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Anotace 

V práci je zpracována analýza marketingové činnosti, která podpoří rozvoj 

podnikání. Díky dnešnímu turbulentnímu prostředí a trendu internetu, který je prosazován 

do všech podnikových činností, bude podrobně analyzován především internetový 

marketing. Práce je rozdělena do dvou základních částí, a to teoretické a analytické. 

V teoretické části jsou vysvětlena základní teoretická východiska dostupných autorů a 

v závěru této části je také popsána metodologie, která je vyuţita v analytické části. 

V analytické části je analyzován internetový marketing konkrétní firmy a následně jsou 

navrhnuty kroky ke zlepšení a zefektivnění jeho stávajícího stavu. Na konci analytické 

části jsou zhodnoceny návrhy jak z hlediska efektivnosti vynaloţených prostředků, tak i 

dle výsledku rozvoje podnikání.  

Klíčová slova: marketing, internet, analýza, Balanced Scorecard  

Summary 

In thesis is processed an analysis of marketing activities to promote business development. 

Thanks to today's turbulent environment and Internet trends that is promoted in all business 

activities will be analyzed in detail especially internet marketing. The thesis is divided  

into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, there are explained the basic 

theoretical basis authors available and at the end of this section also is described  

the methodology that is used in the analytical section. In the analytical part is analyzed 

Internet marketing of the specific company and then are designed the steps to improve  

and streamline its current state. At the end of the analytical part, the proposals are 

evaluated in terms of both value cost-effectiveness, as well as the outcome of business 

development. 

Keywords: marketing, internet, analysis, Balanced Scorecard 
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1 ÚVOD 

Internet lze nazvat fenoménem dnešní doby a ovlivňuje celou společnost a 

samozřejmě také i podnikatelskou činnost. Pokud chce být podnik konkurenceschopný a 

prosperovat, tak musí své podnikání médiu Internet přizpůsobit. Internet pronikl skoro do 

všech podnikových oblastí a značně ovlivnil také marketingovou činnost. Zatímco před 

několika lety bylo nepředstavitelné oslovit velké mnoţství potenciálních zákazníků a to 

kdekoli na světě, tak dnes to s pomocí Internetu není sebemenší problém. Z tohoto důvodu 

je téma diplomové práce zaměřeno na analýzu marketingové činnosti, především 

internetového marketingu pro rozvoj podnikání.  

Cílem diplomové práce je zanalyzovat internetový marketing ve společnosti 

Simpea s.r.o. a nastínit návrhy a doporučení, které povedou k rozvoji podnikání. 

K naplnění cíle práce bude vyuţito hned několik rozmanitých metod, jako například 

SWOT analýza, Balanced Scorecard, komparace, metody statistické analýzy apod.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části a to teoretickou část a 

analytickou část. Teoretická část obsahuje poznatky různých autorů ke zkoumané 

problematice a ke konci této části jsou také teoreticky vysvětleny metody, o které se opírá 

analytická část. Analytická část obsahuje hned několik stěţejních kapitol. Na začátku této 

části je charakterizována společnost Simpea s.r.o., ve které je diplomová práce řešena. Poté 

následuje analýza internetového marketingového mixu a hlavně analýza komunikace na 

Internetu, protoţe pro analyzovanou společnost je tato oblast stěţejní problém. Následuje 

kapitola návrhů a doporučení, které povedou k zefektivnění podnikání. V této kapitole je 

primárně vyuţita metoda Balanced Scorecard, která rozpracovává základní cíl 

internetového marketingu, který vzešel z provedené analýzy internetového marketingu do 

dílčích segmentů. Ke konci analytické části jsou návrhy a doporučení reálně zhodnoceny 

vzhledem k finančním nákladům a také vzhledem k přínosu v rozvoji podnikání.  
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2 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Pro lepší pochopení analýzy problematiky marketingové činnosti je důleţité 

nejprve specifikovat teoretické poznatky dostupných autorů a také naznačit metodologii, 

která bude vyuţita v analytické části.  

2.1 Marketing 

Nejprve je nutné specifikovat pojem marketing. Obecně řečeno marketing je všude 

kolem, protoţe při lidském bytí je nepřeberné mnoţství činností, které by marketingem 

mohly být nazývány. Existuje také několik různých definic marketingu, např. jedna 

z nejstručnějších definic marketingu zní takto: „Naplňovat potřeby se ziskem.“  Dále 

např. Americká marketingová asociace zastává následující formální definici: „Marketing 

je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování 

hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby 

z nich měla prospěch firma a držitelé akcií.“ 1 

Philip Kotler před deseti lety prognózoval, ţe marketing od A aţ po Z bude 

podroben kompletní přestavbě vlivem digitální komunikace a zejména Internetu.2 Tato 

predikce byla zcela naplněna, protoţe Internet v dnešní době zcela ovlivňuje marketing 

firem a v následujících kapitolách této diplomové práce se Internetu a s ním souvisejících 

pojmů bude věnováno.  

2.2 Internet 

 Internet se stal součástí moderní společnosti a má velmi významnou roli 

v marketingové komunikaci firem. Marketing na Internetu není pouze o webových 

stránkách či bannerové reklamě3, ale jedná se o komplexní marketingové činnosti 

realizované v prostředí Internetu. Neoddiskutovatelně největší význam pro marketing mají 

sluţby WWW a e-mail, ale také zajímavé jsou např. konference, diskusní skupiny (jejich 

monitoring, skrytá či zjevná účast), Instant Messaging (v ČR velmi populární ICQ) a další 

technologie jako IRC, RSS, streaming audio/video aj.4 

                                                           
1 KOTLER, P. A KELLER, K.  L. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-

247-1359-5 (váz.). 
2 KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Přel. Pavel Medek. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN: 80-

7261-010-4.  
3 Bannerová reklama, nebo také reklamní prouţek je obdélníková plocha na WWW stránkách vyuţívaná k zobrazovaní 

reklamy.  
4 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4.  
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Internet dnes nabízí společnostem řadu nových možností: 

 Internet je zdroj důleţitých informací a nový prodejní kanál se zvýšeným geografickým 

dosahem informací a propagace podnikatelských činností i výrobků po celém světě.  

 Společnosti mohou pomocí Internetu shromaţďovat úplnější a bohatší informace o 

trzích, zákaznících, perspektivních zákaznících a konkurentech a také mohou provádět 

internetové marketingové výzkumy. 

 Další funkcí Internetu je soukromý intranet, který umoţňuje efektivněji a rychleji 

komunikovat mezi zaměstnanci společnosti. 

 Internet umoţňuje snadnější oboustrannou komunikaci se zákazníky, např. 

prostřednictvím emailů. Dále také zavádění extranetů5 s dodavateli a distributory, které 

poskytují efektivnější sdílení informací, objednávání zboţí nebo sluţeb či placení 

faktur.  

 Pomocí Internetu jsou společnosti nyní schopné posílat reklamy, kupony, vzorky a 

informace zákazníkům, kteří si je vyţádali nebo poskytli společnosti povolení, aby jim 

je posílala. 

 Díky Internetu společnosti mohou přizpůsobovat svou nabídku a sluţby dle informací 

v databázi o počtu a frekvenci návštěvníků na svých webových stránkách. 

 Společnosti s pouţitím Internetu mohou zlepšovat nákupy, přijímání nových 

zaměstnanců a jejich zapracování a interní a externí komunikaci.  

 Pouţíváním Internetu mohou společnosti lépe korigovat své ceny, dle konkurence, 

preferencí spotřebitelů atd.  

 Internet poskytuje přesnější a rychlejší způsob posílání a získávání informací, 

objednávek, smluv a faktur mezi společnostmi či mezi společností a jejími obchodními 

partnery, coţ zlepšuje logistiku firmy a optimalizuje její náklady.6  

 

 

                                                           
5 Extranet je specifický případ aplikace mechanismů, přístupů a protokolů uplatňovaných v Internetu na mnoţinu 

spolupracujících ekonomických subjektů. Za typické uţivatele povaţujeme partnery ekonomického subjektu. Zdroje 

Extranetu jsou vyuţívány k zefektivnění procesů, které mezi ekonomickým subjektem a partnery probíhají. 
6 KOTLER, P. A  KELLER, K. L. Marketing management.12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-

247-1359-5 (váz.). 



Bc. Marcel Slechan: Analýza marketingové činnosti pro rozvoj podnikání 

2011                                                                                                                                      4 
 

2.3 Internetový marketing 

 Stejně jako definicí marketingu tak také definicí internetového marketingu existuje 

několik. Dle Stuchlíka a Dvořáčka (2002): „Marketing na Internetu představuje 

využívání služeb Internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. “7 Lze 

narazit i na obsáhlejší definici, např. dle Nondek a Řenčová (2005), kteří uvádějí 

„Marketing na Internetu je kvalitativně nová forma marketingu, která může být 

charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, 

službami nebo zbožím pomocí Internetu. “8 

 Největší potenciál pro marketing mají webové stránky a elektronická pošta. Střední 

vyuţití je u diskusních skupin, elektronických konferencí a IRC9. FTP10, Gopher11 a 

Telnet12 jsou v marketingu nevyuţitelné. 13 

2.4 Internet jako médium 

Z marketingového pohledu je moţné Internet chápat jako další typ média vedle 

televize, rozhlasu či tisku. Internet svými vlastnostmi ale předbíhá tradiční média. Mezi 

tyto vlastnosti je zařazena nadregionálnost, kdy Internet neuznává klasické hranice. Dále se 

také jedná o individualizaci obsahu dle potřeb příjemců.  Mezi další velmi významné 

vlastnosti jsou zařazeny obousměrná komunikace, všeobecná dostupnost, multimediálnost 

a také relativně nízké náklady marketingových on-line nástrojů.14 

Pro srozumitelnější srovnání média Internet s tradičními médii jsou v Příloze 1 

naznačeny jejich základní odlišnosti.  

2.5 Marketingový mix na Internetu 

Marketingový mix na Internetu má stejná pravidla jako jeho tradiční pojetí. Sloţky 

marketingového mixu je nezbytné vzájemně vyváţit a sladit s celkovou strategií firmy či 

                                                           
7 STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Reklama na internetu. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN: 80-247-0201-0.  
8 NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční vyuţití. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-933-0.  
9 IRC neboli Internet Relay Chat byla jedna z prvních moţností komunikace v reálném čase po Internetu. IRC tak 

částečně stojí u zrodu internetového chatování.  
10 FTP je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Jeho podpora je součástí webových 

prohlíţečů nebo specializovaných programů.  
11 Gopher je označení pro jiţ nepouţívaného hypertextového předchůdce WWW a téţ označení pro protokol, který sloţil 

pro komunikace mezi Gopher klientem a serverem.  
12 Telnet je označení protokolu, který je pouţívaný v počítačových sítích, který pomocí stejnojmenné aplikace umoţňuje 

uţivateli připojení ke vzdálenému počítači.  
13 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
14 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4.  
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společnosti. Přesněji specifikováno firma musí být na Internetu vnímána stejným 

způsobem jako mimo něj a nesmí docházet k matení spotřebitele nejednotným přístupem 

v marketingové komunikaci. 15 

Nejrozšířenější a nejpouţívanější je marketingový mix 4P, který je uveden v Obr. 

2.1, a jeho sloţky jsou dále podrobněji vysvětleny.  

Obr. 2.1 Marketingový mix 4P 

 

Zdroj: BLAŢKOVÁ, Martina. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší 

konkurenceschopnosti.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 

2.5.1 Výrobek na Internetu 

Výrobek na Internetu tvoří nejen hmotné a nehmotné výrobky, ale také služby a 

především informace a WWW stránky. Tradiční produkty jsou Internetem velmi silně 

ovlivněny a změněny. Dochází především k dematerializaci tradičních produktů, např. 

mapy, jízdní řády, knihy, zkracuje se ţivotní cyklus výrobků a inovační cykly.16 

2.5.2 Cena na Internetu 

Cena a cenová politika na Internetu plní stejnou úlohu jako v klasickém 

marketingu. Cenu na Internetu ovlivňují jak vnitřní tak vnější faktory, kdy mezi vnitřní 

faktory patří zejména marketingové cíle a náklady, mezi vnější pak především silná 

konkurence a větší informovanost zákazníků, kteří si poměrně snadno ceny na Internetu 

porovnají. Přístup k tvorbě ceny se také liší podle toho, zda subjekt podniká výhradně na 

Internetu anebo takto pouze doplňuje prodej v kamenných obchodech. Metody tvorby cen 

                                                           
15 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
16 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 

4P
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Price 
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na Internetu jsou totoţné s klasickými metodami a právě proto teď nebudou více 

rozváděny. 17 

Pro ceny na Internetu jsou charakteristické určité vlastnosti:  

1. Niţší ceny – je dáno např. úsporou nákladů na provoz kamenného obchodu atd. 

2. Vyšší cenová elasticita – díky moţnosti rychle a snadno porovnat ceny konkurenčních 

subjektů. 

3. Vyšší frekvence cenových změn – v důsledcích změn cen dodavatelů, preferencí 

spotřebitelů a nízkých nákladech a snadnosti této změny.  

4. Niţší absolutní hodnota cenových změn – cenová změna je levná a tudíţ se provádějí 

častěji a za to o menší částky. 18 

Specifikum Internetu v oblasti cen jsou cenové srovnávače, které zjistí ceny 

hledaného výrobku v různých e-shopech a zákazník si tak můţe vybrat tu nejvýhodnější 

nabídku. V ČR se velmi prosadil Seznam.cz s cenovým srovnávačem Zboţí.cz. 19 

2.5.3 Distribuce na Internetu 

Internet podle charakteru produktu můţe představovat samotnou distribuční cestu 

a v případě hmotných výrobků pak místo nákupu. Přirozeně hmotné výrobky přes Internet 

dodat nelze, zákazník si daný výrobek vybere a ten mu je pak dodán prostřednictvím 

sluţeb nějaké zásilkové společnosti. Větší internetové obchody mohou mít svou vlastní 

zásilkovou sluţbu, která jim poskytuje větší flexibilitu v reakcích na objednávky zákazníka 

a přirozeně zvyšuje konkurenceschopnost tohoto obchodu. 20 

Internet jako fyzický distribuční kanál se rozmohl s penetrací vysokorychlostního 

připojení, které sníţilo přenosový čas, který mohl znamenat v určitých případech bariéru 

pro vyuţití tohoto způsobu distribuce. Jde především o distribuci zboţí, které lze přenést 

                                                           
17 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
18 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
19 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
20 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
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do digitalizované podoby, jako např. hudba, film, fotografie, software, letenky, informace 

atd. 21  

Distribuce prostřednictvím Internetu má samozřejmě také své výhody a 

nevýhody. Jako výhody lze uvést např., ţe výrobky jsou jednoduše přepravitelné, doručení 

je velice rychlé, odpadá spousta logistických a prodejních činností, úspora nákladů pro 

firmu z důvodů distribuce přes Internet a nepotřebnosti fyzického média, moţnost vstupu 

na zahraniční trhy atd. Je zřejmé, ţe jsou tady i nevýhody jako např. nutnost úpravy 

výrobků v digitalizované podobě do souborů o přijatelné velikosti za pomoci nejrůznější 

technologie, nutné technologické vybavení zajišťující bezproblémové dodání výrobků, 

zkrácení rozhodovacího procesu na straně zákazníka, neexistence osobního kontaktu atd. 22 

2.5.4 Komunikace na Internetu 

Nástroje marketingové komunikace jsou z nástrojů marketingového mixu na 

Internetu nejviditelnější. Základní cíle marketingové komunikace na Internetu jsou 

shodné jako v tradičním pojetí a to: informovat, přesvědčit a připomenout. Komunikace 

na Internetu má své velmi důležité výhody a to: celosvětový dosah, nepřetrţitost, 

rychlost sdělení, zpětná vazba, nízké náklady, obsáhlost a selektivnost informací a snadná 

práce s informacemi. Na druhé straně se ovšem objevují i nevýhody, jako např.: různá 

technická omezení, neosobnost komunikace.23 

Nástroje komunikačního mixu na Internetu vychází z pojetí tradičního, ale jsou 

samozřejmě doplněny i jinými, jak lze vidět v Obr. 2.2, a v následujících kapitolách budou 

podrobněji rozebrány.24  

 

 

 

 

                                                           
21 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
22 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
23 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
24 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
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Obr. 2.2 Komunikační mix na Internetu 

 

Zdroj: ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 

499 s. ISBN: 978-80-7400-115-4. 

2.5.4.1 Internetová reklama 

Reklamou na Internetu lze oslovit statisíce či miliony uţivatelů, avšak lze také cílit 

na velmi úzce definované skupiny zákazníků. Velmi významnou vlastností internetové 

reklamy je její interaktivita, která umoţňuje okamţitou odezvu zákazníka na reklamní 

sdělení. Další vynikající vlastností internetové reklamy je snadnost změření její 

účinnosti, která se měří např. pomocí počtu kliknutí (Click Rate) nebo prokliknutí (Click-

Through Rate). Samozřejmě nelze vyhodnocovat úspěšnost reklamy pouze na základě míry 

prokliku, avšak tento ukazatel můţe slouţit ke srovnání jednotlivých reklamních kampaní 

či testování variant reklamních prvků. Další vlastností reklamy na Internetu je její 

relativně nízká cena, avšak záleţí na umístění reklamy. V neposlední řadě ke kladným 

vlastnostem internetové reklamy zařazujeme její velkou působnost a dosah, flexibilitu a 

multimedialitu.25 

Reklama na Internetu je distribuována pomocí různých služeb a jedná se 

zejména o: web, e-mail, diskusní skupiny a konference, placené odkazy, software 

s reklamními plochami (např. sluţby Instant Messaging), video (např. reklamní spoty před 

a po přehrání videa na Stream.cz).26 

                                                           
25 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
26 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
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Reklama na Internetu nabývá buď plošné (grafické), nebo textové formy, popř. 

jde o video, čímţ se přibliţuje televizní reklamě. S reklamou na Internetu souvisejí důleţité 

pojmy, které budou teď ve zkratce vysvětleny.  

Search Engine Marketing (SEM) je název pro marketing ve vyhledávačích, jehoţ 

primárním cílem je „být vidět“ ve vyhledavačích a katalozích a takto přivádět návštěvníky 

na web.27  

SEO – optimalizace pro vyhledávače má za cíl zviditelnit webové stránky klienta 

v přirozených28 nikoli placených výsledcích vyhledávání. Pokud je firma vidět na 

lukrativních klíčových slovech na první straně výsledků, přináší ji tato pozice vysokou 

návštěvnost. Proč jsou první pozice ve výsledcích vyhledávání důleţité, potvrzují 

provedené studie.29  

Z výsledků studií např. vyplývají tyto závěry: 

 98% uţivatelů sleduje výsledky tak, jak jdou za sebou.  

 96% uţivatelů se podívá na první tři výsledky vyhledávání.  

 85% uţivatelů se podívá na čtvrtý výsledek vyhledávání.  

 60% uţivatelů se podívá na pátý výsledek vyhledávání.  

 28% uţivatelů klikne na první pozici přirozených výsledků vyhledávání. 

 12% uţivatelů klikne na třetí pozici.  

 12% lidí klikne na čtvrtou a horší pozici.30 

Pro český trh jsou významné především vyhledávače Seznam (s dominantním 

trţním podílem), Google, dále Centrum, Atlas atd.  

S vývojem internetové reklamy se postupně vyvíjely i její způsoby platby. 

V současnosti se na trhu pouţívá několik způsobů platby a často jde o kombinaci těchto 

způsobů. Historicky nejstarší je platba za období, kdy je pevně stanovena cena za reklamu 

                                                           
27 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
28 Přirozený výsledek vyhledávání vznikne na základně naprogramování webu a naplněním klíčovými slovy. Zákazník 

zadá do vyhledávače kombinaci slov a výsledky se mu řadí přirozeně podle naprogramování webu.  
29 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
30 De Vos & Jansen, Checkit. Visual attention to Online Search Engine Results. [Online] 

www.checkit.nl/pdf/eyetracking_research.pdf. 
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po určité období a při dlouhodobém růstu návštěvnosti serveru se zadavateli sniţují 

náklady na oslovení uţivatele. Typický cenový model současnosti je platba za zobrazení, 

která se pouţívá především u plošné (grafické) reklamy. Dalším způsobem platby je 

platba za proklik, kdy zadavatel reklamy zaplatí poskytovateli reklamního prostoru pouze 

za přivedené návštěvníky. Na principu tzv. partnerského marketingu zvaného affiliate 

marketing funguje platba za akci. Je zaloţená na placení reklamy aţ za uskutečnění akce, 

která je předem přesně specifikována, např. se jedná o objednávku zboţí či realizovaný 

nákup. Dále existují nové v současnosti ještě ne tolik pouţívané metody jako platba za 

přehrání, platba za zavolání či barterový platební model.31 

2.5.4.2 Virální marketing 

Princip virálního marketingu spočívá v samovolném šíření sdělení mezi uživateli, 

které má exponenciální charakter. Tímto způsobem lze ve velmi krátké době levně 

zasáhnout velké mnoţství lidí. Od e-mail marketingu se liší skutečností, ţe tato kampaň je 

pouze řízená na začátku a poté to záleţí jen na lidech. Základem úspěchu tohoto typu 

marketingu je poskytnout uţivatelům dostatečný motiv k dalšímu přeposílání. Příkladem 

z praxe tohoto typu bylo vánoční přání Kofoly, kdy návštěvníci stránek mohli vytvořit 

individuální vánoční přání a zaslat ho svým známým a příbuzným. Při obdrţení tohoto 

přání mohl člověk vytvořit další a odeslat ho dále a takto si Češi přeposlali na 1,5 milionu 

přání. Celá tato kampaň nenápadným způsobem dala vědět o novém produktu – skořicové 

kofole.32 

2.5.4.3 Public Relations (PR) na Internetu 

Cílem PR je vytvořit pozitivní povědomí veřejnosti nebo její části o firmě a jejích 

výrobcích. Pod PR většinou zahrnujeme: dobré vztahy s veřejností, vydávání 

podnikových publikací (výroční zprávy, podnikový časopis), sponzoring, organizování 

akcí a lobování.33 Na Internetu jsou především využívány tyto PR nástroje: firemní 

                                                           
31 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
32 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
33 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
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WWW stránky, tiskové zprávy, účast v diskuzích, elektronické noviny a časopisy, 

sponzoring, online events, blogy a vyuţití komunitních webů.34  

Public Relations realizované online má pro firmu ještě další přínos a to v podobě 

zvýšení počtu zpětných odkazů vedoucích na firemní web, čímţ se jednak zvyšuje 

návštěvnost webových stránek přes tyto odkazy, ale také přes fulltextové vyhledávače, kde 

se zlepšují výsledky webu. 35 

Výhody PR na Internetu jsou např.: moţnost oboustranné komunikace, zacílení, 

podpora pro tradiční metody PR. Naopak mezi nevýhody patří např.: nutnost průběţné 

aktualizace informací na webových stránkách, technické omezení (např. výpadek serveru, 

coţ má za následek nefunkční webové stránky, můţe dojít k zahlcení emailové schránky, 

k pomalým přenosům dat atd.).36 

2.5.4.4 Podpora prodeje na Internetu 

Podpora prodeje má mezi nástroji marketingové komunikace významné místo a její 

úloha se zvyšuje s rostoucím zahlcením příjemců reklamou. Mezi základní nástroje 

zařazujeme různé formy cenového zvýhodnění, slev a srážek. Dalším nástrojem jsou 

kupóny, jejichţ přínos ve virtuální podobě je pro obchodníka i zákazníka. Dále zde 

zařazujeme věrnostní programy, soutěţe a hry, nabídku vzorků, prodlouţenou záruku, 

záruku za včasné doručení zboţí, expresní doručení, doručení i během víkendu, dárkové 

balení atd. Promyšlená podpora prodeje dokáţe sníţit riziko nízké věrnosti zákazníků, 

která můţe být v prostředí Internetu častým problémem. 37 

2.5.4.5 E-mail marketing 

E-mail je vedle webu základní a velmi uţívanou sluţbou Internetu. E-mail slouţí 

jako reklamní prostor ve dvou základních formách a to reklamou je část e-mailu anebo 

reklamou je celý e-mail. Kdyţ se reklama vyskytuje jen jako část emailu, jde o tzv. 

reklamní patičku, která je vsunuta do emailu a často umoţňuje proklik na cílovou stránku. 

                                                           
34 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
35 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
36 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
37 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
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V případě, kdy je reklamou celý e-mail, je nutno rozlišovat mezi vyţádanou 

(autorizovanou) poštou a nevyţádanou poštou (spamem).38  

Tato forma komunikace má však také své omezení a překáţky. Mezi nejdůleţitější 

patří protispamové a jiné filtry, přeplněné emailové schránky a obsah emailových listů. 39 

2.5.4.6 Affiliate marketing 

Affiliate marketing funguje na principu partnerství mezi stránkami prodejce 

výrobků nebo sluţeb (tzv. provozovatel affiliate programu) a stránkami, které tyto 

produkty doporučují a odkazují na ně (tzv. affiliate partner). Affiliate partneři dostávají 

za úspěšná doporučení zaplacenu provizi. Nejobvyklejší model je, ţe jestliţe návštěvník na 

stránkách provozovatele provede nákup, affiliate partner dostává zaplaceno procento z 

obratu (většinou mezi 10 aţ 30 procenty). Hlavní rozdíl mezi affiliate marketingem a 

internetovou reklamou je, ţe neplatíte za zobrazení reklamního sdělení, ale provizi za 

skutečně realizované prodeje.40 

2.6 Měření efektivity on-line marketingu 

Aby bylo moţné zhodnotit úspěšnost zavedení nebo zefektivnění on-line 

marketingu, tak je důleţité zvolit ukazatele měření, které jsou sledovány. Ukazatele lze 

rozdělit dle jejich zaměření na finanční ukazatele, marketingové ukazatele a další 

ukazatele. Výběr typů ukazatelů závisí na konkrétní společnosti a potřebách dané firmy. 

Podrobněji jsou ukazatele rozděleny v Příloze 2.  

V této části byly objasněny nejdůleţitější pojmy, které souvisí se zkoumanou 

problematikou a teď budou specifikovány metody, které jsou dále vyuţity v aplikační části.  

2.7 Metody aplikované v analytické části 

V této části budou teoreticky charakterizovány hlavní metody (SWOT analýza, 

metoda pozorování, Balanced Scorecard), které budou pouţity v praktické části této práce. 

                                                           
38 ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. Přepracované a doplněné vydaní. Praha: C.H. Beck, 2010. 499 s. ISBN: 978-

80-7400-115-4. 
39 BLAŢKOVÁ, M. Jak vyuţít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (broţ.). 
40 JAKEL, M. Affiliate marketing - tajná zbraň na zvýšení návštěvnosti a zisků?. Marketingové noviny [online]. 6. 12. 

2004, [cit. 2010-12-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=2658>. 
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Při analytické části budou také vyuţity metody statistické analýzy, ale ty budou podrobně 

objasněny při samotné aplikaci statistických metod.  

2.7.1 SWOT analýza 

Jde o komplexní metodu kvantitativního vyhodnocení veškerých stránek 

fungování podniku, respektive strategické podnikatelské jednotky a její současné 

konkurenční pozice v daném odvětví a trhu. Její uplatňování je většinou prováděno ad 

hoc.
41

 

Smyslem této metody klasifikace a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin: silných stránek podniku, slabých stránek podniku, 

příleţitosti okolí a hrozeb okolí.
42

 

Metoda je svou komplexností velmi vhodná pomůcka při diagnóze současné 

pozice firmy v daném odvětví či oboru. Nejvhodnější je její pouţití při systematickém 

zmapování struktury a závaţnosti problémů jako základny pro zformulování optimální 

strategie vycházející z analýzy současné situace. Nejlépe lze uplatnit tuto metodu v rámci 

spolupráce mezi vlastními odborníky z dané organizace a externími konzultanty, kteří mají 

přístup i k informacím  (tykajících se zejména okolí dané organizace) a jsou schopni 

posoudit míru významnosti jednotlivých faktorů z odvětvového (oborového) a globálního 

hlediska.
43

 

2.7.2 Metoda pozorování 

Pozorování je způsob získávání informací, které provádí pozorovatel, který 

registruje sledované reakce a způsoby chování. Předpokladem pozorování je objektivita  

neboli nezávislost pozorovatele a probíhá bez aktivní účasti pozorovaného.
44

 

Podle stupně standardizace je rozlišováno pozorování standardizované  

a nestandardizované. Při nestandardizovaném pozorování je určen pouze cíl pozorování  

a pozorovatel má volnost rozhodnout o jeho průběhu a hlediscích. Tato skutečnost, ale 

později neumoţňuje porovnávat výsledky získané různými pozorovateli. U 

                                                           
41 KAŠÍK, J. a kol. Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 1996. 

197 s. s. 139. 
42 KAŠÍK, J. a kol. Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 1996. 

197 s. 
43 KAŠÍK, J. a kol. Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 1996. 

197 s. 
44 FORET, M. A  STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: GRADA, 2003. 

159 s. ISBN 80-247-0385-8. 
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standardizovaného pozorovávání jsou přesně definovány jevy, které má pozorovatel 

sledovat, jsou dány kategorie, do kterých bude pozorované skutečnosti zařazovat a je také 

stanoven způsob pozorování, záznamu a chování pozorovatele.
45

 

Pozorování lze uskutečňovat zjevně nebo skrytě. Skryté pozorování je vhodné 

tam, kde by zjevná přítomnost pozorovatele narušovala průběh pozorované skutečnosti. 

Dále je rozlišováno pozorování zúčastněné a nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování 

se pozorovatel snaţí zatajit svou úlohu pozorovatele a je vhodná zvláště tam, kde by byl 

narušen přirozený průběh chování.
46

 

Velmi důleţitý je systematický záznam pozorování, třeba například osobně,  

nebo pomocí elektronických přístrojů. Obrovské mnoţství jevů, s nimiţ se pozorovatel 

setkává, je třeba si utřídit, a proto je nutné sestavit seznam kategorií pozorování.
47

 

2.7.3 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) je metoda, která se vyuţívá k určení cílu a měřítek 

vycházejících z vize a strategie podniku. Klasický model BSC se skládá ze čtyř perspektiv: 

finanční, zákaznické, interních procesů a učení se a růstu. Management podniku můţe 

pomocí této metody měřit, jak jeho podnikatelské jednotky vytvářejí hodnotu pro současné 

a budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů, systémů a způsobů 

práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti.48 

V analytické části bude aplikována metoda BSC, která bude trochu upravená od 

standardizované metody dle potřeby analýzy internetového marketingu.  

 

 

 

                                                           
45 FORET, M. A STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: GRADA, 2003. 

159 s. ISBN 80-247-0385-8. 
46 FORET, M. A STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: GRADA, 2003. 

159 s. ISBN 80-247-0385-8. 
47 FORET, M. A STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: GRADA, 2003. 

159 s. ISBN 80-247-0385-8. 
48 KAPLAN, R. S. A NORTON, D. P. Balanced Scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. 5. vyd. 

Praha : Management Press , 2007. 267 s. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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3 ANALÝZA MARKETINGOVÉ ČINNOSTI 

 Tato část diplomové práce bude věnována analýze marketingové činnosti 

společnosti Simpea s.r.o., konkrétně analýze internetového marketingu. V úvodu této 

kapitoly je nezbytné charakterizovat zkoumanou společnost.  

3.1 Představení společnosti 

Problematika internetového marketingu je analyzována ve společnosti Simpea s.r.o. 

Tato společnost vznikla v roce 2005 a za dobu své působnosti si vybudovala dobrou pozici 

na trhu ubytovacích a stravovacích sluţeb v Jihočeském kraji.  

Společnost poskytuje zejména tyto služby: 

 ubytovací,  

 stravovací,  

 ostatní maloobchodní činnost.  

Hodnota společnosti Simpea s.r.o. je 20 milionů Kč a průměrně zaměstnává 9 

zaměstnanců. Primárním cílem podnikání Simpea s.r.o. je navyšování zisku společnosti a 

dosahování maximální spokojenosti klientů, coţ znamená, tak aby se vraceli a podávali 

kladné reference na tuto firmu. 

3.2 Analýza internetového marketingu 

V této části bude prezentována analýza internetového marketingu. Vyvstává zde ale 

otázka, proč je důleţité zabývat se primárně internetovým marketingem. Tato skutečnost 

má hned několik důvodů. Prvním důvodem je neustále se zvyšující počet uţivatelů 

Internetu. Dle analyzovaných výzkumů byl počet uţivatelů v roce 2008 dle ČSÚ 54%49 a 

lze předpokládat, ţe kaţdý rok se počet těchto uţivatelů zvyšuje. Dalším důvodem je 

skutečnost, ţe neustále narůstá počet zákazníků společnosti Simpea s.r.o., kteří vyuţili 

sluţby firmy následkem internetového kontaktu. Internet je jednoduše řečeno v dnešní 

době fenomén, a pokud je firma zejména zákaznicky orientovaná, tak se její podnikání této 

skutečnosti musí přizpůsobit.  

                                                           
49 Český statistický úřad [online]. 2009 [cit. 2011-03-07]. Internetová infrastruktura. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internetova_infrastruktura>. 
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Nejprve budou analyzovány všechny sloţky marketingového mixu na Internetu a 

poté bude stěţejně zkoumána komunikace na Internetu, která je pro společnost Simpea 

s.r.o. stěţejní.  

3.2.1 Analýza marketingového mixu 4P na Internetu 

Výrobek 

Analyzovaná společnost poskytuje sluţby (stravovací a ubytovací), které pomocí 

svých webových stránek a internetové reklamy chce lépe prodat, respektive přesvědčit 

stávající zákazníky, aby jejich sluţby opět vyuţili a přilákat nové zákazníky. Sluţba jako 

taková není prodávaná přes Internet, ale zákazník si ji můţe přes Internet objednat.  

Cena 

Společnost Simpea s.r.o. neprodává hmotný výrobek, ale sluţby, které není moţno 

jednoznačně komparovat s konkurenčními sluţbami. Z tohoto důvodu je cena stanovená 

dle interního zkalkulování a na Internetu je jednoznačně prezentována. V měsících, kdy je 

niţší obsazenost společnost praktikuje různá cenová zvýhodnění.  

Distribuce 

Sluţby společnosti nejsou přímo distribuovány přes Internet, ale lze je objednat 

pomocí webových stránek.  

Komunikace 

Ve společnosti  Simpea s.r.o. patří komunikace k nejdůleţitějším částem 

marketingového mixu a právě z tohoto důvodu bude této sloţce věnována samostatná 

kapitola.  

3.2.2 Analýza komunikace na Internetu 

Reklama na Internetu 

V této oblasti společnost Simpea s.r.o. aplikuje několik nástrojů. Je zapsána na 

placeném serveru firmy.cz, který ji přináší poměrně velký počet zákazníků. Tento fakt 

potvrzuje analýza přehledu zdrojů provozu, která udává, ţe za rok 2010 42,29% 
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návštěvníků bylo z odkazujících stránek. Dále má společnost vytvořenou lehkou SEO50 

optimalizaci stránek, která ji zvyšuje místo umístění v přirozených vyhledávačích. 

Nejkvalitnějším nástrojem v komunikaci na Internetu jsou povaţovány webové stránky 

společnosti, které prošly v minulém roce rekonstrukcí. Webové stránky jsou velice 

přehledné, interaktivní a zákazník takřka hned najde potřebné informace apod.   

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je zaměřená především na vykrytí mimosezonní kapacity, coţ je 

velkým problémem všech ubytovacích a stravovacích podniků. Průměrná obsazenost za 

jednotlivé měsíce je uvedena v Obr. 3.1.  

Obr. 3.1 Průměrná obsazenost za jednotlivé měsíce 

 

Zdroj: Interní dokumenty firmy Simpea s.r.o. 

  Jak lze vidět z výše uvedeného obrázku, tak obsazenost je kritická hlavně v lednu, 

únoru a březnu. Aby tuto skutečnost společnost zlepšila, aplikuje různé cenové slevy a 

vyuţívá v současnosti velmi oblíbených serverů hromadného nákupu, které nejenom 

přinášejí nové zákazníky, ale také propagují společnost.  

 

                                                           
50 SEO – optimalizace pro vyhledávače má za cíl zviditelnit webové stránky klienta v přirozených nikoli placených 

výsledcích vyhledávání. 
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Public relations 

V této oblasti společnost vyuţívá jen umístění stránky firmy na komunitním serveru 

facebook, coţ je levná reklama, která se mezi zainteresovanými zákazníky rychle šíří.  

Virální marketing, email marketing, affiliate marketing 

 Z těchto sloţek komunikace na Internetu společnost neaplikuje ţádnou.  

3.3 Shrnutí analýzy internetového marketingu 

 Z aplikované analýzy internetového marketingu, která byla provedena především 

metodou pozorování je vytvořena přehledná SWOT analýza, která výstiţně popisuje stav 

společnosti v oblasti internetového marketingu. SWOT analýza je uvedena v Obr. 3.2.  

Obr. 3.2 SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Ve výše naznačené SWOT analýze byly uvedeny fakta analyzované společnosti 

důleţité pro internetový marketing a v další části této práce budou naznačeny návrhy a 

doporučení, které povedou k zefektivnění internetového marketingu.  

Silné stránky:

•kvalitní webové stránky,

•otevřenost managementu ke 
změnám v internetovém 
marketingu.

Slabé stránky:

• rezervy v SEO optimalizaci,

•nízká obsazenost v mimosezonních 
měsích,

•nedostatečné vyuţití všech nástroju 
komunikace na Internetu.

Příležitosti:

• intenzivnější vyuţití fenoménu 
Internet,

•aplikace  všech vhodných nástrojů 
komunikace na Internetu.

Hrozby:

• ustrnutí na jednom místě v dnešním 
turbulentním prostředí.
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ VEDOUCÍ K ROZVOJI PODNIKÁNÍ 

 V této kapitole budou prezentovány návrhy a doporučení, které by měly splnit cíl 

vyřknutý na základě provedení analýzy internetového marketingu společnosti Simpea s.r.o. 

Cílem společnosti v oblasti internetového marketingu je provádění efektivního 

internetového marketingu, který přiláká dostatečný počet nových zákazníků zejména 

v mimosezonní době za rozumnou finanční investici. 

4.1 Balanced Scorecard  

Cíl společnosti Simpea s.r.o. bude podpořen metodou Balanced Scorecard. V tomto 

případě je metoda Balanced Scorecard oproti klasickému modelu Kaplana a Nortona 

modifikována na potřeby internetového marketingu. Základní segmenty Balanced 

Scorecard společnosti Simpea s.r.o. jsou zobrazeny v Obr. 4.1. 

Obr. 4.1 Základní segmenty Balanced Scorecard internetového marketingu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze vidět z obrázku 4.1, tak hlavní cíl společnosti má být dosaţen konkrétními 

aktivitami v oblasti kvality, financí, zákazníků a učení se a růstu.  

Nejprve bude podrobně rozebrán segment financí, který je naznačen v Obr. 4.2.  

 

Efektivní 
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marketing

Finance

Kvalita
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Zákazníci
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Obr. 4.2 Balanced Scorecard – segment finance 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V oblasti financí je hlavním cílem mít přiměřené finanční náklady na efektivní 

internetový marketing. Tento cíl by společnost naplnila několika aktivitami, které jsou 

v obr. 4.2 konkrétně specifikovány. 

Další segment Balanced Scorecard jsou zákazníci a je naznačen v Obr. 4.3.  
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Obr. 4.3 Balanced Scorecard – segment zákazníci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hlavní cíl v segmentu zákazníci je zvyšování počtu zákazníků, který má být 

podpořen vhodnými aktivitami v této oblasti, coţ je poskytování informací stávajícím 

zákazníkům, aplikace vhodných nástrojů komunikace na Internetu a poskytování kvalitních 

ubytovacích a stravovacích sluţeb. 

Další částí Balanced Scorecard je segment učení a růstu, který je naznačen v Obr. 

4.4.  
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Obr. 4.4 Balanced Scorecard – segment učení a růst 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hlavním cílem v oblasti učení a růst je neustálé analyzování úspěšnosti 

internetového marketingu pomocí vyhodnocení stávající úspěšnosti, sledování nových 

trendů a jejich případná aplikace do strategie a také neustrnutí na mrtvém bodě. Neustrnutí 

na mrtvém bodě konkrétně znamená pro management nemít pocit, ţe firma kdyţ je teď 

úspěšná, tak není potřeba neustále přemýšlet nad příleţitostmi a hrozbami v budoucnosti. 

 Posledním segmentem Balanced Scorecard je kvalita, která je uvedena v Obr. 4.5.  
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Obr. 4.5 Balanced Scorecard – segment kvalita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cílem v oblasti kvality je produkování kvalitní strategie internetového marketingu, 

která je podmíněna různými aktivitami, které jsou konkrétně navrţeny v obr. 4.5.  

V rámci provedené metody Balanced Scorecard byly navrţeny aktivity, které by 

mělo vedení společnosti Simpea s.r.o. zařadit do svého podnikání, aby jim přinesly 

zefektivnění a rozvoj podnikání v oblasti internetového marketingu. 

4.1.1 Predikce růstu obsazenosti 

 V rámci Balanced Scorecard byly navrţeny aktivity, které by měly vést ke 

konkrétnímu růstu obsazenosti v daném roce. V tuto chvíli bude snahou konkrétní růst 

kvantifikovat a je to naznačeno v Tab. 4.1.  
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Tab. 4.1 Predikce růstu obsazenosti 

Aktivita Predikce růstu obsazenosti 

Návrh efektivnější strategie internetového marketingu 7% aţ 10% 

Neustálá aktualizace strategie internetového marketingu 0,5% aţ 1% 

Aplikace vhodných nástrojů komunikace na Internetu 1% aţ 2% 

Poskytování kvalitních ubytovacích a stravovacích sluţeb 0,5% aţ 1% 

Periodické hodnocení internetového marketingu 0,5% aţ 1% 

Aplikace nových trendů do podnikání 0,5% aţ 1% 

Neustrnutí na mrtvém bodě  0,25% aţ 0,5% 

Celkem 10,25% až 16,5% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle zkušeností s prací v internetovém marketingu 

 Predikce růstu obsazenosti byla stanovena na 10,25% aţ 16,5%, coţ je poměrně 

pozitivní prognóza, ale vzhledem ke zkušenostem autora s prací v internetovém 

marketingu jde o reálnou vizi.  

4.2 Návrh strategie komunikace na Internetu 

V dílčím návrhu je důleţité konkrétně navrhnout strategii komunikace na Internetu. 

Firma Simpea s.r.o. dosud pouţívala jen některé nástroje komunikace, viz kapitola 3.2.2 

Analýza komunikace na Internetu, a je důleţité pro zefektivnění internetového marketingu 

navrhnout další, které doplní stávající portfolio komunikace na Internetu a internetový 

marketing bude celkově efektivnější.  

 Prvním návrhem je pouţití služby Sklik na serveru seznam.cz, jehoţ princip 

spočívá v zaplacení za určitá frekventovaná slova k podnikání. Prakticky to znamená, ţe 

kdyţ zákazník zadá např. ubytování Praha, tak se mu výsledky řadí, právě podle pořadí 

v Skliku. Zde je velice důleţité najít vhodné kombinace slov, které firmě přinesou nové 

zákazníky. Bylo by vhodné umístit se na dobré pozici v těchto slovních spojeních: 

 ubytování Jiţní Čechy, 

 ubytování Jindřichův Hradec,  

 kvalitní ubytování Jindřichův Hradec. 

Dalším neméně významným návrhem je vytvoření kvalitnější SEO optimalizace, 

která přinese společnosti velmi dobré pozice v přirozených vyhledávačích. V tomto 

případě by společnost měla vyhledat mladého talentovaného IT specialistu, který např. při 

studiu vytvoří velice kvalitní SEO optimalizace za relativně nízkou cenu.  
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Dále by se firma mohla zúčastnit organizování různých gastronomických a 

jiných soutěží či seminářů, které by ji přinesly dobrou reklamu, a hlavně by navázala 

vztahy s jinými institucemi, se kterými se sluţbami doplňuje.  

Dalším návrhem je pouţívání email marketingu. Cílení email marketingu bude 

jednak pro stávající zákazníky, kteří tak budou s předstihem informování o akčních cenách 

či pořádání různých akcí atd. Dalším segmentem cílení bude moţnost oslovit nové 

zákazníky, kteří dobrovolně zadají svůj email na stránkách společnosti, aby se dozvěděli o 

různých informacích, akcích apod.  

Posledním novým navrhovaným nástrojem je pouţívání affiliate marketingu 

neboli partnerství mezi weby. Pro společnost by bylo dobré spolupracovat např. se 

svatebním salonem, květinářstvím, taxi sluţbou apod. Výhoda spočívá ve skutečnosti, ţe 

dané společnosti se doplňují v poskytovaných sluţbách a mohou si tak přinést oboustranný 

přínos.  

V současnosti byly navrţeny doporučení k zefektivnění internetového marketingu 

společnosti Simpea s.r.o., ale je na místě tyto návrhy vzhledem k finančním nákladům a 

predikci zvýšení obsazenosti zhodnotit.  
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5 ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ A DOPORUČENÍ 

 V rámci metody Balanced Scorecard byly navrţeny různé aktivity, které by měly 

přinést společnosti Simpea s.r.o. efektivní internetový marketing. Otázkou ale zůstává 

skutečnost, zda zlepšení internetového marketingu bude mít opravdu vliv na zvýšení 

obsazenosti. Pro nalezení odpovědi na tuto otázku bude provedena korelační analýza v 

aplikaci Excel, která určí závislost obsazenosti na počtu návštěv webových stránek. Postup 

výpočtu korelační analýzy v aplikaci Excel je naznačen v Tab. 5.1.  

Tab. 5.1 Korelační analýza 

  x y xy x
2
 y

2
 proložení y' 

1 494 13 6 422 244 036 169 12,451428 

2 651 15 9 765 423 801 225 16,811403 

3 932 22 20 504 868 624 484 24,614925 

4 1 258 34 42 772 1 582 564 1 156 33,668121 

5 1 687 42 70 854 2 845 969 1 764 45,581683 

6 1 830 50 91 500 3 348 900 2 500 49,552871 

7 2 765 75 207 375 7 645 225 5 625 75,518326 

8 2 821 76 214 396 7 958 041 5 776 77,073477 

9 1 456 42 61 152 2 119 936 1 764 39,166688 

10 940 25 23 500 883 600 625 24,837089 

11 1 165 30 34 950 1 357 225 900 31,085461 

12 1 509 47 70 923 2 277 081 2 209 40,638527 

celkem 17 508 471 854 113 31 555 002 23 197   

celkem2 306 530 064 221 841  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Aby mohlo být provedeno proloţení y (sloupec 7 tab. 5.1) byly vypočteny 

regresivní koeficienty: 

 regresivní koeficient a = -1,267219086 

 regresivní koeficient b = 0,027770541 

 Dále byl vypočten koeficient korelace při hladině významnosti 0,05 (95%), který 

měří těsnost závislosti. Hodnota koeficientu korelace se pohybuje v rozmezí od -1 do +1, 

přičemţ čím více se v absolutní hodnotě přibliţuje hodnotě 1, tak je závislost těsnější.  

Koeficient korelace = 0,992040908 



Bc. Marcel Slechan: Analýza marketingové činnosti pro rozvoj podnikání 

2011                                                                                                                                      27 
 

Koeficient korelace v tomto případě je velice blízko hodnotě 1, čímţ lze označit 

obsazenost za velmi těsně závislou na počtu návštěv webových stránek.  

 Následuje výpočet hodnoty spolehlivosti R (od 0 do 1) udávající, jak přesně 

odpovídají předpokládané hodnoty spojnice trendů skutečným datům. Spojnice trendu je 

nejspolehlivější v případě, ţe se hodnota spolehlivosti blíţí nebo rovná hodnotě 1.  

Hodnota spolehlivosti R = 0,984145164 

Z této hodnoty lze usoudit, ţe spojnice trendů je velice spolehlivá. Vizuálně je tato 

skutečnost zobrazena v Grafu 5.1, který ukazuje, jak se skutečné hodnoty liší od 

proloţených.  

Graf 5.1 Závislost mezi návštěvou webových stránek a průměrnou obsazeností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Další fakt, který je důleţité potvrdit či vyvrátit je skutečnost, zda náklady na novou 

efektivnější komunikaci na Internetu budou přiměřené. Nyní bude skladba komunikace na 

Internetu, která byla pouţívána v minulosti srovnána s novým návrhem. V Tabulce 5.2 je 

kalkulace stávající pouţívané strategie komunikace na Internetu.  
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Tab. 5.2 Kalkulace stávající strategie komunikace na Internetu 

Nástroj Zřizovací cena (Kč) Provozní náklady na 1 

měsíc (Kč) 

Zápis na firmy.cz 20 000 0 

Lehká SEO optimalizace 6 000 500 

Webové stránky 40 000 100 

Stránka na síti Facebook 500 100 

Celkem 66 500 700 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti Simpea s.r.o. 

 Nyní bude nastíněna kalkulace navrhované strategie komunikace na Internetu, která 

je uvedena v Tab. 5.3.  

Tab. 5.3 Kalkulace navrhované strategie komunikace na Internetu 

Nástroj Zřizovací cena (Kč) Provozní náklady na 1 měsíc 

(Kč) 

Sklik 3 000 4 000 

Kvalitní SEO optimalizace 10 000 1 000 

Email marketing 1 000 100 

Affiliate marketing 100 0 

Aplikace nástrojů z minulé strategie 

Zápis na firmy.cz 0 1 000 

Webové stránky 0 100 

Stránka na síti Facebook 0 100 

Celkem 14 100 6 300 

Zdroj: Interní dokumenty společnosti Simpea s.r.o. 

 Zde je vhodné provést komparaci naznačených nákladů pro jednotlivé strategie. 

Komparace je uvedena v Tab. 5.4.  

Tab. 5.4 Komparace nákladů stávající a navrhované strategie 

(Kč) Pořizovací náklady Měsíční provozní 

náklady 

Celkové náklady na 1 rok 

Stávající 

strategie 

66 500 700 74 900 

Navrhovaná 

strategie 

14 100 6 300 89 700 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výsledkem porovnání je fakt, ţe náklady nové strategie jsou o 14 800 Kč vyšší, ale 

kdyţ vezmeme v úvahu, ţe tato strategie zvýší obsazenost, tak to jsou přiměřené náklady. 

Nyní bude namodelováno, kolik stojí 1% obsazenosti a na jakou úroveň by bylo nutné 

zvýšit obsazenost, aby daná strategie byla alespoň finančně náročná jako předešlá.  
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 Současné náklady staré strategie na 1% obsazenosti jsou 159 Kč a tomuto závěru 

bylo dospěno tímto postupem: 

Náklady staré strategie na 1% obsazenosti = celkové náklady staré strategie na 1 rok/ 

součet obsazenosti v % za jednotlivé měsíce 

Konkrétní výpočet: 

159= 74 900/ 471 

Náklady navrhované strategie při stávající obsazenosti jsou 190 Kč, které byly vypočteny 

takto:  

Náklady navrhované strategie = celkové náklady navrhované strategie na 1 rok/ součet 

stávající obsazenosti v % za jednotlivé měsíce 

Konkrétní výpočet: 

190= 89 700/ 471 

Kdyţ ale dojde ke zvýšení počtů návštěv vlivem intenzivnějších a efektivnějších nástrojů 

internetové komunikace, lze předpokládat i zvýšení obsazenosti, coţ bylo ověřeno uţ 

v začátku této kapitoly. Namodelování zvýšení počtu návštěv vzhledem k zvýšení 

obsazenosti a ceně za komunikační strategii je uvedeno v Tab. 5.5.  

Tab. 5.5 Predikce vývoje počtu návštěv a obsazenosti vzhledem k ceně nové strategie 

Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma 

Náklady na 1 

% 

obsazenosti 

Současný stav návštěv 494 651 932 1258 1687 1830 2765 2821 1456 940 1165 1509     

Současná obsazenost 

(%) 13 15 22 34 42 50 75 76 42 25 30 47 471 190 

Nárůst o 100 návštěv 594 751 1032 1358 1787 1930 2865 2921 1556 1040 1265 1609     

Přepočtená obsazenost 15 20 27 36 48 52 78 80 42 28 34 43 504 178 

Nárůst o 200 návštěv 694 851 1132 1458 1887 2030 2965 3021 1656 1140 1365 1709     

Přepočtená obsazenost 18 22 30 39 51 55 81 83 45 30 37 46 538 167 

Nárůst o 280 návštěv 774 931 1212 1538 1967 2110 3045 3101 1736 1220 1445 1789     

Přepočtená obsazenost 20 25 32 41 53 57 83 85 47 33 39 48 564 159 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výše uvedená tabulka ukazuje, jak zvýšení počtu návštěv webových stránek 

ovlivňuje obsazenost a cenu nové navrhované strategie na 1% obsazenosti. První dva řádky 
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tabulky znázorňují současný stav obsazenosti a počet návštěv. V třetím řádku je 

namodelován nárůst počtu návštěv o 100. Čtvrtý řádek vyuţil vypočtené koeficienty 

z regresivní analýzy a odhadnul ovlivnění počtu návštěv následovně:  

Přepočtená obsazenost= koeficient a + (koeficient b * počet návštěv) 

Konkrétně pro první měsíc: 

15= -1,2672 + (0,0278*594) 

Výsledky jsou zaokrouhlovány na celá čísla. Poté je sečtena přepočtená obsazenost za 

jednotlivé měsíce a obdobně jako u výpočtu ceny nové strategie je vypočtena cena 

strategie při zvýšení návštěv o 100. Další řádky tabulky jsou vypočteny naprosto stejně jen 

s přihlédnutím ke konkrétnímu navýšení počtu návštěv.  

 Výsledkem tabulky 5.5 je stanovisko, ţe zvýšením počtu návštěv o 280 by se 

společnosti měla zvednout obsazenost natolik, ţe náklady na navrhovanou komunikační 

strategii budou stejné jako u původní strategie. Předpoklad zvýšení návštěv o 280 kaţdý 

měsíc je reálná vzhledem k několikaleté praxi v oblasti internetového marketingu a 

s přihlédnutím ke zkušenostem jiných podobných projektů. Jak se obsazenost vlivem nové 

strategie (předpokládané zvýšení návštěv webových stránek o 280) zvýší oproti stávající je 

naznačena v Grafu 5.2.  

Graf 5.2 Predikce obsazenosti vzhledem ke zvýšení počtu návštěv www stránek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Konkrétní data ke grafu 5.2 jsou zobrazena v Tab. 5.6.  

Tab. 5.6 Data ke grafu 5.2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prům. 

obsazenost (v%) 

13 15 22 34 42 50 75 76 42 25 30 47 

Predikovaná 

obsazenost (v%) 

20 25 32 41 53 57 83 85 47 33 39 48 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V této kapitole došlo k potvrzení navrhovaných aktivit, které by měly podpořit cíl 

zefektivnění internetového marketingu, který povede k rozvoji podnikání společnosti 

Simpea s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Marcel Slechan: Analýza marketingové činnosti pro rozvoj podnikání 

2011                                                                                                                                      32 
 

6 ZÁVĚR 

 Ţádné jiné médium neţ Internet nezaznamenalo tak turbulentní rozvoj a také 

nemělo tak zásadní a globální vliv na oblast podnikání, především obchodu, marketingu a 

komunikace. Tato celosvětová počítačová a komunikační síť se stala postupně 

neoddělitelnou součástí aktivit firem v rozmanitých odvětvích. Právě z tohoto důvodu byl 

Internet konkrétně internetový marketing tématem této diplomové práce.  

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat internetový marketing ve společnosti 

Simpea s.r.o. a nastínit návrhy a doporučení, které povedou k rozvoji podnikání. 

K naplnění cíle práce bylo vyuţito několik základní metod jako dedukce, komparace, 

pozorování, korelační analýza a pak také několik konkrétních podnikatelských metod jako 

SWOT analýza a Balanced Scorecard.  

Práce je rozdělena na dvě základní části a to teoretickou a praktickou část. Stěţejní 

část práce tvoří praktická část, ve které je zanalyzován internetový marketing společnosti 

Simpea s.r.o., zvláštní pozornost je věnována především komunikaci na Internetu. Na 

základě této analýzy byla provedena SWOT analýza, které napomohla ke stanovení cíle 

v oblasti internetové komunikace. Cílem společnosti v oblasti internetového marketingu je 

provádění efektivního internetového marketingu, který přiláká dostatečný počet nových 

zákazníků především v mimosezonní době za rozumnou finanční investici. K naplnění 

tohoto cíle byla zvolena metoda Balanced Scorecard, ve které byly navrţeny aktivity, které 

by měla společnost Simpea s.r.o. provádět v různých segmentech internetového 

marketingu.  

V závěru analytické části bylo provedeno zhodnocení reálnosti navrhovaných 

aktivit, které přineslo potvrzení, ţe navrhované aktivity jsou reálné. Konkrétně byla 

pomocí korelační analýzy potvrzena těsná závislost mezi obsazeností a počtem návštěv 

webových stránek.  
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