
Příloha 1 - Srovnání Internetu s tradičními médii 

Faktor Televize Rozhlas Časopisy, noviny Internet 

Působnost média 
Převážně 

regionální 

Převážně 

regionální 

Převážně 

regionální 
Celosvětová 

Směr komunikace Jednosměrná  Jednosměrná Jednosměrná Obousměrná 

Přenos Zvuk, obraz Zvuk Text, obrázky 
Zvuk, video, text, 

obrázky 

Zdroj zprávy Věrohodný Věrohodný Věrohodný 
Někdy 

nevěrohodný 

Možnost 

individualizace 

obsahu 

Ne Ne Ne Ano 

Cena reklamy Vysoká Střední Střední Nízká 

Působení zprávy, 

reklamy 

Krátkodobé, 

v okamžiku 

vysílání 

Krátkodobé, 

v okamžiku 

vysílání 

Dlouhodobé, po 

dobu prohlížení 

stránky 

Dlouhodobé, po 

dobu prohlížení 

webové stránky 

Opětovné 

zhlédnutí zprávy, 

reklamy 

Ne Ne Ano Ano 

Rychlost odezvy 

na reklamní 

sdělení 

Zpoždění Zpoždění Zpoždění Okamžitě 

Možnost měřit 

účinnost 

reklamního 

sdělení 

Střední Nízká Nízká Velmi vysoká 

Zdroj: BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší 

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

 

  



Příloha 2 – Ukazatele používané při měření vlivu Internetu 

1) Finanční ukazatele, např.: 

a. podíl on-line aktivit na tržbách – v % a v absolutních hodnotách, 

b. podíl nepřímých on-line aktivit na tržbách – opět v % a absolutně, 

c. ziskovost webových stránek, 

d. návratnost investic – přímé výnosy z webových stránek po odečtení 

operativních nákladů na webové stránky, 

e. snížení operativních nákladů. 

2) Marketingové ukazatele, např.: 

a. počet nových zákazníků získaných přes webové stránky, 

b. prodeje uskutečňované přes web přímo a nepřímo, 

c. vliv na získání podílu na trhu, 

d. spokojenost zákazníků užívajících Internet ve srovnání s těmi, kteří ho 

nepoužívají, 

e. vliv Internetu na spokojnost zákazníků a na jejich loajalitu. 

3) Další ukazatele, např.: 

a. úspěšnost při šíření povědomí o firmě prostřednictvím on-line a off-line 

technik, 

b. umístění ve vyhledávačích, 

c. správný design a obsah webových stránek, 

d. podpora zákazníků v jednotlivých fázích nákupního chování, 

e. on-line měření (např. celkové množství požadavků na server za určité období, 

počet zobrazovaných stránek za určité období, log soubor
1
, poměr kliknutí a 

prokliknutí). 
2
 

 

 

                                                           
1 Log soubor je textový soubor se zprávami web nebo proxy serveru. Obsahuje všechny informace o požadavcích na 

server, jako jsou IP adresa klienta, datum a čas požadavku, požadované stránky či soubory, typ prohlížeče, odkazující 

stránky atd. 
2 BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1 (brož.). 


