vý

hodnější vytipovat potenciální  klienty a pokusit se na ně najít  spojení mezi svými 

známými,  na  Facebooku,  popřípadě  jiné  sociální  síti  (přátelé  přátel).  pokud  není 

nalezeno  vhodné  klíčové  slovo,  ani  spojení  na  potencionálního  klienta,  je  nej
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vhodnější metodou pokus-omyl tipovat klíčová slova. Vzhledem k možnosti placení 

za proklik jsou sice finanční náklady v tomto případě mizivé, časová náročnost tohoto 

postupu však výrazně stoupá. 

V případě podnikové klientely je využití cílené reklamy na  Facebooku, tedy 

„střílení naslepo“ po všech cílových skupinách velmi neefektivní. Zvětšit zásah lze je

dině případným zúžením cílové skupiny na základě statistických dat  o  vedoucích 

pracovnících v daném oboru na konkrétním území. Například pokud by ze statistiky 

vyplynulo, že  malé firmy - opraváři hodinek jsou nejčastěji muži ve věku mezi 50-65 

let, mimo hlavní město.

Pro střední firmu se na první pohled oproti malé firmě nic nemění. Stejně jako 

u malé firmy je jejím hlavním aktivem  osobnost podnikatele, jeho zkušenosti, vě

domosti, trpělivost a  cílevědomost. Podnikatelova  hlavní nevýhoda – tedy  to, že je 

na vše sám, již pomalu  odeznívá. Podnikatel má v klíčových oblastech své spolupra

covníky,   podpůrné  služby  přenechal  zcela  svým  zaměstnancům,  popřípadě  je 

„outsourcoval“. Klíčové části projektu nosí v hlavě, i nadále pro projekt žije a chápe 

většinu   souvislostí.  Na  jedné  straně  již  tedy nemá tolik  svázané  ruce  starostmi 

o méně důležité činnosti,  na straně druhé  je část jeho zaměstnanců více specia

lizována  a tedy méně pružná.  Firma má již svou síť obchodních kontaktů, na druhé 

straně ji její konkurence tvořená většími firmami  začíná brát vážně.

Podnikatel je schopen stále ještě dobře předvídat souvislosti změn. Řízení je 

již víceúrovňové, podnikatel tedy již pro řízení části podniku má „své lidi“. Klíčovým 

zaměstnancům je stále  schopen vysvětlit a v mnohých případech i předvést, co po 

něm požaduje.  Z důvodu propojení hlavních funkcí kdy je současně projektovým, 

i výrobním manažerem je schopen sám, popřípadě ve spolupráci s pracovníkem kte

rý má na starosti marketing navrhnout klíčová slova pro vyhledávače, popřípadě je 

schopen na základě vlastních zkušeností, neboť výrobek nezřídka i současně pro

dává,  poměrně  přesně  specifikovat  cílovou  skupinu  pro  využití  na  Facebooku. 

Protože je v daném oboru specialistou,  má nezřídka hustou síť kontaktů v oboru, 

kterou  lze  obzvláště  v  případě  B2B  orientace  využít.   Rovněž  kolem  sebe  od 
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okamžiku založení firmy shromažďuje skupinu podobně zapálených spolupracovní

ků,  kteří  pracují  v  hlavních  činnostech.  U  středních  firem  se  ještě  stále  mnoho 

spolupracovníků  zná  navzájem,  kolektiv  je  tedy  vzhledem  k  velikosti  ucelený, 

ochotný  pracovat  s  menšími  ohledy na  pracovní  dobu  a  díky  zkušenosti  většiny 

členů ještě i pružný v případě nutnosti změny výrobních postupů. 

Stejně jako u malé firmy i pro střední firmu na základě průměrných hodnocení 

v analytické části vyplývá, že obecně nejvhodnější jsou AdWords a Long tail přístupy. 

Využití Facebooku je pro střední firmu ještě více vyhraněné než pro malou firmu. Na 

jedné straně je tento přístup méně vhodný při orientaci na firemní klientelu, na straně 

druhé lze očekávat větší zásah díky širšímu sortimentu jenž tvoří doprovodné pro

dukty a služby.  Následně tedy budou jednotlivé přístupy shrnuty a následně na jejich 

základě formulována doporučení.

Pro střední firmu, jejíž výrobní program je založen na hlavním produktu a pro

duktu nebo službách, které s ním souvisejí a jsou určeny pro podnikovou klientelu je 

tedy výhodnější v případě známého výrobku použít  reklamu cílenou na produkt – 

AdWords neboť nákupčí firemních klientů vyhledávají produkt dle jeho specifických 

vlastností, často tedy  využívají vyhledávače. Díky širšímu programu je vhodné pou

žít  nejen  slovo  pro  hlavní  produkt,  ale  i  slova  která  vystihují  vedlejší  produkty,  

popřípadě celou jejich skupinu.  

Stejně jako u malé firmy v případě, kdy se jedná o rozsáhlejší produkt, popří

padě systém, jenž se prodává v jednotkách kusů za rok, lze v počátcích využít sítě 

kontaktů  na  Facebooku.  Jedná  se  o  přímé  využití  sociální  sítě,  tedy  nikoliv 

prostřednictvím zadávané reklamy, kdy mohou být využity jak vlastní osobní kontakty 

podnikatele které získal na svých  předchozích působištích, tak síť jeho přátel na Fa

cebooku, popřípadě síť přátel zaměstnanců. Mnohdy lze v síti „přátelé přátel“ , která 

může mít v případě střední firmy  tisíce členů, najít osoby na vlivných pozicích u po

tenciálních klíčových zákazníků. V takovémto případě je vhodné požádat některého 

ze vzájemných  přátel o představení. Po následném přidání do seznamu přátel jej lze 

oslovit s konkrétní nabídkou ušitou na míru jak firmě, tak pozici, kterou ve firmě za
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stává.  Pravděpodobnost alespoň prostudování nabídky od někoho, kdo je v sezna

mu  přátel,  je  výrazně  vyšší,  než  prostudování  nabídky  která  například  dorazila 

mailem a  v  mnohých  případech  je  již  interním  systémem  označena  jako  možný 

spam.

Přístup Long tail  – tedy zvýšení prodeje rozšířením nabídky se i  v případě 

třední firmy jeví jako indiferentní vzhledem k cílové skupině. Jak firemní, tak koncoví 

zákazníci uvítají možnost širší volby. Nestačí však pouhá záplava variant ve které se 

zákazník ztratí.  Pokud je zákazníkovi  nabídnuto v katalogu tisíc variant,  zákazník 

znejistí a v konečném důsledku může odejít ke konkurenci, která nabízí pouze jedi

nou, osvědčenou variantu.  Zákazníkovi je třeba nabídnout filtr, který jej přivede k pro 

něj nejvýhodnější nabídce. Zde se projevuje síla virtuálního prostoru oproti klasickým 

katalogům. Produkty je možno filtrovat podle nepřeberného množství požadavků zá

kazníka.  Podle  skupiny  výrobků,  ceny,  kvality,  použitých  materiálů,  barev,  cílové 

skupiny, použití, nejprodávanějších položek … a to pouhým přidáním další položky 

do filtru. To vše prakticky bez dalších nákladů, které by se v případě klasického ob

chodu nebo tištěného katalogu šplhaly do závratných výšek. Vzhledem k větší šíři 

sortimentu u střední firmy by toto řešení mimo virtuální prostor prakticky nepřicházelo 

v úvahu.

V případě kdy se střední firmě jedná o prodej nového produktu na trhu je situa

ce  obdobná  jako  u  malé  firmy,  ale  přesto  je  odlišnější.  Pokud  se  jedná  o  nový 

produkt,  jenž nabízí   oproti  konkurenci  „pouze“ nové,  popřípadě vylepšené užitné 

vlastnosti lze samozřejmě použít v případě orientace na firemní klientelu s úspěchem 

AdWords. Nákupčí ví co hledají a informace o  vyhledávačem nově nalezeném pro

duktu  si  pravděpodobně  prostudují.  Pokud  produkt  nějakým  způsobem  doplňuje 

současnou řadu produktů, lze jej s nimi v rámci marketingové nabídky spojit. 

Poněkud jiná je situace, kdy se jedná o zcela nové řešení pro podnikovou kli

entelu, tedy takové, které dosud  nikdo na trhu nenabízí.  Zde může mít „vnuknutí“  

tedy nápad na tvorbu klíčového slova doopravdy cenu zlata. V případě kdy nelze 

snadno vytvořit klíčové slovo, které by vystihovalo charakter produktu, je pro firmu 
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výhodnější vytipovat potenciální klienty a pokusit se na ně najít spojení mezi svými 

známými na Facebooku, popřípadě jiné sociální síti (přátelé přátel). Pokud není nale

zeno vhodné klíčové slovo, ani spojení na potencionálního klienta je nejvhodnější 

metodou pokus-omyl tipovat klíčová slova. Vzhledem k možnosti placení za proklik 

jsou sice finanční náklady v tomto případě mizivé, časová náročnost tohoto postupu 

však výrazně stoupá.  Samozřejmostí je oslovení současných obchodních partnerů.

V případě podnikové klientely je využití cílené reklamy na  Facebooku, tedy 

„střílení naslepo“ po všech sílových skupinách velmi neefektivní. Zvětšit zásah lze je

dině případným zúžením cílové skupiny na základě statistických dat  o  vedoucích 

pracovnících v daném oboru na konkrétním území. Například pokud by ze statistiky 

vyplynulo, že  malé firmy - opraváři hodinek jsou nejčastěji muži ve věku mezi 50-65 

let, mimo hlavní město. Další možnost představuje cílení na pracovníky konkrétní fir

my, které však je použitelné pouze pokud se jedná o velkou firmu, jež má dostatek 

zaměstnanců na Facebooku.

Ještě před doporučením pro jednotlivé tipy firem bych chtěl podotknout, že vir

tuální  prostor  se  neustále  vyvíjí  a  denně  nabízí  nepřeberné  množství  nových 

příležitostí  pro malé a střední firmy. V poslední době se například vynořily takzvané 

slevové servery, jejichž velký zahraniční zástupce přišel i k nám. Šance tedy spočívá 

ve  sledování  trendů a využití  všech možností,  které  se  naskytnou.  Ve virtuálním 

prostoru více než v běžném světě platí, že jediná jistota je změna. 
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4.2 Doporučení

Doporučení pro malou firmu

Na základě získaných poznatků jsem dospěl k následujícímu doporučení. Malé 

firmě doporučuji kombinaci Long Tail přístupu a AdWords ve všech případech, kdy se 

jedná o propagaci zavedeného produktu. Předpokládané náklady na Long Tail jsou 

tvořeny  převážně  investovaným vlastním časem na rozšíření nabídky ve virtuálním 

prostoru a tvorbu kategorií, popřípadě filtrů, které zákazníkovi usnadní výběr. Jedná 

se o jednorázovou investici. Administrativní rozhraní dnešních webshopů umožňují 

poměrně snadno kopírovat karty produktů a v nich pak pouze opravit změny. V přípa

dě barevných variant lze nabídku řešit  zpracováním obrázku ve vhodném editoru 

a jeho následném probarvení, popřípadě pouze tvorbou submenu pro jednotlivé vari

anty,  popřípadě jsou jednotlivé varianty popsány, ale je ponecháno ilustrační foto. 

V nejjednodušším případě je prostě zákazníkovi otevřeno okno s výběrem variant 

s prosbou  ať svou volbu uvede do poznámky v objednávce.  Náklady na AdWords 

lze odvodit z provedené simulace. Odhadovaná časová náročnost tvorby baterie klí

čových slov je  8-16 hodin pro kategorii.  Dále je  nutno připočíst  týden na úvodní 

seznámení se systémem. Finanční náklady se budou v závislosti od požadovaného 

množství odkazů mezi 120,- korunami měsíčně pro 30 zákazníků měsíčně  až po 

1.000,-  korun  pokud  je  požadováno  přivedení  více  než  100  zákazníků  měsíčně. 

Jedná se o cenu pro jednu kategorii zboží. Je-li požadována obdobná frekvence zá

kazníků pro každou kategorii, je nutno jednotlivé částky sečíst. 

V případě použití Facebook verze pro nový produkt je časová náročnost nižší, 

jedná se přibližně o 4-5 hodin času a i zde je nutno připočíst  2 dny na úvodní sezná

mení  se  systémem.  Za  přivedeného  zákazníka  je  však  zaplacena  vyšší  cena  – 

v případě simulace se jednalo o částku 1.544,- Kč měsíčně jež přivede na stránky fir

my přibližně 150 zákazníků. V tomto případě však bude pravděpodobně procento 

úspěšně uzavřených objednávek na návštěvu nižší, neboť část lidí sice klikne na re

klamu, ale pouze ze zvědavosti bez úmyslu si výrobek koupit. 
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Riziko  v  těchto  případech představuje  vlastně pouze ztráta  vlastního času. 

Kampaň lze v případě nepříznivého vývoje upravit, změnit, či úplně zastavit. V přípa

dě kdy je nastaven nízký denní limit pro kampaň (například 100 Kč) je finanční riziko 

minimální.

Doporučení pro střední firmu

Na základě získaných poznatků jsem dospěl k následujícímu doporučení, jež 

se pro střední firmu od malého příliš neliší. Předpokládáme – že střední firma má 3-

5x širší sortiment, potřebuje tedy celkově 3-5x větší množství zákazníků. Střední  fir

mě doporučuji kombinaci Long Tail přístupu a AdWords ve všech případech, kdy se 

jedná o propagaci zavedeného produktu. Předpokládané náklady na Long Tail jsou 

tvořeny  převážně  investovaným vlastním časem na rozšíření nabídky ve virtuálním 

prostoru a tvorbu kategorií, popřípadě filtrů, které zákazníkovi usnadní výběr. 

Vzhledem k širšímu sortimentu bude pracnost vyšší než u malé firmy. I v tomto 

případě se jedná  o jednorázovou investici. Administrativní rozhraní dnešních web

shopů umožňují poměrně snadno kopírovat karty produktů a v nich pak pouze opravit 

změny oproti původnímu produktu. Náklady na tvorbu software pro možnost interak

tivní  spolupráce  se  zákazníkem  jsou  bez  bližší  specifikace  velice  těžce 

odhadnutelné. Doporučuji   proto pronájem hotové softwarové aplikace na klíč na

příklad u firmy CGC Consulting, s.r.o. za měsíční poplatek od 15 000,- Kč. Náklady 

na AdWords lze odvodit z provedené simulace. 

Odhadovaná časová náročnost tvorby baterie klíčových slov je 8-16 hodin pro 

kategorii. Dále je nutno připočíst týden na úvodní seznámení se systémem. Finanční 

náklady se budou v závislosti od požadovaného množství odkazů mezi 120,- koruna

mi měsíčně pro 30 zákazníků měsíčně  až po 1.000,- korun pro přivedení více než 

100 zákazníků měsíčně. Jedná se o cenu pro jednu kategorii  zboží. Střední firma 

bude  díky širšímu sortimentu potřebovat několikanásobek vhodných slov, předpoklá

dejme 4 násobek které přivedou 4 krát více zákazníků a stejně tak vzrostou i náklady 

a časová náročnost.  Lze tedy počítat s částkou přibližně 4.000,-  korun měsíčně a 

4-8 dnů pro prvotní vytvoření 4 baterií klíčových slov.
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V případě použití  Facebook verze pro známý produkt  je časová náročnost 

nižší, jedná se přibližně 4-5 hodin času  i zde je nutno připočíst  2 dny na úvodní se

známení se systémem. Za přivedeného zákazníka je však zaplacena vyšší cena – 

v případě simulace se jednalo o částku 1.544,- Kč měsíčně, jež přivede na stránky 

firmy přibližně 150 zákazníků. V tomto případě však bude pravděpodobně procento 

úspěšně uzavřených objednávek na návštěvu nižší, neboť část lidí sice klikne na re

klamu,  ale  pouze  ze  zvědavosti  bez  úmyslu  si  výrobek  koupit.  Opět  jako 

v předchozím  případě,   vzhledem  k  širšímu  sortimentu  navrhuji  pro   vyšší  ná

vštěvnost nechat souběžně běžet několik kampaní. Počítáme-li 4 souběžné kampaně 

dostaneme se na částku přibližně 6.176,- korun měsíčně.

Riziko v těchto případech představuje jednak  ztráta vlastního času a vzhle

dem k většímu rozsahu sortimentu i mzdové náklady zaměstnance, který  se  této 

problematice věnoval. Kampaň lze v případě nepříznivého vývoje upravit, změnit, či 

úplně zastavit. V případě kdy je nastaven nízký denní limit pro kampaně (například 

4 kampaně po 100 Kč) je finanční riziko minimální.
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5.  Závěr

Cílem této práce byl  návrh způsobu efektivního využití  virtuálního prostoru, 

jenž by byl vhodný  pro tuzemské malé a střední firmy.  Cíl byl naplněn analýzami, ze  

kterých následně vyplynulo doporučení z něhož vyplývá,  že všechny tři navrhované 

způsoby jsou vhodné, byť každý pro jinou situaci, produkt a velikost firmy. Jako efek

tivní se ukázala kombinace dvou způsobů, kdy lze s výhodou využít možností jenž 

virtuální prostor nabízí.
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