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Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je vytvoření systému pro tvorbu a kalkulaci reklamní 

kampaně a shromáždění dat týkajících se reklamních ploch. V teoretické části je popis 

problematiky publikování reklamy v různých mediích, seznámení se s různými způsoby 

tvorby reklamy a reklamních kampaní pomocí marketingové strategie. Dále teoretická část 

popisuje možnosti publikování reklamy a efektivitu jednotlivých způsobů publikace. V 

praktické části je obsažena celková analýza vytvořeného systému, popis funkcí a možností, 

které systém nabízí, porovnání s konkurenčními projekty a zhodnocení dosažených 

výsledků. 

Klíčová slova 

Publikace reklamy, reklama, marketingová strategie, internetová marketingová komunikace, 

informační systém, datová analýza. 

 
 
Abstract  

The content of this work is to create a system for creating and calculation an advertising 

campaign and also to gather data relative to advertising space. Theoretical part is a 

description of the problems publishing advertisements in different media and also become 

familiar with various ways of creating advertising and promotional campaigns through 

marketing strategies. Next there is described possibility of publishing and advertising 

effectiveness of various types of publications. The practical part of work includes overall 

analysis of created system, description of functions and options offered by the scheme, 

comparison to competing project and evaluation of the results. 
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Publication of advertising, advertisment, marketing strategy, integrated marketing 

communication, information systém, data analysis. 

 

  



Seznam zkratek a symbolů 

SWOT analýza – hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, 

hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikátelským záměrem, 

projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů 

IMC – Integration Marketing Communication (Integrovaná Marketingová Komunikace0 

AMA – American Marketing Asociation (Americká Asociace Marketingu) 

UPC – universal product code  

DVD - Digital Video Disc 

LCD – Liquid Crystal Display (Display z tekutých krystalů) 

MHD – Městská Hromadná Doprava 

SEO –  Search Engine Optimalization  

PPC – Per Pay Click 

MVC – Model View Controler 

PHP - programovací jazyk pro skriptování na straně serveru, k vytváření dynamických 

stránek 

SŘBD - Systém řízení báze dat 

MySQL - typ SŘBD 

AJAX - technologie umožňující aktualizaci dat ze serveru na stránce bez nutnosti obnovení 

stránky 
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1. Úvod 

Jen těžko si někdo z nás představí dnešní společnost bez reklamy. Reklama je všude kolem 

nás a ovlivňuje naše životy. Firmy investují do reklamy velké množství peněz a snaží se 

pomocí reklamy získat nové zákazníky a udržet si ty stávající. Snaží se pod svojí značkou 

nabízet stále kvalitnější produkty a služby. 

Postupem času, jak rostla konkurence, musely firmy věnovat reklamě víc a víc prostoru. 

V rámci jednotlivých firem začaly vznikat různé projekty, které byly zaměřeny především 

na tvorbu reklamy. Tento trend postupně směřoval k vývoji nového oboru marketingu, který 

je samostatnou jednotkou určenou nejen pro reklamu.  

V marketingových odděleních vznikají jednotlivé marketingové strategie, které představují 

celkový proces od vzniku myšlenky pro reklamu až po tvorbu rozsáhle marketingové 

strategie. V rámci této strategie se řeší zásadní body 

 Výběr vhodného oslovení zákazníka 

 Grafika 

 Barevnost 

 Slogan 

 Rozpočet 

 Výběr vhodného místa pro publikování reklamy 

Velká část této práce je zaměřená právě na popis problematiky publikování reklamy 

v mediích a tvorbě reklamní kampaně. V současné době je pro firmu jedním z klíčových 

bodů výběr vhodného reklamního prostoru, jeho umístění a také celkový rozpočet reklamní 

kampaně. 

Další bod, který je zde popsán a řešen, je vývoj marketingového nástroje pro tvorbu 

reklamních kampaní.  Tento systém umožní shromažďovat veškerá data týkající se reklam a 

následně provádět kalkulaci reklamních kampaní. Díky tomuto systému si potenciální 

zákazníci jednotlivých firem budou moci vytvořit kalkulaci pro reklamní kampaň, nebo 

získat informace o reklamních prostorách, jejích cenách a následně i o poskytovatelích 

reklamních ploch. Práce neřeší výrobu reklamy, ale pouze její umístění (doručení 

k předpokládanému zákazníkovi.) 
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2. Problematika publikované reklamy v různých mediích 

Média jsou největší masovou propagací informací na světě. V tomto případě jsou reklamy 

specifikovány jako druh informace.  

Reklama je velice silným nástrojem pro korigování spotřebního trhu jak v České republice, 

tak celosvětově.  

Publikování reklamy v médiích přináší mnoho otázek a to například: 

„Ve kterém médiu je nejlepší reklamu publikovat, aby přinesla, co nejlepší výsledky 

v podobě zisku nebo nových zákazníků?“ ¨ 

„Jaký způsob propagace zvolit, koho oslovit, aby pomohl sestavit marketingový plán, kde 

najít informace pro daný trh, jakým způsobem oslovit své potencionální zákazníky, co je 

cílem reklamy, a to nejdůležitější, kolik investovat do reklamní kampaně?“ 

 Je důležité znát mediální okolí a trh, ve kterém daná společnost chce realizovat reklamu. 

Dnes je velice důležité si na trhu udělat nejlepší image a to díky firemním vlastnostem, jako 

je spolehlivost, zodpovědnost, ale také díky reklamě, která je vizitkou firmy. Reklama dnes 

oslovuje zákazníky, aby je přesvědčila o dokonalosti firmy, jejích výrobků či služeb. 

Možnosti umístění reklamy jsou různorodé. Reklamu jde publikovat v televizi, v rádiu, 

na internetu, v novinách. Je možnost také využít plakátovací plochu na ulici, pronajmout si 

různé druhy billboardů, pronajmout si plochu poskytovanou městskou hromadnou 

dopravou. Dnes se objevují reklamy dokonce i na poklopech od kanalizace nebo na 

chodnících a sloupech. 

Řešení těchto problému se ve větších společnostech zabývají marketingová oddělení. 

V menších firmách často není marketingové oddělení, a proto zadavatelé oslovují a 

spolupracují s externími firmami, které poskytují tuto službu. 

Marketingová oddělení nebo externí firmy zabývající se marketingem během tvorby 

reklamních kampaní používají marketingovou strategii, která pomáhá vyřešit veškeré 

problémy tykající se tvorby kampaně. 
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2.1 Marketingová strategie 

Hlavními cíly dnešního obchodníka jsou: 

1. Ovládnout trh 

2. Zvětšit obrat a své výnosy 

3. Vyhnout se finanční ztrátě nebo krachu vlastní společnosti 

Splnit první bod, uskutečnit druhý a vyhnout se třetímu, se může podařit díky dobře 

postavené marketingové strategii.  

Marketingová strategie je proces uvnitř firmy, který je zapotřebí dobře znát a dokonale 

ovládat jeho nástroje. K realizaci tohoto procesu jsou využívaný nástroje, které se používají 

v celém období, ve kterém proces běží. Marketingový strategický proces se dělí do tří fází.  

1. První fáze je přípravná, to znamená provedení informačního auditu, sestavení 

marketingového informačního systému a provedení různých analýz, například 

SWOT analýza (Komplexní výsledek informací získaných výzkumem trhu jde 

právě vyjádřit touto analýzou. Díky této analýze jde zjistit silné a slabé stránky a 

také příležitosti a nebezpečí.) 

2. Druha fáze je realizační, kde se využívá marketingový mix. 

3. V poslední kontrolní fází marketing využívá několik svých nástrojů. Těmito nástroji 

je analýza ekonomických ukazatelů (efektivnost vynaložených prostředků, 

rentabilita, návratnost atd.) a analýza obchodních ukazatelů (obrat, ziskovost atd.). 

Dalším důležitým poznatkem, pro realizaci prvních dvou bodů, je vytvořit si dobrou pověst, 

značku, logo a jméno. To všechno je vlastně image firmy. Je to jeden z dalších důležitých 

faktorů, který firma může využívat jako silnou a vlivnou zbraň vůči svým konkurentům na 

trhu. [1] 

2.1.1 Marketing 

Marketing je obor věnující se tvorbě reklamy. Definovat ho pouze jednou definicí, je 

nemožné, protože  marketing byl definován mnoha výrazy.  

Světově uznávaná marketingová autorita Philip Kotler definoval marketing takto: 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.“ [1] 

Další významná osobnost filosofie managementu P. F. Drucker, řekl, že: „Marketing je tak 

základní, že nemůže být považován za separátní funkci. Je to kompletní obchodní činnost 

viděná z hlediska jejího konečného výsledku – z hlediska zákazníka.“.  

A podle Americké Asociace Marketingu (AMA) marketing je „činnost, soubor instrukcí, 

a procesy vytváření, komunikace, doručování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro 
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zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek. Marketing je produkt nebo služba 

související s celkovou prodejní činností.“  

Z uvedených definic jde vyčíst jednotnou myšlenku a to, že marketing je pro firmu hlavní 

činností pro komunikaci se svými zákazníky. 

Marketingový mix 

Tradičním marketingovým rámcem je marketingový mix, který představuje a konkretizuje 

všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky jsou 

často označovány jako 4P (Price, Place, Produkt, Promotion), což je převzatá terminologie 

z angličtiny.  

 Produkt (Výrobek) je to hmotný objekt nebo nehmotné služby, které jsou sériově 

vyráběny nebo jsou vyráběny ve velkém měřítku s určitým počtem kusů. 

 Price (Cena) je částka, kterou zákazník zaplatí za výrobek. Firma svou cenu může 

zvýšit nebo snížit podle toho, zda na trhu existuje nebo neexistuje konkurenční 

výrobek. 

 Place (Místo) představuje místo, kde lze produkt zakoupit. Často se vnímá jako 

distribuční kanál, který může zahrnovat jakýkoliv kamenný obchod nebo virtuální 

obchod na internetu. 

 Promotion (Propagace) představuje všechny komunikace, které obchodník může 

použít na trhu. Propagace má čtyři zřetelné prvky: reklama, pulin relations, osobní 

prodej a podporu prodeje.[1] 

2.1.2 Integrovaná marketingová komunikace (IMC) 

„Integrovaná marketingová komunikace (IMC) je koordinace a integrace všech 

marketingových komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci firmy do uceleného 

programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné koncové uživatele za minimálních 

nákladů. Tato integrace se týká veškeré firemní komunikace – mezipodnikové, v rámci 

marketingových kanálů, komunikace zaměřené na zákazníky a komunikace interní.“   

I když integrovaná marketingová komunikace (dále jenom IMC) je interpretována různými 

způsoby, výše uvedená definice vystihuje globální popis IMC. 

Koncepce IMC vzešla z marketingového rámce, kde počátečním bodem je marketingový 

mix. Níže na obrázku je ukázáno, že propagace je jedním ze čtyř prvků marketingového 

mixu. Dlouhá léta bylo pravidlem, že součástí propagačních aktivit byla reklama, podpora 

prodeje a činnost spojená s osobní stránkou prodeje. Dnes se ale strategie trochu změnila 

v souvislosti s otázkou zodpovědnosti za výsledky. Díky integraci všech propagačních 

aktivit již nestačí pouze reklama, podpora prodeje a osobní prodej. Nyní nedílnou součástí 

propagace je i databázový marketing, přímý marketing, sponzorský marketing, internetový 

marketing a vztahy s veřejností. 
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Samozřejmě, že všechny prvky marketingového mixu (produkt, cena, distribuční metody a 

propagace) jsou zahrnuty v úplném plánu IMC. 

PRODUKT CENA PROPAGACE DISTRIBUCE

REKLAMA PODPORA PRODEJE OSOBNÍ PRODEJ

DATABÁZOVÝ 
MARKETING

PŘÍMÝ 
MARKETING

SPONZORSKÝ 
MARKETING

INTERNETOVÝ 
MARKETING

VVZTAHY S 
VEŘEJNOSTÍ

 

Obrázek 1: SOUČÁSTÍ PROPAGACE IMC 

 

Účelem plánu IMC je dosáhnout harmonického přenosu sdělení informací k zákazníkům a 

veřejnosti. Tento plán má také za úkol sjednotit všechny propagační aktivity, kde se 

předpokládá jako hlavní cíl sladění celkového komunikačního programu společnosti.  

Pro dokončení marketingového plánu je zapotřebí 6 nezbytných kroků. Prvním krokem je 

situační analýza, která líčí marketingové problémy a příležitosti, které jsou přítomné ve 

vnějším prostředí, stejně jako vnitřní a silné a slabé stránky. Druhým krokem je definovat 

marketingové cíle. Pokud jsou definovány marketingové cíle, dochází k přípravě 

marketingového rozpočtu a následně je dokončena marketingová strategie, která se vztahuje 

ke všem nástrojům marketingového mixu. Na základě marketingové strategie je tvořena 

marketingová taktika a v poslední řadě marketingového plánu je určit, jak bude hodnocen 

výkon. [2] [4] 

Na Obrázek 2:PLÁN IMC jsou uvedeny všechny komponenty IMC. Tato pyramida se dělí 

na 4 části. Dole je základna, kde je definovaná image firmy a řízení značky, chování 

kupujících a analýza propagačních příležitostí. Druhým bodem jsou reklamní nástroje, nad 

nimi jsou situovány propagační nástroje a úplně na vrcholku jsou integrační nástroje. [2] 
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Obrázek 2:PLÁN IMC 

 

 

2.1.3 Reklama 

Historie reklamy je datována už od doby, kdy vznikl obchod. Snaha prosazovat na trhu 

určité výrobky nebo služby, začala existovat už před začátkem našeho letopočtu. Jako 

důkazem, že obchod byl rozvíjen před naším letopočtem, je považován 3000 let starý 

papyrus, který se nachází v Britském muzeu. V tomto inzerátu se požaduje navrácení 

uprchlého otroka.  

Se začátky obchodu se také váže vznik slova „reklama“, který je odvozen od latinského 

slova reclamare – znovu křičet, znovu prodat, znovu pořídit, respektive reclam, tedy hlasitě, 

prudce odporovat. 

Dnes reklamu vnímáme, jako nezbytnou součást tržní ekonomiky, protože prostřednictvím 

reklamy chceme dosáhnout publicity firmy a zvýšení prodeje výrobků či služeb. Z toho 

vyplývá globální interpretace definice reklamy, která zní: „Reklama je jakákoliv placená 

forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl 

především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, 



7 

 

plakátová nebo jiná.“ Dnes je reklama moderně označována jako marketingová kampaň, 

pokud se jedná o spojení několika komunikačních kanálů dohromady nebo jejich 

kombinace. Například tisková reklama může představovat billboardovou kampaň na 

různých typech billboardů. 

Reklama je placená forma propagace vlastních výrobků či služeb a firmami vnímána jako 

výdaj. Podle názorů některých marketingových specialistů je to chyba, protože reklama, by 

se měla vnímat jako investice.  Pokud se investují nemalé peníze do reklamy, znamená to, 

že jsou vkládány peníze do propagace výrobku či služby. Vynaložené peníze na tuto formu 

vizuální prezentace musí podniku přidávat hodnotu tím, že generují vyšší objem prodeje, 

vyšší zisky a následně také zpevňují pozici na trhu, vylepšují image firmy a také se 

dostávají do vědomí zákazníka. 

Reklama plní několik hlavních funkcí 

 Informovat zákazníka o novém výrobku nebo službě 

 Přesvědčení o kvalitách nového výrobku nebo služby 

 Upozornění klienta o stálé existenci výrobku nebo služby 

Uplatňování jednotlivých funkcí záleží na tom, jakých obchodních cílu se chce dosáhnout. 

Pokud se na trh uvádí novinka, realizuje se zde první a druhá funkce. 

Reklama se také používá jako boj proti konkurenci a upozornění na kvality našeho 

produktu. Pokud dojde k vylepšení nebo změně designu produktu, firma chce zákazníka 

informovat o stále existenci výrobku nebo služby, ale s lepšími vlastnostmi a designem bez 

újmy na kvalitě. V tomto případě zde reklama plní třetí funkci.[3] 

Reklamní cíle 

Stanovení a objasnění reklamních cílů je jedním z kroků plánování reklamy. Mezi reklamní 

cíle patří: 

 budování image značky 

 informovat 

 přesvědčit 

 podporovat další marketingové úsilí a pobídnout k činu 

Jeden z nejdůležitějších cílů je budování silné globální značky a firemní image na trhu. 

Silná značka je základním stavebním kamenem pro získání větší hodnoty firmy a značky. 

Tato hodnota je souborem vlastností, které ze značky na trhu činí něco výjimečného a 

odlišného v očích zákazníků proti ostatním firmám. Pomocí kombinace efektivní reklamy a 

kvality produktů se může docílit posílení váhy značky na trhu. Pro tvoření větší hodnoty 

značky je reklama velmi důležitým aspektem. Úspěšnou a známou značku si zákazník 

vybaví jako první a zároveň při rozhodování mezi stejnými výrobky od různých značek si 

zákazník vybere ten, jehož značka je úspěšnější a známější. Pokud se spotřebitelů zeptáme 
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na otázku, které firmy se jím vybaví, jako první v kategorie osobních počítačů, odpověď zní 

Apple, IBM, Hewlett-Packard pro manažery,  Asus, Acer, Samsung pro mladé lidi atd. 

Dalším úkolem a cílem značky je informovat spotřebitele i firemní zákazníky. 

Charakteristickými informacemi, které se vyskytují na reklamách, jsou otevírací doba, 

adresa prodejny, někdy podrobná specifikace produktu. Díky těmto informacím se může 

docílit jednoduchosti a pohodlnosti nákupu pro zákazníky. Protože se nákup bude pro 

zákazníky jevit jako jednoduchý a pohodlný, budou si chtít koupit právě tento výrobek nebo 

službu a navštíví kamennou prodejnu nebo internetový obchod. 

Reklama taky slouží k přesvědčování kupujícího. Cílem reklamy je přesvědčit spotřebitele, 

že produkt dané značky je lepší, dokonalejší, kvalitnější a známější. Reklamu je možné 

označit jako manipulativní nástroj, kterým lze ovlivňovat zákazníky. Díky reklamě jde 

změnit postoj zákazníků a upozornit na negativa konkurenčního produktu. Tím se docílí 

stav, kdy zákazníci přemýšlejí o koupi. Tento druh reklamy se převážně objevuje 

v elektronických médiích více než v tisku. 

Podporovat další marketingové úsilí se jeví jako další cíl reklamy, protože výrobci ji 

využívají pro podporu prodeje a spotřebitelské propagace. 

Jako poslední cíl reklamy je vybídnutí k činu, kde dobrým příkladem je infomercials (delší 

reklamní spoty, které jako záminku mají informovat, ale spoléhají na okamžitou reakci 

spotřebitelů). 

Tyto cíle představují pět různých nástrojů reklamy, ale všechny tyto prvky musí spolu 

dokonale spolupracovat, aby reklama byla efektivní.[4] 

Teorie tvorby reklamy 

Tvorbou reklamy se zabývají marketingoví manažeři. Tito lidé rozdělují práci a převážně 

spolupracují a kladou velké úsilí na vztahy s reklamní agenturou, na kterou kladou břímě 

tvorby designu reklamy a strategie reklamy. V reklamních agenturách pracují lidé, kterým 

se říká kreativci a právě oni jsou zodpovědní za kreativnost, nápady a myšlenky ohledně 

tvorby reklamy. Kreativci se během tvorby reklamy řídí několika užitečnými teoretickými 

rámci 

 Model AIDA je model, který se skládá ze 4 různých fází. Název AIDA je odvozen 

od počátečních písmen anglického označení pro jednotlivé fáze.  

o První fáze je ATTENTION (pozornost), kde v této fázi je hlavním cílem 

upoutat pozornost zákazníka, díky výhodné ceně a jedinečným designem.  

o Další fázi je INTEREST (zájem). Pro vzbuzení pozornosti u zákazníka. 

Druha fáze má vzbudit přání získat více informací o produktu či službě, to 

znamená, jaké jsou funkce a vlastnosti daného výrobku či služby. 

o Následující fáze je DESIRE (touha, přání, rozhodnutí), kde po dosažení 

prvních dvou fází, zákazník srovnává výhody a nevýhody výrobku či 



9 

 

služby, a u zákazníka dochází k růstu touhy pořídit si tento produkt či 

službu. 

o V poslední fází ACTION (akce) dochází už ke konkrétní akci objednání si 

výrobku. 

o Někdy v názvu je ještě dodáno písmeno S od slova SATISFACTION, což 

znamená uspokojení potřeb zákazníka a jeho další návštěva e-shopu nebo 

kamenného obchodu. Níže na uvedeném Obrázek 3: AIDA je zobrazen běh 

tohoto modelu uskutečňován na webových stránkách. [5]  

 

 

 

 

 Model hierarchie účinků obsahuje šest kroků, podle kterých spotřebitel nebo 

firemní zákazník prochází během nákupu. Mezi tyto kroky patří:  

1. Povědomí 

2. Znalost  

3. Sympatie 

4. Preference 

5. Přesvědčení 

6. Samotný nákup 

Těchto šest kroků na sebe navazuje. V průběhu nákupu zákazník v každé fázi stráví 

určitý čas, než se dostane do další fáze. Nejdříve, proto aby zákazník získal 

sympatie k danému výrobku či službě, musí se s výrobkem nebo službou seznámit. 

Jakmile bude mít dostatečné informace a poznatky a je mu výrobek sympatický, 

může se reklama pokusit o přesvědčení pro koupi propagovaného produktu. Tato 

metoda má pomoci kreativcům pochopit, jak spotřebitelé postupují při výběru 

značky a koupi produktu. Zásadní výhodou tohoto modelu je, že jako jediný 

využívá metodu identifikace charakteristických kroků, podle kterých se spotřebitel 

nebo firemní zákazník řídí během nákupního procesu. Aby tento model byl 

efektivní, musí proběhnout všech šest fází. Je vyloučeno, aby zákazník či firma byla 

Obrázek 3: AIDA 
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loajální vůči konkurenční značce. Zákazník si musí oblíbit značku a zůstat jí věrný. 

Toto všechno probíhá v zmíněných šesti fázích, tzn., pokud značka nebude 

v podvědomí zákazníka, následně nebude poskytovat informace a nestane se mu 

sympatická, a tak nedojde k poslednímu bodu a to nákupu. [5] 

 Teorie prostředky – cíl je další způsob, kterým se může nechat inspirovat během 

tvoření reklamy. Zde reklama obsahuje sdělení, která dovedou spotřebitele 

k žádoucímu cílovému stavu. Tento žádoucí cílový stav se jmenuje uspokojení 

lidských potřeb. Tato teorie se orientuje na tužby zákazníka a chce, aby si myslel, 

že používání daného výrobku nebo využití dané služby mu pomůže uspokojit 

vlastní potřeby. [2] 

 Konceptualizace sloţek reklamní strategie typu PROSTŘEDKY – CÍL (MECCAS – 

Means-End Conceptualization of Componets for Advertising Strategy) je 

metoda založena na výše uvedené metodě Teorie prostředky – cíl. MECCAS 

teorie je založená na pěti prvcích: vlastnosti produktu, výhody pro spotřebitele 

místa působení, osobní hodnoty, realizační rámec. [2] 

 Vizuální a verbální zobrazování je důležitou složkou tvorby reklamy. Při tvorbě 

reklamy se klade důraz na obrazy, tedy na vizuální zobrazování, ale velmi 

podstatnou část také tvoří i verbální zobrazení. Záleží na kreativci, na kterou část se 

bude klást větší důraz a bude se více rozvíjet. Je obvyklé, že klade větší důraz na 

vizuální zobrazení, protože člověk vnímá více obraz než text. U radiových vysílání 

se klade důraz na verbální zobrazování a to z důvodů, že jde pouze o hlasovou 

reklamu. [2] 

Cílení reklamy 

Cílení reklamy záleží na rozdělení trhu a také na segmentu trhu, na který se chce firma 

zaměřit a oslovit spotřebitelé dané části trhu. Pro firmu je trochu nesmyslné a neefektivní 

orientovat se na celý trh. Požadavky dnešních spotřebitelů jsou různorodé a je těžké 

přizpůsobit se všem. Proto se trh začal segmentovat na mnoho částí, např. segmentace trhu 

z hlediska geografického, demografického, psychologického a podle chování lidí. Díky 

rozdělení trhu na segmenty, firmy získaly možnost zaměřit se právě na ty segmenty, ve 

kterých můžou dosáhnout nejvíce potencionálních zákazníků a následně i zisků. Během 

výběru segmentu dochází k různým analýzám průzkumů trhu, kde se sbírají informace jako 

podklady pro efektivní reklamní kampaň. Důležitými faktory pro výběr daného segmentu je 

přitažlivost cílových skupin z různého úhlu pohledu, např. velikost, tempo růstu skupiny, 

návratnost investice a stupeň rizika. Další faktor je stanoveni cíle k dosažení. 

Velice efektivní je soustředit se pouze na jeden segment trhu. Efektivita postupu, zaměřit se 

pouze na jeden segment trhu, spočívá v důkladnějším odhalení potřeb a přání svých 

zákazníků. Toto je silnou zbraní jak získat pevné a významné místo na trhu. Může také 

ušetřit na nákladech v oblasti propagace, v zjednodušení distribuce a má dostatek prostoru 

na specializaci. 
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Efektivní reklama 

Efektivní reklama se skládá ze tří nezbytných částí jako je vytvoření logického schématu 

řízení reklamy v rámci firmy, promyšlení provedení reklamy a jako poslední je pečlivý 

výběr médií. Následně za efektivní reklamu jde označit takovou reklamu, která má 

maximální účinnost s minimálními náklady. 

Firma Reebok, která se specializuje na výrobu sportovního fitness oblečení a obuvi, řešila 

problém jak se postavit v boji o trh a konkurovat takovým gigantům jako je Nike nebo 

Adidas a jak zvýšit svůj obrat i zisk. Tato firma pomocí nové marketingové strategie a 

prostřednictvím změny značky (re-branding) a změny image se zaměřila na segment trhu 

pro městskou mládež s citem pro módu a na nový styl hip-hop. Začala spolupracovat s hip-

hopovými hvězdami Jay-Z a 50 Cent. Následně začala spolupracovat s japonským 

návrhářem Nigo, který vytvořil kolekci s názvem Ice Cream. Firma Reebok spojila módu se 

sportem a díky těmto odvážným krokům oslovila nový segment trhu, který měl o toto 

zájem. Tito noví zákazníci činili 15% z prodeje společnosti. Reebok zvolil tradičně 

netradiční způsob reklamy. Tradiční v tom, že začal spolupracovat se známými osobnostmi, 

které propagovaly tuto značku, netradiční ve změně celé marketingové strategie. Tato 

reklamní kampaň byla velice efektivní pro firmu Reebok, protože přinesla očekávaný 

úspěch. [2] 

Kalkulace reklamy 

Kalkulace jednotlivých reklamních kampaní jsou velice subjektivní. Ceny a propočty 

kalkulací závisí na volbě jednotlivých reklamních nosičů, způsobu výroby reklamy, místa 

umístění a délky provozování.  

2.1.4 Marketing a informační technologie 

Marketing velice úzce spolupracuje s informačními technologiemi, protože díky nim může 

získat cenné informace pro tvorbu reklamních kampaní.  

V minulosti potřebné informace o chování spotřebitelů byly získávány ze zkušebních trhů a 

průzkumů spotřebitelských postojů a záměrů. Následně tyto informace sloužily jako 

podklad pro tvorbu reklamních kampaní. Jednalo se o velice efektivní způsob získání 

informací o spotřebitelích, ale tyto postupy byly časově náročné, nákladné a nespolehlivé. 

Obrázek 4: Logo Reebok Ltd. 
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Dnes díky čárovým kódům (UPC – universal product code) jsou mnohem přesnější 

informace o nákupním chování spotřebitelů. Čárové kódy sloužily původně k identifikacím 

výrobků a řízení zásob, což umožňovalo lepší způsob kontroly a doplňovaní zásob. 

Čárové kódy v kombinaci s jinými technologiemi zaručily velice dobrý způsob 

shromaždování velkého množství dat o spotřebitelích. Z dat získaných prostřednictvím 

čárových kódu vyspělé statistické programy tvoří různé analýzy, grafy atd. Data o nákupech 

poskytují finanční a obchodní společnosti. Spojení dat týkajících se způsobu platby a 

informací získaných z analýz čárových kódů pomáhá vyčíst znalosti o volbě zboží a jeho 

způsobu nákupu. To vede k zjištění, jaký demografický a psychologický faktor byl 

ovlivněn. Marketingoví specialisté díky těmto znalostem můžou identifikovat nejlepší 

komunikační kanály pro oslovení zákazníků. [2] 

2.2 Propagace a publikování reklamy v mediích 

Důležitou věcí při tvorbě reklamní kampaně je výběr média, způsob propagace, publikování 

reklamy a místo publikace. Na trhu existuje mnoho novin a časopisů, různorodé rádiové 

stanice, mnoho televizních programů a ještě více venkovních ploch pro publikování 

reklamy. Je těžké v dnešní globalizované době vybrat správné médium pro umístění 

reklamy. Průměrný spotřebitel čte pouze 3 z mnoha novin a časopisů, poslouchá pouze 2 

rádia, sleduje jenom pár televizních pořadů a pohybuje se určitými ulicemi. [6] 

2.2.1 Způsoby propagace a publikování reklamy 

Kde a jak umístit reklamu? Samozřejmě existuje mnoho způsobů. Místa pro propagaci 

reklamy se dělí do 5 hlavních skupin 

 Transmisivní média 

 Mezi tyto média se řadí televizní a rádiová reklama a také kinoreklama. 

o Televizní reklama je způsob propagování reklamy prostřednictvím 

televize. Tyto reklamy jsou typicky velmi krátké (přibližně 30 sekundové) 

spoty. V těchto krátkých spotech jsou propagovány různé druhu výrobku či 

služby. Televizní reklamy mají vytýčený takzvaný reklamní čas. Jedná se o 

určenou dobu, ve které jsou reklamy vysílané. Je rozdíl publikovat reklamu 

ve veřejnoprávní televizi nebo v komerčních televizích. Veřejnoprávní 

televize mají ze zákona určité omezení vysílaní reklam a to, že reklama 

nesmí přerušovat vysílaný pořad nebo film. V komerčních televizích 

existují limity, které omezují počet výskytů a pauzy mezi různými 

reklamami v pořadu či filmu. Mezi výhody tohoto způsobu propagování a 

publikování reklamy patří: velké a komplexní pokrytí, nízké náklady na 

jednoho zákazníka, rychlé sdělení a možnost zapůsobení obrazem i 

zvukem. Naopak hlavními nevýhodami tohoto způsobu publikování je 

omezené cílení na určitou skupinu zákazníků, velké náklady na produkci a 
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umístění reklamy a zařazení do reklamních bloků. To má vliv na pomíjivost 

a ignoraci reklamy. [1] 

Poskytovatelé: 

TV NOVA, Česká televize, Prima, HBO 

o Rádiová reklama je další ze způsobů propagace a publikace reklamy. 

Tento způsob má za cíl oslovit potenciálního klienta. Rádiová reklama má 

možnost oslovit různorodé segmenty trhu a to díky tomu, že může být 

vysílaná v lokálních, regionálních nebo mezinárodních rádiích. Hlavní 

výhodou publikování reklamy v rádiu je, že rádio můžeme poslouchat 

v autě, práci, na internetu, prostě všude. Další výhodou je jednoduchost a 

rychlost sloganů. Nevýhodou je, že posluchač se občas nekoncentruje a 

unikne mu sdělovaná informace. [1] 

Poskytovatelé: 

Český rozhlas, rádio Orion, rádio Čas, Kiss Morava 

o Kinoreklama  je specifická v tom, že se reklamy vysílají před spuštěním 

filmu. Kinoreklama je především zaměřena na mladé posluchače, protože 

patří mezi největší procentuální část, která navštěvuje kino. 

V kinoreklamách jsou většinou krátké spoty a upoutávky na nové filmy, 

filmy, které právě vycházejí na DVD a také na společnosti, které sponzorují 

produkci anebo společnosti, které se zabývají produkcí filmu. Tím, že tato 

reklama je zaměřená převážně na mladé publikum specifikuje se také v této 

sféře mladého publika.  

 Tištěné média 

Do této kategorie se řadí noviny, časopisy, letákové akce nebo direct mail.  

o Noviny umožňují publikovat reklamu takřka každý den. Reklama 

v novinách se také může všem dostat  do rukou. Výhodou novinové 

reklamy je geografická selektivita, velká flexibilita, důvěryhodnost, zájem 

veřejností, množstevní slevy při nákupech větších ploch a nabídka 

kuponové slevy. Nevýhodami u novinové reklamy je nákup reklamních 

prostoru v celostátním měřítku, krátká životnost, špatná kvalita tisku 

(především barevná) a obrovskou nevýhodou je konkurence internetové 

reklamy.[7] 

o Časopisy dávají možnost vytvořit reklamy zaměřené na vysoce 

segmentované publikum. Čtenáři se mohou vracet k starším číslům, kde 

stejnou reklamu znovu vidí, a tak se reklama stává trvanlivější. Výhodami 

časopisové reklamy je vysoká segmentace trhu, vysoká kvalita barev, 

možnost doplňků (vzorky parfému, make-up), dlouhá životnost, zájem 

cílového publika a technicky přímé odezvy (kupony, webové adresy, 

bezplatné telefonní linky). Nevýhodami je nízká flexibilita, vysoké náklady, 

klesající počet čtenářů a dlouhá doba mezi zadáním a zveřejněním reklamy. 

[7] 
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o Akční leták obsahuje informace o akčních cenách v určitém období, 

následně jsou zde uvedeny vlastnosti výrobků, otevírací doba 

velkoobchodních nebo maloobchodních řetězců. Tyto letáky se mohou dělit 

na pravidelné, nepravidelné, tištěné a elektronické. Výhodou této propagace 

je snaha ušetřit, ale pro dnešní ekologickou dobu je velice neefektivní, 

protože má velikou zátěž na životní prostředí. 

o Direct mail je způsob propagace, který je zprostředkován buďto distribuční 

sítí nebo přímo osobně. Jako formy direct mailu můžeme určit dopis, 

pohlednici, ceník, katalog, e-mail, objednávkový list. Direct mail je 

součástí direct marketingu, kde je třeba brát v úvahu zákon o regulaci 

reklamy a zákon o ochraně osobních údajů. Na Obrázek 5: DIRECT MAIL 

je znázorněn průběh direct mailu.  

 

Obrázek 5: DIRECT MAIL 

 Outdorová média 

Tento způsob publikování se může dělit na dvě části, a to na venkovní a vnitřní 

publikování média. Vnitřní znamená, že reklamní billboardy, plakáty, cedule a LCD 

panely jsou umístěny uvnitř budov a nákupních center. Oproti tomu venkovní 

publikace je zaměřená na venkovní plakátování, publikování reklamy na 

různorodých billboardech od malých značek na pouličních světlech přes citylighty 

až po obrovské megaboardy.  

o Reklama v MHD a městký mobiliář. Co této skupiny můžeme určit 

lavičky, telefonní budky, MHD zastávka (přístřešky), pouliční lampy, 

plakátovací prostory, zábradlí, veřejné WC, hodiny atd.. Rozměry 
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uvedených městských mobiliářů závisí na jejích velikosti. Reklama v MHD 

jsou převážně malé plakáty na vnitřních malých plakátovacích místech a 

také originální nová držadla, která jsou plastová, a je možnost umístit 

malou reklamu o velikosti 15x35 cm oboustranně po celém dopravním 

prostředku. Některé dopravní podniky nabízejí i polep vlastních vozů. 

Výhodou městských mobiliářů je možnost oslovit velké množství lidí. 

Pohyblivost a oslovení větší masy lidi díky reklamě v MHD je velikým 

plusem, protože jsou díky tomu menší výdaje na jednoho respondenta. 

Cílení reklamy používané na městských mobiliářích a v MHD se jeví jako 

mínusem, protože se musí orientovat na širší okolí. 

Poskytovatelé: 

Rencar, Veolia Transport 

o Reklama na miniboardech aţ megabordech [8] 

 Miniboard jsou nejmenší formát z rodiny billboardu. Jeho velkost 

je v rozsahu od 2 m
2
 do 12 m

2
.  

 Billboardy je nejvyužívanější a nejrozšířenější formou venkovní 

propagace. Velikosti se pohybuje kolem 5,1 x 2,4 metrů. Tento 

formát je určen pro chodce a převážně pro městskou publikaci, to 

znamená, že je umisťován spíše ve městech a na frekventovaných 

místech. Počáteční náklady nejsou zanedbatelné, ale s porovnáním 

nákladů na jiné druhy propagování reklamy jsou poměrně 

přijatelné. Billboardy můžou být různé jako statické, dynamické (s 

proměnlivou plochou), digitální nebo i mobilní.  

 Bigboard je umisťován podél rychlostních komunikací a je velice 

účinný. Standardní velikosti jsou v rozmezích 9,6 x 3,6 metrů. 

 Megaboard je často osvětlená velká reklamní plocha o rozměrech 

až 25 x 10 metrů. Často se vyskytuje jako obrovské potisknuté 

plátno umístěné na fasádách budov nebo jako obrovská potisknutá 

plocha vedle dálnic, která je dostatečně viditelná z dálky.  

Poskytovatelé: 

Tornado, Dami, Noris, MBM Media 

o Výloha je zasklená výkladní skříň kamenného obchodu, kde velikost záleží 

na velikosti samotných oken. Tento způsob patří mezí méně nákladné 

prostory, protože se nemusí pronajímat jinde. Stačí pouze mít kamenný 

obchod a výkladní skříň (tedy okno), které patří k tomu obchodu. Náklady 

jsou pouze na promo materiály umístěné ve výloze.  Výhodou reklamy ve 

výkladní skříni je lokální působnost, bezprostřední spojení s obchodem, 

flexibilita reklamy, regionální zaměření. Nevýhodou se jeví místo umístění 

prodejny, malý prostor a následně i náročnost na údržbu. 
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o Reklama na sportovištích tato reklama je cílena na populaci lidí, kteří 

navštěvují sportoviště různého druhu, sportovní utkání nebo sledují 

sportovní utkání v televizi. Velikostí jsou reklamy různorodé, protože 

reklama se vyskytuje na dresech sportovců, pokud jde o nějaké sportovní 

utkání, na různých bannerech, které lemují sportoviště atd. Intenzita a 

regionální zaměření reklamy patří mezi výhody, ale nevýhodou této 

reklamy je vysoká cena, omezení tvaru reklamy a nízká vypovídací 

schopnost. 

o Citylight vitríny se mohou přirovnat k billboardům. Jsou charakteristické 

viditelností v noci a to tím, že jsou prosvětlené. Jsou výhodné, protože 

poskytují informace 24 hodin denně. Nejčastější rozměry jsou 118,5 x 175 

cm a další rozměry se mohou lišit v šířce. Výhodou je viditelnost v noci. 

Jsou účinnější než billboardy a vhodné pro krátkodobé kampaně (kulturní 

akce, veletrhy atd.) a také urban kampaně. Nevýhodou Citylightů jsou 

vysoké náklady na provozování. 

Poskytovatelé: 

EuroAwk,Letiště Brno, Praha, Ostrava 

o LCD panely jsou digitální zobrazovací zařízení a slouží především jako 

optimální nosiče digitální reklamy. Dalším účelem je zpřístupnění 

potřebných informací (navigační systém, aktuality, zpravodajství) široké 

veřejnosti. LCD panely lze využít na mnoha místech jako například 

obchodní centra, veletrhy, konference, muzea, hotely, ve firmách jako 

digitální recepční nebo pro prezentaci firmy. Díky klesající ceně velkých 

LCD obrazovek a dostupnosti připojení k internetu se tento typ nosičů 

stává atraktivnější. Provozování  LCD panelů, čili obsluhu a přehrávání lze 

ovládat pomocí jednoduchých přehrávačů médií nezapojených do sítě, 

které zajistí základní cykly videa. Pro ovládání lze použít složitější sítě 

distribuovaných přehrávačů, které umožňují ovládání mnoha displejů ve 

více provozovnách z jednoho místa. Výhodami tohoto nosiče je dynamická 

zobrazovací plocha umístěná v zorném poli člověka, možnost umístění 

panelu bez speciálních požadavků na instalaci, možnost umístění 

multifunkčního využití digitální plochy.  

Poskytovatelé: 

Česká distribuční,Vios 

 Specifickým médiem je obalový reklamní design, reklamní předměty, osobní 

prodej nebo merkantilní tiskoviny (kancelářské tiskoviny a propagační materiál). 
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2.2.2 Internetová reklama 

Začátky první internetové komunikace se datují od počátku devadesátých let. Od té 

doby dochází k prudkému rozvoji internetu a internet se stává nejmladším 

komunikačním médiem díky rychlosti šíření dat. Internetová komunikace se od 

výše uvedených médii pro publikováni reklamy liší především tím, že je více 

interaktivní, a proto jí lze zařadit do přímého marketingu. Další výhodou 

internetové reklamy je možnost přesného zacílení, možnost snadného měření reakce 

uživatelů, nepřetržitost zobrazení reklamního sdělení a vysoká flexibilita.  Mladá 

populace lidstva vystřídala televizi za internet, a proto se reklama na internetu 

zaměřuje právě na tuto skupinu lidí. [11] [12] 

Internetová reklama je ve většině případů zobrazovaná prostřednictvím webových 

stránek. Při množství webových stránek hrají významnou roli webové vyhledávače 

jako například Google.com, Seznam.cz, Yahoo.com. Úkolem SEO je umístění 

odkazu na předních místech vyhledávačů pomocí správného nastaveni klíčových 

slov.  

 PLOŠNÁ REKLAMA – BANEROVÁ REKLAMA je to určitá forma 

internetového billboardu. První banner byl zobrazen na webu HotWired v říjnu 

1994 a patřil firmě AT&T. V dobách uvedení první banerové reklamy, proklikovost 

této reklamy byla v desítkách procent, dnes je to jenom pár desetin procenta. Dnes 

je bannerová reklama méně efektivní vzhledem k nízké proklikovosti, která je 

způsobená bannerovou slepotou. I přes tyto negativa je stále vhodná pro podporu 

vyhledávaní produktů, které jsou málo vyhledávané pomocí klíčových slov, na 

podporu jednorázových akcí, zvýšení podvědomí o značce atd.  

Umístění reklamy [10] 

o Zpravodajské servery 

Server iDnes.cz Novinky.cz Super.cz 

Velikost formátu 480×300 745×100 745×100 

Název formátu Wide square Wide banner Wide Banner Top 

Imprese/týden 250 tisíc 1,2 milionu 500 tisíc 

Cena/týden 159 tisíc 180 tisíc 80 tisíc 

Cena/1000 impresí 636 Kč 150 Kč 160 Kč 

Tabulka 1: Zpravodajské servery 
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o Zájmové a odborné servery 

Server Finance.cz Spoluţáci.cz Sport.cz 

Velikost formátu 468×60 300×300 745×100 

Název formátu full banner /HP 

TOP 

300×300 Wide banner 

Imprese/týden 30 tisíc 480 tisíc 700 tisíc 

Cena/týden 20 tisíc 25 tisíc 90 tisíc 

Cena/1000 impresí 667 Kč 52 Kč 129 Kč 

Tabulka 2: Zájmové a odborné servery 

o Portály 

Server Seznam.cz Centrum.cz Atlas.cz 

Velikost formátu 208×90 460×40 300×120 

Název formátu Exclusive opona Rectagle 

Imprese/týden 5 milionů 0,9 milionu 2 miliony 

Cena/týden 180 tisíc Kč 295 tisíc Kč 189 tisíc 

Cena/1000 impresí 36 Kč 328 Kč 95 Kč 

Tabulka 3: Portály 

 

 KONTEXTOVÁ REKLAMA patří mezí oblíbený způsob propagace reklamy na 

internetu, a to z důvodu příznivé ceny (platí se pouze za kliknutí), snadné cílení na 

spotřebitele, a jednoduché měření efektivnosti.  

Výhody kontextové reklamy: platí se pouze za uskutečněný proklik na reklamu, 

velmi dobré cílení díky výběru klíčových slov, na která se může reklama 

zobrazovat, okamžitý start a zastavení reklamy, online kontrola nákladů, nastavení 

maximální ceny prokliku, maximální ceny za den, vynikající sledování účinnosti 

reklamy.  

Nevýhody kontextové reklamy jsou u náročných kampaní, kde dochází ke 

každodenní starosti o reklamní sestavy pro docílení maximálního výsledku, znalost 

předností a nevýhod jednotlivých PPC systému, relativní obtížnost správného 

nastavení reklam. [9] 
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  Adcontext bbKontext ETarget AdWords 

Stáří 

systému 

4.05 1.05 11.02 duben 04 cílení na 

ČR 

Aktivní 

inzerenti 

50 stovky 760 tisíce 

Počet webů 

s inzeráty 

71 (brzy 100) 25 tisíc (síť 

Billboard) 

přes 90 vyhledávací a 

obsahová síť 

Google 

Hlavní weby 

s inzeráty 

servery Computer 

Press (1) a síť 

Newlinx 

nelze určit, pro 

různá slova 

jsou „hlavní“ 

weby různé 

iDnes, Zoohoo, 

Quick, Volny, 

portály IInfo, 

Ringier, 

Economia, 

Caramba, Stahuj 

vyhledávací a 

obsahová síť 

Google 

Denní počet 

zobrazení 

90 tisíc statisíce až 

miliony 

3,9 mil na CZ, 

1,2 mil na SK, 

43 tis v HU 

miliony 

Pozici 

inzerátu 

ovlivňuje 

cena za proklik (2) koeficient 

zobrazování 

(5) – zvýšení 

ceny za proklik 

nebo 

zlepšení CTR 

1. relevance (8), 

2. stejná relevance 

pak cena, 3. stejná 

cena, pak čas, 

naposledy vybitý 

kredit (9) 

koeficient – CTR 

krát nabízená 

cena; zvýšit CTR 

nebo 

nabízenou cenu 

Jak se 

přiřazují 

inzeráty 

fulltextové 

prohledávání 

obsahu 

koeficient 

klíčovosti – 

počet výskytů 

slova ve 

stránce, 

výskyty 

synonym, 

pozice ve 

stránce, okolní 

HTML apod. 

vyhledávače – 

zadaný dotaz, 

kategorie 

katalogů – interně 

zadaná slova, 

stránky – 

konkrétní článek 

vyhledávače – 

zadaný dotaz, 

stránky – 

konkrétní článek 

Omezení 

inzerátů 

erotické zaměření, 

reklama na 

konkurenční 

systémy 

pravidla  pravidla  pravidla  

Minimální 

cena 

prokliku 

1,50 Kč 1 Kč 5 Kč (vybraná 

slova 1,50 Kč), 

5 Sk, 50 Ft 

0,05 USD, 1,5 Kč 

Průměrná 

míra 

prokliku 

celkem 

nezveřejněna (3) 0,4 % celkově, 

u 90 procent 

slov lepší než 

0,25 %, 60 % 

slov lepší než 

0,5 % 

nezveřejněna nezveřejněna 

Vylučovací 

slova 

ne ano bude v srpnu ano 

Délka 

titulku (T), 

popisku (P) 

a adresy 

T 25 znaků, P1 – 

35 znaků, P2 – 

35 znaků, URL 

35 znaků 

T 32 znaků, P 

73 znaků, 

patička 

32 znaků 

T 50, P 180, URL 

neomezeně (10) 

T 25 znaků, P1 

35 znaků, P2 

35 znaků, URL 

35 znaků 

http://www.bbkontext.cz/bbkontext/pravidla.bb
http://www.etarget.cz/customer/help/guidelines_cz.php
https://www.adwords.google.com/select/guidelines.html
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Tabulka 4: Poskytovatelé PPC reklamy 

 

 OPTIMALIZACE PRO VÝHLEDÁVAČE (search engine optimalization – 

SEO) je forma reklamy, která přímo pracuje s webovou stránkou. Oproti PPC, PP, 

PFI a bannerům klade právě důraz na webovou stránku a snaží se do ní i zasáhnout. 

To znamená, že v procesu optimalizace webových stránek dojde k takové jejích 

úpravě, aby je pak vyhledávače vypisovaly na prvních místech. Samotné SEO 

spočívá v optimalizaci a výběru klíčových slov pro fulltextové nebo katalogové 

vyhledávaní. Stále je kladen větší důraz na fulltextové vyhledávaní, protože většina 

uživatelů hledá přes fulltext a jen málo lidí hledá v internetových katalozích. [11] 

U SEO je vhodné propojit ho s jinými formami marketingu například s PPC nebo 

PP. Využití kombinace SEO, PPC a PP je vhodné v případě když je velmi nákladné 

dostat se na obecné, velmi konkurenční slovo na přední pozice vyhledávače. Zde si 

jde zaplatit reklamu přes AdWords, eTarget (PPC) nebo sponzorský odkaz 

v katalogu (PP). 

 

 INTERNETOVÉ PREZENTACE – INFORMAČNÍ PORTÁLY tato forma je 

propagování svých produktů či služeb na vlastních webových stránkách, kde jsou 

uvedené veškeré informace. 

 

  

Nastavení 

přesnější 

shody slov 

ne částečně ano 

(6) 

přesná shoda – 

v srpnu 

ano (velmi 

pokročilé 

nastavení) 

Nastavení 

frází 

zatím ne ne, ale lze pro 

klienta zapnout 

ano ano 

Moţnost 

slov, která 

systém 

nezná 

ano ano (7) ano ano 

Nástroj pro 

návrh slov 

ne (4) ano 

(synonyma, 

nejčastější 

výskyt slova ve 

stránkách, 

nejúspěšnější 

slova v již 

proběhlých 

kampaních) 

ano ano 

Statistiky 

průměrné 

hledanosti 

slov a 

nabídka 

konkurence 

zatím ne / ne ano / ano ano / ano ano / ne 
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2.3 Efektivita publikované reklamy 

Měření efektivnosti reklamy je trochu složitější a zabývá se tím mnoho studií. Aby reklama 

byla efektivní, záleží na mnoha aspektech a hlavně na zvolení správného segmentu trhu, 

formy propagace reklamy, vhodné barvy, nápadu, způsob prezentace, kombinovatelnost 

různých technologií. Efektivnost reklamy v tisku, rozhlasových mediích, internetové 

reklamy nebo venkovní reklamy se liší, protože každá reklama používá jinou technologii. 

Venkovní reklama může být efektivní díky dobrým marketingovým strategiím, které 

provázejí různé analýzy, průzkumy trhu atd. Úspěšnost venkovní reklamy stále roste, 

protože nepřetržitě působí na zákazníka. Jde říct, že se jedná o způsob propagace, který je 

stále v obraze a je efektivní.  Využití tohoto typu propagace je obrovskou výhodou, protože 

oslovuje lidi při jízdě MHD do práce, do školy, na nákupy, za zábavou. Venkovní reklama 

ve městech, ale také i mimo město se objevuje všude a pořád se snaží lidi upoutat. Nejen 

obrovské bigboardy informují, ale také malé označení na chodnících, nálepky na pouličních 

osvětleních, cityligh vitríny na MHD zastávkách, originální nové úchytky v MHD. Toto je 

hlavní zbraň efektivnosti venkovní reklamy.  

Efektivita reklamy v mediích klesá a to díky poklesu sledovanosti českých televizí. Děje se 

tomu tak proto, že lidé věnují větší pozornost internetu a internetovým reklamám. Z různých 

průzkumů vyplývá, že reklama v televizi mezi pořady nebo během pořadů spíše diváka 

vyrušuje, než informuje. U některých skupin populace vyvolává spíše negativní reakce než 

pozitivní. I přes tato úskalí nedochází k redukci reklamy vyskytující se v televizi ba naopak 

i přes nepříznivé časy a rostoucí ceny stále se v televizi objevuje. Důvodem je oslovení jiné 

části populace, která je právě díky TV reklamám oslovená a ovlivněná. 

Fenoménem dnešní doby je internetová reklama. Je to velice efektivní způsob propagace 

svých výrobků nebo služeb. Existuje mnoho způsobů jak propagovat na internetu. Velice 

efektivním způsobem je propagování vizuální reklamy na sociálních sítích, protože 

obrovská část populace je uživatelem těchto sítí jako www.facebook.com nebo 

www.twitter.com . Zde umístěná reklama má obrovský rozsah, a to až celosvětový. Další 

možností propagace je využívat prostory různých on-line deníku jako je www.idnes.cz, 

www.hospodarskenoviny.cz, www.lidovenoviny.cz, www.blesk.cz  atd. 

Efektivita reklamy záleží na správně navržené a provedené marketingové strategii a na 

použitých materiálech. S Podivem i v současné ekonomické situaci a roztocích cenách. 
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3. Nástroj pro tvorbu reklamní kampaně 

Další část práce se věnuje tvorbě nástroje pro tvorbu reklamní kampaně. Jedná se o 

univerzální informační systém, ve kterém dochází ke shromažďování informací týkajících 

se nabídky reklamních ploch a následně z vložených požadavků na kampaň jde vytvořit 

reklamní poziční mix včetně cenové kalkulace. 

3.1 Návrh univerzálního informačního systému  

Aplikace má univerzální strukturu, která zaznamenává ceny za jednotlivé reklamní plochy, 

doplňkové sazby (instalace, demontáž). Toto umožňuje shromaždovat data, které se týkají 

publikace reklamy a veškeré detaily týkající se jednotlivých reklam a přidruženého servisu. 

Každá reklama obsahuje definované reklamní plochy a následně vlastnosti a ceny ploch. 

3.2 Funkční poţadavky systému 

3.2.1 Základní funkce informačního systému 

Základními funkcemi informačního systému jsou: 

 Přehled a správa o jednotlivých reklamách. Zde přehled obsahuje informace, které 

se týkají jednotlivých reklamních kampaní. Každá reklama má informaci o svém 

umístění v kraji, následně v jakém městě tohoto kraje se nachází, jakou reklamní 

plochu obsahuje a vlastnosti reklamních ploch s hodnotami a jako poslední a 

neméně významnou informaci o ceně a cenových variantách. 

 Přehled a správa o jednotlivých reklamních kampaních. Přehled o reklamních 

kampaních zahrnuje informace spojené s kalkulací reklamní kampaně. Informace 

jsou následující: přehled reklamních ploch, které jsou v dané reklamní kampani, 

počet jednotlivých ploch, cena za jednotlivé reklamní plochy, celková cena 

reklamní kampaně. 

 Správa uživatelů 

3.2.2 Vstupní data informačního systému 

 Informace o uţivateli – login, e-mail, heslo 

 Informace o firmě – název firmy 

 Informace o reklamě – název reklamy, vlastník (firma, která reklamu nabízí), 

místo umístění (region s konkretizací města), reklamní plocha, kategorie, do které 

spadá, vlastnosti s popisem nebo hodnotou, cenu nebo cenovou variantu. 

 Informace o reklamní kampani – název reklamní kampaně, umístění (regionální 

s konkretizací města), druhy reklamních ploch, počet jednotlivých reklamních ploch 

a celkovou cenu. 
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3.2.3 Výstupy data informačního systému 

 Seznam reklam -  a k nim veškerou evidenci jako je název, do které kategorie je 

zařazená, město, region, firma, která reklamu spravuje, vlastností reklamy a neméně 

důležitá informace je cena. U některých reklam jsou evidovány i cenové kategorie. 

 Seznam předdefinovaných reklamních kampaní, kde jsou evidovány některé 

vybrané plochy, celková cena za danou reklamní kampaň, jaké plochy obsahuje a 

četnost ploch, také dílčí cena. 

 Seznam vlastních vytvořených reklamních kampaní - a k nim veškeré 

informace. 

3.2.4 Okolí informačního systému 

Kontextový diagram okolí systému s pojmenovanými aktéry [12] 

IS pro tvorbu reklamní kampaně

PŘIHLÁŠNÝ UŽIVATELADMINISTRÁTOR

NEPŘÍHLAŠENÝ UŽIVATEL

 

Obrázek 6: KONTEXTOVÝ DIAGRAM 

 

3.3 Role a oprávnění uţivatelů 

Administrátor 

 Správa uživatelů 

 Správa reklamních kampaní 

 Správa vložených dat 

Přihlášený uživatel 

 Vkládaní dat do databáze 

 Správa vlastních vložených dat 
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 Výběr předdefinované kampaně 

 Editace předdefinované kampaně 

 Uložení vlastní kampaně 

 Přehled vlastních vytvořených kampaní 

Nepřihlášený uživatel 

 Přehled vložených reklam 

 Přehled předdefinovaných reklamních kampaní 

3.4 Datová analýza informačního systému 

Datová analýza zahrnuje popis lineárního zápisu typů entit, konceptuální datový model a 

jako poslední datový slovník.[13] 

3.4.1 Lineární zápis typu entit 

Lineární zápis vyjadřuje specifikaci jednotlivých typů entit a vztahů mezi nimi, které jsou 

realizovány prostřednictvím klíčových atributů. Podrobnější specifikace jednotlivých typů 

entit je popsána v datovém slovníku. [13] 

Ukázka lineárního zápisu reklamy a reklamní plochy. 

Legenda: primární klíč, cizí klíč 

 

  

elpod_ac_advertisment 
eac_advertisment_id, eac_advertisment_name, 
eac_advertismentarea_id, eac_company_id, eac_city_id, 

elpod_ac_advertisment
area 

eac_advertismentarea_id, eac_advertismentarea_name, 
eac_category_id 
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3.4.2 Konceptuální datový model 

Konceptuální datové modelování přestavuje jednu ze základních součástí každého 

softwarového projektu, tedy i projektu, který má za cíl vytvořit internetovou aplikaci. 

Dobrý a správný návrh může do určité míry ovlivnit i funkčnost, bezporuchovost a 

udržitelnost výsledné aplikace. [13] 

Zde uvedený konceptuální datový model popisuje jednotlivé tabulky s atributy. Model je 

rozděln na tři moduly. Modul pro vložení vytvořených reklamních kampaní, kde pro tento 

modul jsou používané tabulky elpod_ac_advertisment, elpod_ac_advertisinginfo, 

elpod_ac_advcampaing, elpod_ac_usercampaign, elpod_ac_int_advusercamapign. 

Modul pro registrování uživatelů s tabulkami elpod_all_role, elpod_all_user, 

elpod_ac_company. Třetím modulem je modul určeny pro vložení dat souvisejících 

s reklamou. Pro tento modul jsou určené zbylé nevyjmenované tabulky viditelné na níže 

uvedeném obrázku.  
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Obrázek 7: ER DIAGRAM
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3.4.3 Datový slovník informačního systému 

Pomoci datového slovníku je zde definována struktura a složení datové základny. Je 

v něm uveden seznam všech typů entit (tabulek), které jsou potřebné pro vložení 

reklamy, tvorbu reklamní kampaně a registraci uživatelů. Každá entita obsahuje 

potřebné atributy a následně i integritní omezení.[13] 

Ukázka datového slovníku (Celý datový slovník je uveden v příloze.) 

elpod_ac_advertisment 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_advertisment_id int 

 

Ne Ano 

eac_advertisment_name varchar 255 Ne Ne 

Eac_advertisment_date Datetime 

 

Ne Ne 

eac_advertismentarea_id int 

 

Ne Ano 

ec_user_id int 

 

Ne Ano 

eac_city_id int 

 

Ne Ano 

elpod_ac_advertismentarea 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_advertismentarea_id int 

 

Ne Ano 

eac_advertismentarea_name varchar 255 Ne Ne 

eac_category_id int 

 

Ne Ano 

 

Tabulka 5: UKÁZKA - DATOVÝ SLOVNÍK 
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3.5 Analýza funkcí a procesů systému 

Další součástí celkové analýzy IS pro tvorbu reklamní kampaně je analýza funkcí a procesů. 

Tato analýza zahrnuje: Use Case diagram, který definuje veškeré procesy tvořeného 

systému. Po identifikaci veškerých procesů se pomoci vývojového a sekvenčního diagramu 

specifikují jednotlivé procesy systému.[11] 

3.5.1 Use case diagram 

Use case diagram je dynamické zobrazení struktury systému z pohledu uživatele.[11] 

V tomto případě je vhodný pro identifikace procesů tohoto informačního systému, které 

jsou zobrazeny na Obrázek 8: USE CASE DIAGRAM 
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Obrázek 8: USE CASE DIAGRAM 
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3.5.2 Vývojový diagram 

Vývojový diagram slouží pro grafické zobrazení algoritmu nebo procesu. Níže uvedené 

diagramy popisují celý proces vložení reklamy a výběr reklamní kampaně. Šipky mezi 

jednotlivými dílčími operacemi ukazují tok dat v procesu.[11]  

Vložení názvu 
reklamy

Zařezení do 
kategorie

Zařazení do kraje

Zvolit variantu? Zvolit počet variantano

Výběr města

Existuje město v 
nabídce?

Zadat nové městoano

Vybrat reklamní 
plochu

Existuje 
reklamaní 

plocha?

Zadat novou 
reklamní plochu

ano

Vyplnit hodnoty 
vlastností

Byly zvolené 
varianty?

Vyplnit názvy 
variant a ceny

ano

Vyplnit cenu

Uložit formulář

Ne

Ne

Ne

Ne

Editace reklamy

VÝběr reklanní 
kapaně

Prohlédnutí 
kampaně

Upravit kampaň

Úprava 

ano

Uložení

ne

 

  

VÝBĚR REKLAMNÍ KAMPANĚ 

Obrázek 9: VÝVOJOVÉ DIAGRAMY 

1. Vložení reklamy, 2. Výběr reklamní kampaně 

 

VLOŽENÍ REKLAMY 
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3.5.3 Sekvenční diagram 

Sekvenční diagram popisuje interakci mezi jednotlivými objekty systému v závislosti na 

času. Je vyjádřen dvěma dimenzemi a to vertikální osou, která představuje čas a 

horizontální osou, kde jsou zobrazeny různé objekty.[11] 

Uvedený sekvenční diagram vyjadřuje proces vložení dat do databáze. Na vertikální ose 

jsou znázorněny v čase jednotlivé dílčí procesy vkládaní a na horizontální ose jsou 

zobrazené jednotlivé tabulky, které se během vkládaní používají.  

 

Obrázek 10: SEKVENČNÍ DIAGRAM 
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4. Popis implementace webové aplikace 

Následující odstavce se věnují návrhu implementace, který zahrnuje volbu programovací 

platformy, SŘBD. Dále přípravě nástrojů pro samotnou implementaci a popisu 

implementace. 

4.1 Návrh implementace 

Po předchozích krocích je ukončena specifikace a analýza celého informačního systému. 

Tyto kroky umožňují začít s návrhem implementace. V průběhu návrhu implementace 

dochází k volbě platformy a SŘBD. 

Pro tvorbu webových aplikací existuje mnoho kvalitních technologií, a proto je dobré se 

obeznámit s kvalitami jednotlivých možností při výběru dané technologie a následně vybrat 

tu správnou pro tvorbu webové aplikace. Vzhledem k tomu, že tato aplikace je rýze 

webovou aplikací, byla zvolena platforma Nette Framework a pro oblast databází byla 

z dostupných SŘBD vybrána MySQL. 

Platforma Nette Framework je výkonný framework pro pohodlné a rychlé vytváření 

kvalitních a moderních webových aplikací v PHP 5. Jeho možnosti jsou velice pestré, 

protože podporuje různé další technologie jako AJAX, SEO, DRY, KISS, MVC, možnost 

využití různých pluginů a rozšíření. Hlavní výhodou je Open-Source licence, která 

umožňuje tento Framework používat i v komerčních projektech.[14] 

Podle požadavků zadavatele a podle volby platformy byl vybrán relační databázový systém 

MySQL. MySQL je vhodný i vzhledem k jeho dostupné licenci pro použití s komerčními 

projekty. Výhodami je stabilita a důkladné otestování každé nové verze. Mezi další výhody 

patří rychlost, přístupnost z mnoha programovacích jazyků a rozšířená uživatelská podpora. 

[15] 

Vzhled celé aplikace je tvořen pomocí značkovacího jazyka XHTML s podporou 

kaskádových stylů CSS. [20] 

4.2 Příprava, implementace a ladění 

Finální etapa vývoje je implementace samotného systému, která vychází z předcházejících 

kroků. Tato etapa obsahuje přípravu, samotnou programátorskou činnost a ladění. 

Výsledkem by měl být plně funkční IS, který splňuje požadavky zadavatele. 

Pro přípravu byl zvolen WampServer [18], kde je předinstalovaná MySQL databáze i 

PHP5. Tento server je vhodný pro implementaci v Nette Frameworku.  

Pro návrh konceptuálního modelu byl využit program Workbanch [16]. Jde o 

multiplatformní grafický modelovací nástroj pro návhr MySQL. Díky tomuto programu se 

materializoval ER DIAGRAM (viz. obrázek 7: ER DIAGRAM). Pro tvorbu skriptu byl 

použit Adminer.php [17]. 
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Samotná implementace probíhala ve vývojovém prostředí NetBeans [19]. 

Po úspěšné implementaci celé aplikace dochází k zakončovacímu procesu, a to laděním celé 

aplikace. Během tohoto procesu se ověřuje, zda jsou splněná veškerá kritéria vyznačená pro 

vložení dat, zda uživatel má vloženou firmu, aby mohl vložit další data. Následně se 

kontrolovala správná funkčnost formulářů, pro vložení dat a v poslední řadě se kontroloval 

celý modul pro tvorbu reklamní kampaně.  

V případě zjištěných nedostatků či chyb, by došlo k opětovnému realizování softwarového 

procesu. K tomu slouží ladící a testovací nástroje. 
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5. Návrh základních vyhodnocení nad shromáţděnými daty 

Vytvořená aplikace umožňuje prohlédnout předdefinované reklamní kampaně.  

Každá kampaň je zaměřená na daný region nebo město v regionu, podle vložených dat 

v databázi. Jednotlivé kampaně obsahují reklamní plochy. Výběr reklamních ploch záleží na 

volbě různých kritérií jednotlivých ploch. Například pro měsíční kampaň nejde vybrat 

reklamní plochu, která má provozní dobu delší než jeden měsíc a také pro nízkorozpočtové 

kampaně je nevhodné vybírat pouze jednu drahou plochu. Například při rozsáhlých a 

nákladnějších kampaních jde aplikovat více druhů reklamních nosičů a kombinovat je.  

5.1 Návrh I. 

První návrh základních vyhodnocení je následující: 

Systém pracuje s předdefinovanými kampaněmi. Předdefinované kampaně v sobě zahrnují 

několik vybraných reklamních ploch. Tento výběr závisí na rozpočtu a délce jednotlivých 

kampaní. 

V tomto případě může uživatel pozměnit počet jednotlivých reklamních ploch, a pak podle 

toho při přepočítání upraví výslednou cenu celé kampaně. 

Zde je názorná ukázka jedné z předdefinovaných kampaní:  

Reklamní kampaň: Celoplošná reklama v MHD na 1 rok - Ostrava 

Tabulka 6: UKÁZKA - REKLAMNÍ KAMPAŇ PRO MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ 

 

  

Název 

reklamy 

Název reklamní 

plochy 
Počet 

Cena za 

jednotk

u 

Reklama v tramvaji celoplošná reklama 1 175000 

Reklama v trolejbuse celoplošná reklama 1 340000 

Reklama v autobuse celoplošná reklama 1 108000 

Celková cena: 623000 
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5.2 Návrh II. 

V druhém návrhu uživatel nadefinuje, jak dlouho chce kampaň provozovat. Následně zvolí 

rozpočet a kraj, kde se kampaň má uskutečnit. Může si také zvolit pouze město, ve kterém 

chce kampaň prezentovat. 

Zde aplikace podle délky kampaně a výše zvolených parametrů vygeneruje vhodné plochy a 

také rovnoměrně jejich počet. Samozřejmě uživatel si může následně zvolit, kterých 

reklamních ploch chce více, nebo některé plochy může úplně odstranit. Program také hlídá 

zadaný rozpočet a v momentě, kdy uživatel přesáhne zadanou částku, bude mu oznámeno 

překročení cílové částky. 

Při této volbě tvorby kampaně systém nabídne také několik variant, které jde vytvořit 

z uložených dat v databázi a uživatel si pak vybere jednu z nabízených možností a uloží ji 

do svého profilu. Pokud se uživateli vygenerované nabídky nelíbí, může si je pak podle 

svých potřeb upravit.  

Tento způsob tvorby reklamní kampaně je pouze návrh, který se v budoucnu uskuteční, a 

tak se rozšíří možnosti tvorby kampaně této aplikace. 
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6. Popis reálného příkladu  

Systém je rozdělen na dvě části. První část slouží pro vložení dat tykajících se reklam a v 

druhé části si uživatel může díky shromážděným datům prohlédnout předdefinované 

reklamní kampaně nebo si editovat a přizpůsobit kampaň podle vlastního přání. 

6.1 Vkládaní dat do systému 

Nejmenovaná reklamní agentura chce vložit data a informace o nabízených reklamních 

plochách. Delegovaný člověk dané firmy je uživatelem systému. Prvním krokem je 

návštěva webové stránky a registrace.  

 

Obrázek 11: REGISTRACE 
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Po registraci se zobrazí rozcestník, kde si uživatel vybere, do kterého modulu chce vstoupit. 

V případě vkládání reklamy nebo tvorby kampaně si uživatel zvolí modul Reklamní 

kampaň. Následně se mu zobrazí úvodní stránka modulu, kde jsou uvedené veškeré 

informace týkající se vložení dat do databáze a tvorby reklamní kampaně. Na níže 

uvedeném obrázku je vzhled úvodní stránky, kde vlevo je rozcestník a vstup do dalších 

modulů aplikace. Nahoře je menu, které obsahuje odkazy na jednotlivé části aplikace.  

 

Obrázek 12: VZHLED ÚVODNÍ STRÁNKY DO MODULU REKLAMNÍ KAMPAŇ 

 

Pokud uživatel bude chtít vložit data tykající se reklamní kampaně, v hlavním menu zvolí 

záložku REKLAMA.  

 

Obrázek 13: MENU APLIKACE – vložení reklamy 
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Pod hlavním menu se zobrazí submenu, kde si vybere VLOŽIT REKLAMU a zobrazí se mu 

formulář.  

 

 

Obrázek 14: FORMÁLÁŘ I. 

Ve formuláři uvede název reklamy, vybere kategorii, kraj. V položce varianty zvolí, zda 

cena bude mít varianty nebo ne. Pokud ano, níže napíše počet variant. Následně stiskne 

tlačítko další a zobrazí se mu příslušný formulář pro výběr reklamního nosiče, zadání 

vlastností a ceny. 
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Obrázek 15: FORMULÁŘ II. 

Vyplní položky a odešle formulář. Po odeslání formuláře ho systém přesměruje na stránku, 

kde uvidí vloženou reklamu. Zde si může vloženou reklamu prohlédnout, editovat nebo 

smazat. 
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6.2 Výběr a přizpůsobení reklamní kampaně 

Druhá část aplikace umožňuje uživateli prohlédnout si předdefinované reklamní kampaně. 

V hlavním menu najde položku REKLAMNÍ KAMPAŇ.  

Po kliknutí na tuto položku se objeví hlavní stránka s popisem a submenu s dalšími třemi 

položkami REKLAMNÍ KAMPAŇ, PŘEDDEFINOVANÉ KAMPANĚ, MOJE KAMPAŃ.  

 

Obrázek 16: MENU APLIKACE - výběr reklamní kampaně 

 

Uživatel, který chce kampaň, si vybere položku PŘEDDEFINOVANÉ KAMPANĚ, kde se 

mu zobrazí okno s výpisem všech předdefinovaných reklamních kampaní. Vybere si jednu, 

která se mu nejvíce zamlouvá. Následně zvolí prohlédnout a zobrazí se mu okno s úplnou 

reklamní kampaní. Zde jsou uvedené veškeré informace o jednotlivých plochách, cenách a 

přirážkách. 

 

Obrázek 17: VYBRANÁ REKLAMNÍ KAMPAŇ 

Pokud mu neodpovídají některé počty reklamních ploch, zvolí editaci a podle svých potřeb 

si sám nadefinuje, kolik jednotlivých ploch chce. Následně dá přepočítat a systém mu ukáže 

celkovou cenu. Pokud už bude upravená kampaň uživateli vyhovovat, uloží si ji. V 

menu VLASTNÍ KAMPAŇ se mu zobrazí vybraná reklamní kampaň s cenou a datem 

vytvoření.   
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7. Zhodnocení dosaţených výsledků s porovnáním 

konkurenčních projektů 

Systém nabízí přehled firem, které pronajímají své reklamní plochy, ceny a vlastnosti ploch. 

Následně umožňuje z uložených dat v databázi vytvořit reklamní kampaně a uživatelům 

umožňuje zvolit nebo přizpůsobit tyto kampaně podle svých vlastních potřeb. Výhodou 

aplikace je přehled a porovnávaní cen reklam poskytovaných jednotlivými firmami a 

následně také umožňuje okamžitou kalkulaci reklamní kampaně. Díky tomu si uživatel 

vybere plochy podle svých představ a přání ihned a nemusí čekat.  

Výhodou je také koncentrace dat z různých firem. Lidé během tvorby kampaně hledají na 

internetu poskytovatele a tvůrce kampaní a během toho musí navštívit mnoho stránek a také 

jsou donuceni vyplňovat několik formulářů, pokud chtějí kalkulaci. Mnohdy se formuláře 

liší a pro uživatelé je zdlouhavé a nudné vyplňovat stejný formulář stokrát jinak.  

Reklamní agentury obvykle mají vazbu na poskytovatele reklamních ploch nebo samotné 

vlastní reklamní plochy nabízejí k pronájmu. Proto poskytují komplexní služby od grafické 

realizace kampaně po umístění kampaně v exteriéru. Pro úsporu času zadavatele reklamní 

kampaně je to velice výhodné, ale nákladné. Pokud uživatel chce ušetřit, raději hledá 

levnější varianty a to mu umožní tento systém. V některých případech se také může stát, že 

reklamní agentura nebude poskytovat požadované reklamní plochy. 

Nevýhodou systému pro firmy se může jevit zveřejnění svých provozních cen reklamních 

ploch, které mohou vidět i ostatní uživatelé systému, protože jsou dostupné pro veřejnost. 

Tím pádem pro firmy se jako riziko jeví ztráta zákazníka díky porovnávaní cen. Zveřejněná 

data v systému mohou velice ovlivnit cenový vývoj reklamních ploch poskytovatelů, 

protože mají možnost analyzovat a porovnávat ceny konkurence.  
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8. Závěr 

Hlavním záměrem práce bylo vytvořit aplikaci pro tvorbu reklamní kampaně a pro 

shromáždění dat týkajících se reklamních ploch. Aplikace není zaměřená na výrobu 

reklamy, ale na nabízení informací týkajících se reklamních ploch. Systém je určený pro 

firmy, které vlastní reklamní plochy a nabízejí jejích pronájem. Tuto aplikaci mohou 

používat i lidé, kteří potřebují získat informace o reklamních plochách, které chtějí použít 

při realizaci vlastních reklamních kampaní. Tento systém může být přínosný pro firmy jako 

prezentace nabízených služeb a získaní nových zákazníků. 

Dalším cílem práce bylo seznámit se s problematikou publikování reklamy v médiích a 

popsat ji. K tomu bylo zapotřebí nastudovat vhodnou literaturu, přečíst si články týkající se 

této problematiky, analyzovat nabídku reklamních ploch na trhu.  

Systém je v této fázi naplněný daty, která se týkají především publikování reklamy 

v dopravních prostředcích. V budoucnu je plánované rozšíření kategorií na TV reklamu, 

reklamu v tisku atd. a také rozšířit vkládání dat o možnost hromadného vložení dat do 

systému. Dalším úkolem do budoucna je rozšířit aplikaci mezi firmy a informovat je o 

možnosti uložit si data do systému, který nabídne svým zákazníkům přímou a okamžitou 

kalkulaci kampaní podle vlastního výběru.  
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C. Datový slovník 

ELPOD_AC_ADVERTISMENT 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_advertisment_id int 
 

Ne Ano 

eac_advertisment_name varchar 255 Ne Ne 

eac_advertismentarea_id int 
 

Ano Ano 

eac_company_id int 
 

Ano Ano 

eac_city_id int 
 

Ano Ano 

ELPOD_AC_ADVERTISMENTAREA 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_advertismentarea_id int 
 

Ne Ano 

eac_advertismentarea_name varchar 255 Ne Ne 

eac_category_id int 
 

Ne Ano 

ELPOD_AC_ASSIGNATTRIBUTES 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_category_id int 
 

Ne Ano 

eac_attribute_id int 
 

Ne Ano 

eac_assignattributes_sequence int 
 

Ano Ne 

eac_assignattributes_mandatory enum 1 Ano Ne 

eac_assignattributes_influenceof
price 

enum 1 Ano Ne 

eac_assignattributes_inheritance enum 1 Ano Ne 

ELPOD_AC_ATTRIBUTE 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 
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eac_attribute_id int 
 

Ne Ano 

eac_attribute_name varchar 255 Ne Ne 

ELPOD_AC_CAMPAIGN 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_campaign_id int 
 

Ne Ano 

eac_campaign_name varchar 255 Ne Ne 

eac_campaign_totalprice double 
 

Ne Ne 

ELPOD_AC_USERCAMPAIGN 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_usercampaign_id int 
 

Ne Ano 

eac_usercampaign_name varchar 255 Ne Ne 

Eac_usercamapign_date Date 
 

Ne Ne  

eac_usercampaign_totalprice int 
 

Ne Ne 

ELPOD_AC_CATEGORY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_category_id int 
 

Ne Ano 

eac_category_name varchar 255 Ne Ne 

ELPOD_AC_CITY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_city_id int 
 

Ne Ano 

eac_city_name varchar 255 Ne Ne 

eac_region_id int 
 

Ano Ano 

ELPOD_AC_COMPANY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 
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eac_company_id int 
 

Ne Ano 

eac_company_name varchar 255 Ne Ne 

ea_user_id bigint 
 

Ne Ano 

ELPOD_AC_CAMPAIGNSPEC 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_advertisment_id int 
 

Ne Ano 

eac_campaign_id int 
 

Ne Ano 

eac_campaignspec_price Int 
 

Ne Ne 

Eac_campaignspec_quantity Int 
 

Ne Ne 

ELPOD_AC_USERCAMPAIGNSPEC 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_usercampaign_id int 
 

Ne Ano 

eac_usercampaignspec_price Int 
 

Ne Ne 

Eac_usercampaignspec_quantity Int 
 

Ne Ne 

eac_advertisment_id int 
 

Ne Ano 

ELPOD_AC_INT_PRICEVARIETY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_variety_id int 
 

Ne Ano 

eac_priceofvariety_id int 
 

Ne Ano 

ELPOD_AC_INT_VALUEVARIETY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_value_id int 
 

Ne Ano 

eac_variety_id int 
 

Ne Ano 

ELPOD_AC_PRICEOFVARIETY 
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Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_priceofvariety_id int 
 

Ne Ano 

eac_priceofvariety_price double 
 

Ne Ne 

eac_priceofvariety_date datetime 
 

Ne Ne 

eac_advertisment_id int 
 

Ano Ano 

ELPOD_AC_PRICEWITHOUTVARIETY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_pricewithoutvariety_id int 
 

Ne Ano 

eac_pricewithoutvariety_price double 
 

Ne Ne 

eac_pricewithoutvariety_date datetime 
 

Ne Ne 

eac_advertisment_id int 
 

Ano Ano 

ELPOD_AC_REGION 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_region_id int 
 

Ne Ano 

eac_region_name varchar 255 Ne Ne 

ELPOD_AC_VALUE 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_value_id int 
 

Ne Ano 

eac_value_description varchar 255 Ano Ne 

eac_advertisment_id int 
 

Ne Ano 

eac_attribute_id int 
 

Ne Ano 

ELPOD_AC_VARIETY 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

eac_variety_id int 
 

Ne Ano 
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eac_variety_name varchar 255 Ne Ne 

ELPOD_ALL_ROLE 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

ea_role_id int 
 

Ne Ano 

ea_role_name varchar 100 Ne Ne 

ELPOD_ALL_USER 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

ea_user_id bigint 
 

Ne Ano 

ea_user_name varchar 100 Ne Ne 

ea_user_mail varchar 100 Ne Ne 

ea_user_password varchar 64 Ne Ne 

ea_user_role int 
 

Ne Ano 

 


