
 

 



 

 



 



 

 

 



Abstrakt 

Předmětem této práce by měl být především průzkum internetového trhu, chování 

zákazníků na trhu a možnosti snížení nákladů v rámci internetového obchodu. Mezi hlavní 

důvody těchto analýz patří zvýšení návštěvnosti, počtu zákazníků a také tržeb. Jako nástroje 

pro sledování návštěvnosti a dalších ukazatelů budou sloužit programy Google Analytics a 

Google AdWords. 

Abstract 

The objective of this work should be especially an internet survey of the market, 

customer behavior and market potential to reduce costs in the online store. The main reasons 

for these analysis include increased attendance, number of customers and sales. As a tool for 

monitoring attendance and other indicators will provide Google Analytics and Google 

AdWords. 
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ÚVOD 

Internet. Médium, které dnes zná už téměř celý svět. Počet uživatelů každým dnem 

stoupá, stále se rozvíjí. Z podnikatelského hlediska by se dal označit za nejprogresivněji 

rostoucí trh. Spousta společností spouští dnes a denně své internetové stránky, obchody či 

katalogy. Důvod je jednoduchý – na internetu je oproti jiným sférám podnikání stále místo 

pro nové firmy, obchody a nápady. Jistě, i ve světě, který není tvořen čísly a kódy se dá 

prosadit, ovšem firmy a podnikatelé zjistili, že na internetu je to jednodušší. 

Dle různých průzkumů má internet v současnosti zhruba 2 miliardy uživatelů. Tento 

počet stále roste a předpokladem je, že do roku 2025 se tento počet zvýší až na 5,5 miliardy 

uživatelů. O kterém trhu na světě je možno říci, že má 2 miliardy potencionálních zákazníků? 

Samozřejmě je to relativně nadnesené, jelikož málokterá firma bude na internetu prodávat 

skutečně v celosvětovém měřítku. Ovšem přesto je nezpochybnitelné, že i místní trhy 

obsahují obrovské počty lidí, které je možné oslovit.  

V České republice má přístup k internetu až 5,7 miliónu lidí. A tato čísla stále rostou, 

podíl domácností připojených k internetu by měl přesahovat 50 procent. Jen v ČR má tedy 

každá společnost, která otevře svůj internetový obchod možnost oslovit obrovské množství 

potencionálních zákazníků. Taková možnost se většině firem nenabízí, jelikož své produkty či 

služby nabízí často regionálně a to prostřednictvím buďto kamenných obchodů, obchodních 

zástupců nebo třeba díky dalšímu článku dodavatelského řetězce. 

Tato práce bude směřována především k internetovému obchodu a jeho činnostem. 

Tento internetový obchod provozuje společnost ELVIN PRODEJ s.r.o., ve které dlouhodobě 

vykonávám brigády a zpracovával jsem zde již bakalářskou práci. Obchod jako takový 

prodává ruční nářadí, zahradní techniku a příslušenství. V bakalářské práci jsem 

prostřednictvím SWOT analýzy navrhoval vytvoření internetového obchodu, jako možnost 

budoucí příležitosti oslovení dalších zákazníků. Netrvalo dlouho a obchod opravdu začal 

vznikat. Při té příležitosti jsem měl možnost podílet se na jeho vzniku a přispět svými rady 

také díky zkušenostem získaným na vysoké škole. 

Společnost prošla od roku 2009, kdy jsem zpracovával bakalářskou práci, mnohými 

změnami, Objektivně se dá říci, že některé mnou podané návrhy ve SWOT analýze byly 

přijaty. Mezi ně patří právě zavedení internetového obchodu či vytvoření pozice obchodního 

ředitele. 
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1 Vymezení pojmů 

1.1 Internetový obchod 

Internetové (elektronické) podnikání 

Definice elektronického podnikání – elektronické podnikání znamená využití informačních 

a komunikačních technologií ke zvýšení efektivnosti vztahů mezi podniky i mezi 

individuálními uživateli. Cestou k těmto úsporám je přiřazení vlastníků externím procesům a 

vznik virtuálních firem. [3] 

Internetové podnikání je v současnosti považováno za jeden z nejvýznamnějších 

trendů na poli informačních technologií. I přesto, že je doprovázeno riziky, jejichž váha se 

s přílivem investic do této oblasti neustále zvyšuje. Existuje mnoho firem, které by rády 

vstoupili do elektronického světa, ale chybí jim při realizaci jak podniková, tak informační 

strategie, důkladná příprava a také postrádají širší znalosti týkající se nového prostředí. [1] 

Internetovému podnikání se také říká pojmem e-business, který byl poprvé použit 

společností IBM v roce 1997. Tento termín se prosadil a začal se využívat pro celý komplex 

interaktivních obchodních operací realizovaných prostřednictvím internetu či různých 

privátních sítí. [1] Existuje mnoho modelů e-businessu, mezi hlavní však patří B2B a B2C. 

Internetový obchod 

Pojmem internetový obchod (jinak také e-shop, elektronický obchod či online obchod) 

rozumíme speciální webovou aplikaci, která slouží ke zprostředkování obchodních transakcí 

na internetu. [16] 

Tento model vychází z prvotní prezentace firem pomocí webovské stránky, ke které je 

následně připojen model elektronického obchodu. Velmi často je model různě kombinován 

s tradičními marketingovými kanály, čímž může být například reklama na rádiové stanici, 

která zahrne mimo jiné také odkaz na internetovou adresu dané firmy. Mezi největší přínosy 

on-line obchodu patří snížení nákladů na prodej a marketing, snížení režijních nákladů, 

možnost využití nových komunikačních kanálů jak se zákazníky, tak s dodavateli a 

v neposlední řadě taktéž proniknutí na nové, zatím neprobádané trhy. Na druhé straně, 

přínosem pro zákazníka je dostupnost takového obchodu 24 hodin po dobu 7 dní v týdnu, u 

většiny případů také nižší cena produktů oproti kamenným prodejnám a často i efektivnější 
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kontakt s obchodníky (díky e-mailu či rychlému dotazu přímo na stránkách daného e-shopu). 

[1] 

Základem většiny internetových obchodů je katalog výrobků, které jsou seřazeny do 

různých kategorií – ty se ovšem mohou prolínat. Takto fungující obchod obsahuje detaily 

jednotlivých výrobků a jejich přehled v daných kategoriích. Jednou ze součástí e-shopu 

mohou být různá vyhledávání produktů a to buď na principu fulltextového vyhledávání 

(pracuje na principu porovnávání frází se všemi ostatními slovy v daném dokumentu) nebo na 

základě třídění dle jednotlivých vlastností produktů. Dále je možné na stránkách obchodu 

nalézt různé články, hodnocení nabízených produktů a jiné. [16] 

1.1.1 Modely elektronického podnikání 

Existuje mnoho modelů elektronického podnikání, v rámci internetového obchodu 

jsou nejdůležitější tyto: [1] 

 B2B – Business-to-Business – vůbec první fungující model elektronického obchodu. 

Tento model se využíval již v době, kdy na internetu ještě vůbec neexistovaly www 

stránky komerčních webů.  

Jak již napovídá zkratka, jedná se o prodej mezi jednotlivými firmami či podnikateli, 

nejde tedy o prodej koncovému zákazníkovi, ale prodej obchodním partnerům. Lze říci, že 

dodavatel prodává své produkty svým obchodním partnerům za předem stanovených 

speciálních podmínek (cena, lhůty splatnosti, prodej na fakturu). Tito obchodní partneři, kteří 

takto nakoupí produkty, je pak prodávají konečným zákazníkům, což nese označení B2C. 

Ovšem není to podmínkou, často se může stát, že zboží putuje k dalšímu obchodnímu 

partnerovi a až ten tyto produkty prodává konečným spotřebitelům ať už formou 

internetového či kamenného obchodu. 

Model B2B znamená bezpečnou komunikaci, předávání dokumentů, uzavírání 

obchodních kontraktů či navazování obchodních vztahů mezi jednotlivými firmami. Internet 

v této souvislosti slouží jako prostředek pro zjednodušení komunikace v dodavatelsko-

odběratelském řetězci. Vztahy mezi jednotlivými firmami jsou skoro vždy smluvně upraveny. 

[4] 
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 B2C – Business-to-Customers – hned po B2B se jedná o nejznámější a nejstarší 

model elektronického obchodování. Bez rychle expandujícího internetu by tento 

model nemohl vzniknout. [1] Model slouží pro prodej koncovým spotřebitelům či 

alespoň jeho podporu.  

Pro model B2C je typické, že jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím 

(spotřebitelem) pouze jednorázově navazované a není tak nutnost jejich dlouhodobého 

smluvního podchycení, jako je tomu v modelu B2B. [4] 

Většinou se rozlišují tři úrovně B2C modelu. Základní úrovní služeb B2C je snaha 

poskytnout informace o produktech, což znamená, že webová stránka plní funkci reklamního 

letáku nebo elektronického obchodu. [17] Příkladem může být česká webová stránka 

společnosti IKEA, kde si je možno prohlédnout celý sortiment produktů včetně cen, ovšem 

není možné na daných stránkách nic zakoupit, samotný prodej je nutné realizovat 

v kamenných prodejnách společnosti IKEA. 

Vyšší úrovní B2C služeb je pak možnost zpětné vazby, například prostřednictvím 

interaktivního formuláře, kde lze položit otázky samotnému prodejci na jednotlivé produkty. 

[17] 

Nejvyšší úrovní B2C služeb je pak již internetový obchod, který ve většině případů 

spojuje předcházející úrovně a nabízí tak plně funkční obchod nejlépe s možností zaplatit za 

objednané zboží ihned online. [17] 

1.1.2 Požadavky a hlavní cíle internetového obchodu 

Každý internetový obchod musí obsahovat údaje, které lze snadno vyhledat. Mezi ně 

patří především obchodní podmínky, které musí být poskytnuty spotřebiteli před uzavřením 

smlouvy (resp. před odesláním objednávky).  

Zde patří: [18] 

 Identifikační údaje provozovatele, 

 název obchodní firmy nebo jména a příjmení podnikatele, 

 IČ – identifikační číslo, 

 sídlo právnické osoby či bydliště v případě fyzické osoby (u zahraniční osoby adresu 

podniku nebo organizační složky na území ČR), 
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 údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, včetně spisové značky, 

pokud je přidělena, 

 kontaktní údaje (poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo a případně taktéž 

adresu pro doručování elektronické pošty), 

 údaje o příslušném kontrolním orgánu – pouze v případě, podléhá-li činnost 

dodavatele režimu povolání, 

 název a charakteristiky zboží či služeb, 

 cena zboží či služeb, ze kterých jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech 

daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány, 

 náklady na dodání, 

 způsob platby, dodání nebo plnění, 

 poučení o právu na odstoupení od smlouvy, 

 náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, 

 doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.  

Všechny tyto údaje by měli být na stránkách internetového obchodu snadno k nalezení 

a být srozumitelné, aby tak byl chráněn spotřebitel.  

Často se ovšem v praxi stává, že provozovatel online obchodu opomene uvést ve 

svých obchodních podmínkách 14 denní lhůtu možnosti odstoupení od smlouvy bez udání 

důvodu bez jakékoliv sankce. Stejně tak se ani neobjevuje informace, jakou formou zboží při 

odstoupení od smlouvy vrátit. Nejsou-li v obchodních podmínkách tyto informace uvedeny, 

prodlužuje se čas na vrácení zboží až na 3 měsíce. Podnikatel navíc 14 denní lhůtu nesmí 

nějak zkracovat ani omezovat. [18] 

Cíle internetového obchodu 

Základním cílem většiny společností bývá maximalizace zisku. Stává se, že tento 

hlavní cíl někdy ustoupí do pozadí a firma se soustředí na jiný momentální cíl, jako může být 

například získání a udržení zákazníka. A právě tento cíl je pro spoustu internetových obchodů 

prvořadý, vzhledem k velmi vysoké konkurenci na internetu. 

Každý online obchod volí jinou cestu, kterou dokáže potencionální zákazníky přilákat 

a udržet na svých stránkách. Zde patří například grafické zpracování e-shopu, které by mělo 

zaujmout a oslovit cílovou skupinu (ženy, muže, sportovce a jiné), reprezentovat nabízené 

produkty a vytvářet obecně takové příjemné prostředí, ve kterém se zákazník bude snadno 
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orientovat. Dále se velmi často využívají různé marketingové nástroje (většinou za účelem 

zvyšování obratu), mezi které může patřit výprodej, novinky v sortimentu, akční zboží, prodej 

na splátky, věrností program, množstevní slevy nebo slevové kupóny. [17] 

Samostatnou kapitolou jsou pak v dnešní době přetlaku konkurence na internetu 

takové marketingové nástroje, které optimalizují webové stránky, spolupracují 

s internetovými vyhledávači a plní mnoho dalších funkcí. Mezi tyto nástroje se řadí 

optimalizace pro vyhledávače (SEO-Search Engine Optimalization), PPC kampaně či e-

mailové zpravodaje formou Newsletterů. 

1.1.3 Výhody a nevýhody internetového obchodu 

Elektronický obchod má stejně tak jako většina jiných forem prodeje své výhody a 

nevýhody. V současnosti, kdy začíná internet plnit úlohu primárního média (toto tvrzení 

opírám o fakt, že počet uživatelů internetu v současnosti dosahuje 2 miliard) a počet lidí 

připojených k internetu neustále narůstá, je internetové podnikání velmi perspektivní cestou. 

Nelze však tvrdit, že by měly v budoucnu plně nahradit kamenné obchody. Tyto klasické 

formy prodeje se jistě zachovají a to z důvodů ať už sociálních, psychologických či pouze 

díky určitým nevýhodám samotných e-shopů.  

Lze jmenovat řadu pozitivních, ale taktéž negativních dopadů elektronického 

obchodování. Ty je možné členit dle toho, na straně kterého z účastníků obchodní transakce 

se projevují. Jedná se o výhody a nevýhody ze strany samotného zákazníka a současně o 

výhody a nevýhody na straně obchodníka, resp. provozovatele této služby. [5] 

Výhody elektronického podnikání z pohledu zákazníka 

Většina těchto výhod vyplývá především z faktu, že zákazníci mohou nakupovat 

produkty z pohodlí domova a tím pádem většinou ušetřit čas.  

Jedná se o následující výhody: [5] 

 Výrazná úspora času potřebného k nákupu, 

 je možné nakupovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,  

 lze nakupovat odkudkoliv, kde bude možné se připojit k internetu, 

 není nutná fyzická přítomnost v obchodě pro dokončení transakce a tím opět dochází 

k úspoře času, 

 velmi často jde o cenově výhodnější nabídku – je možné nakoupit produkt přímo u 

výrobce nebo výhradního dodavatele, není tak třeba prostředníků, 
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 větší a rozmanitější výběr nabízeného sortimentu, 

 aktuální informace o zboží či službě, obchodník tyto údaje může aktualizovat ve velmi 

krátké době (jedná se například o informaci, že dané zboží již není skladem), 

 výběr žádaného produktu se může velmi zkrátit prostřednictvím různých rozšířených 

vyhledání, díky filtrům, které zobrazí pouze určitou kategorií výrobků a jiných 

prostředků oproti hledání zboží v obchodním domě.  

Nevýhody elektronického podnikání z pohledu zákazníka 

Nevýhody jsou dány hlavně díky určité anonymitě tohoto způsobu nákupu a taktéž 

faktu, že zákazník ve většině případů zakoupené zboží nedostane ihned.  

Je možné je shrnout takto: [5] 

 Určitá nedůvěra k nákupům „na dálku”, neboť zákazník nedostane své zboží 

v okamžiku platby (v případě platbou na dobírku ano) a také si ho nemůže předem 

prohlédnout,  

 nižší cena oproti kamenným obchodům nemusí být vždy výhodná vzhledem 

k poplatkům za doručení zásilky, 

 někteří zákazníci se nemusí na daných stránkách orientovat díky přílišnému množství 

produktů a informací, 

 obavy z nedostatečného zabezpečení serverů, na kterých jsou elektronické obchody 

provozovány, s čímž souvisí možnost úniku informací o zákazníkovi a tím pádem 

jejich zneužití, 

 nedůvěra k online obchodům z důvodu jejich obrovskému množství a s tím spojená 

nejistota serióznosti jednotlivých obchodů (existuje mnoho případů, kdy si zákazník 

objednal zboží, zaplatil za něj, ale nic mu nebylo doručeno nebo přišla pouze levná 

napodobenina produktu).  

Výhody elektronického podnikání z pohledu obchodníka 

Výhody z pohledu provozovatele internetového obchodu plynou hlavně ze snížení 

nákladů na tuto obchodní činnost v mnoha ohledech, dále se zde řadí částečné usnadnění 

komunikace se zákazníkem a zajištění zpětné vazby.   
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Zde je pouze část těchto výhod: [5] 

 Významné snížení nákladů a času (je ušetřeno na mzdách prodavačů, pronájmech 

prostor pro kamenný obchod a dalším), 

 přístup k mnohem většímu počtu potencionálních zákazníků, možnost vytvoření 

neustálé odezvy na dotazy zákazníků a plynulá komunikace s nimi, 

 možnost sledování informací o návštěvách obchodu, zobrazení daných položek 

a z toho plynoucí úpravy pro větší spokojenost zákazníků, 

 rozšíření nabízeného sortimentu, registrace zákazníků do systému a s tím spojené 

různé výhody v podobě slev na příští nákupy a jiných bonusů, 

 zvýšení konkurenceschopnosti firem,  

 vstup na nové trhy (i zahraniční), 

 zjednodušení vztahu dodavatel-zákazník, zkrácení doby objednání zboží a jeho 

následné dodání, snížení celkového objemu zásob a mnoho dalších.  

Nevýhody elektronického podnikání z pohledu obchodníka 

Tak jako tento způsob obchodování přináší své výhody, logicky musí nést i určité 

nevýhody. Jsou dány hlavně díky stále se ještě rozvíjejícímu internetu a jeho okolí. 

Mezi hlavní nevýhody patří zejména: [5] 

 Obavy firem z přechodu na jinou formu prodeje a nutnosti měnit obchodní praktiky, 

 relativně vysoká cena pořízení internetového obchodu (náklady na hardwarové a 

softwarové vybavení, vznik www stránek atd.) a jeho správy, 

 legislativní podmínky z hlediska zabezpečení obchodních transakcí na internetu, 

 stupeň zabezpečení, jelikož je vysoké riziko vstupu do podnikových systémů cizích 

osob, poškození klientů prostřednictvím jejich údajů a také možnost falešných 

objednávek. 
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1.2 Internetový marketing 

V minulé kapitole proběhlo nastínění toho, co je vlastně internetové podnikání, jakým 

způsobem fungují internetové obchody a jejich výhody a nevýhody. Tato kapitola bude 

zaměřena na internetový marketing a vše co k němu patří. Uvedením internetového obchodu 

do provozu totiž starost o něj nekončí, naopak je absolutně nutné starat se stejně jako u 

běžných resp. kamenných obchodů o jeho propagaci a neustálé zlepšování.  

Co je to internetový marketing? 

Již na počátku, kdy vznikal internet v něm mnozí marketéři viděli velký potencionál. 

Od roku 1994 se začaly na internetu objevovat reklamy, ovšem vlivem technických 

nedostatků v této oblasti se marketingu nepřikládal příliš velký význam. S rozvojem 

technických možností se však situace postupně měnila, firmy začínaly prezentovat své 

výrobky, katalogy a firmu jako celek pomocí www stránek. Ve chvíli, kdy se začaly sledovat 

zákaznické preference, jejich názory, požadavky a připomínky k jednotlivým produktům, 

vznikl internetový marketing. [2] 

Marketing je obecně proces zjišťování potřeb a požadavků zákazníka, prostřednictvím 

kterého je poté možné přizpůsobit daný produkt co nejvíce těmto potřebám a požadavkům. 

Internet zde tvoří nástroj pro zjišťování těchto potřeb a také získávání potřebných zákazníků. 

[2] 

Internetový marketing je oproti klasickému marketingu, jak ho známe definován jako 

tzv. online marketing, druhý jmenovaný vystupuje jako offline marketing a to díky jeho 

nemožnosti získávat informace „online”, tedy ihned.   

V čem je rozdíl mezi internetovým marketingem a offline marketingem? [2] 

 V monitorování a měření dat – lze získat mnohem více dat a informací o trhu, 

zákaznících či konkurenci a často jsou také kvalitnější a použitelnější, 

 v dostupnosti – jak bylo uvedeno, obchod se prostřednictvím internetu dá provozovat 

365 dní v roce, takže je možné marketing provádět nepřetržitě, 

 v oslovování zákazníků – tento proces je mnohem jednodušší a existuje spoustu 

variant takového oslovení.  
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Marketing na internetu tak v podstatě zahrnuje skupinu marketingových nástrojů. 

Hlavním nástrojem je internetová prezentace (web design, tvorba aplikací a prezentací), která 

je velmi důležitým prvkem marketingových koncepcí. Do internetového marketingového 

mixu patří kromě zmíněné prezentace i různé formy online reklamy. Jako nejvýznamnější je 

možné jmenovat bannerovou reklamu, e-mailové zprávy (newsletter, vyžádané nabídky, 

spamy), reklama v chatech, diskuzích a na sociálních sítích. [1] 

1.2.1 Předpoklady úspěchu na internetu 

Z definice marketingu na internetu plyne, že pro úspěch je nejprve nutné vědět, co 

vlastně daná společnost chce a hledá. Je proto vhodné, stanovit si určitou strategii, tj. 

definovat cíle podnikání. Jestliže firma nemá určené cíle, těžko může volit taktiku, jak jich 

dosáhnout. Jedním z cílů každé společnosti (i mimo prostředí internetu) je poznání zákazníka. 

Jestliže se firma dostane do stádia, kdy zákazníky získá, je nutné zaměřit své úsilí na 

komunikaci s nimi. Je však také velmi důležité nabízet kvalitní produkt, o který se může 

společnost v plnění svých cílů opřít. Lidé jsou sice často velmi skeptičtí, když jim je však 

poskytnut kvalitní výrobek či službu, dokážou propadnout obrovskému nadšení. [2] 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro úspěch na internetu je důležité splnit následující faktory: 

[2] 

 Stanovit cíle, 

 poznat a zjistit potřeby a požadavky zákazníka, 

 komunikovat se zákazníky, 

 poskytnout kvalitní produkt. 
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1.3 Internetové vyhledávače 

Aby bylo možné pracovat s internetovým marketingem, využívat jeho nástroje, je 

důležité znát principy, kterými se řídí vyhledávání na internetu. Pro toto vyhledávání se 

využívají vyhledávače (v angličtině Search engine). V České republice jsou jimi především 

Seznam.cz, Google.cz, Centrum.cz a Atlas.cz. Pracují na principu zadání hledaného výrazu do 

textového pole a následného zpracování výsledků. Výstup hledaného výrazu se nazývá 

relevantní výsledek vyhledávání. V této souvislosti je potřebné definovat dva pojmy – dotaz a 

klíčové slovo. Dotaz je buďto jedno slovo či řada slov, které jsou zapsané to řádku pro 

vyhledávání, který je vyznačen na obr. 1. Tato slova se nazývají klíčová. Nejčetnější počet 

vyhledávaných slov je mezi 2-5 slovy. [2] 

 

Obr. 1 Vyhledávací řádek na stránce google.cz (zdroj: www.google.cz)   

1.3.1 Princip vyhledávání 

K nalezení relevantního výsledku hledání vede poměrně složitá cesta. Internetové 

vyhledávače se snaží poskytnout výsledek tak, aby co nejvíce uspokojil tazatele. Vezme-li se 

v úvahu, že internet obsahuje miliardy stránek, je logické, že je k hledání zapotřebí složitých 

technologií. Ty musí být schopny všechny informace přetřídit, vyhodnotit jejich kvalitu a 

relevanci a poté je zobrazit ve výsledcích. Těmto technologiím, resp. programům se říká 

roboti. [2] 
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Tito roboti zjednodušeně vykonávají 3 základní činnosti: 

 Procházení (Crawling) – v prvním kroku robot prohledává stránky a odkazy na nich 

uvedené. Tyto stránky se neukládají, pouze se zaznamenává, že stránka existuje. 

Stránky jsou prohledávány pomocí odkazů, pokud nevede na stránku žádný odkaz, 

robot jí není schopný zaregistrovat. Tato činnost probíhá stále, na některé stránky se 

robot již nevrací, na některé naopak ano. [2] 

 Indexování (indexing) – v tomto kroku robot vybírá klíčová slova – indexuje, aby 

zjistil, o čem stránky jsou. Poté se stránky uloží do databáze, aby je bylo možné 

později zobrazit ve výsledcích hledání. Zadá-li uživatel dotaz, který má robot již 

v indexu, neprohledává stránky znovu a poskytne výsledek z databáze. Počet stran 

s hledaným výrazem či stránek s linkem na daný výraz je u většiny vyhledávačů 

uveden v pravém horním rohu. [2] 

 Hodnocení (Ranking) – Na základě indexace má robot pro danou stránku přiřazena 

klíčová slova. Po zadání dotazu pak robot analyzuje, do jaké míry je stránka relevantní 

s požadovaným klíčovým slovem. Robot při posuzování relevance bere v potaz jak 

kvalitu stránek a zpětné odkazy, tak i spoustu jiných faktorů. Mezi tyto faktory patří 

například současné sportovní či politické události. V praxi to může vypadat 

následovně – krátce po skončení světového šampionátu v atletice roku 2009 konaného 

v Berlíně bylo zadáno do vyhledávače „sport berlin” a na prvních místech byly odkazy 

o sprinterovi Boltovi a oštěpařce Špotákové. Po 3 měsících od ukončení šampionátu se 

ovšem na tento dotaz už mezi výsledky nic neobjeví. [2] 

1.3.2 Příklady vyhledávačů 

Již byl vysvětlen princip vyhledávání ve vyhledávačích na internetu, v této kapitole 

budou stručně popsány největší vyhledávače v České republice a také vyobrazen jejich 

procentuální podíl na našem trhu.  

 Seznam (www.seznam.cz) 

Seznam.cz má v České republice nejvíce uživatelů, i když se občas objevují statistiky, 

ve kterých se zobrazuje větší podíl uživatelů vyhledávače Google.cz. Jedná se však 

spíše o krátkodobé statistiky, v těch dlouhodobých je Google.cz na druhém místě. 

Seznam.cz však není pouze vyhledávač, má mnoho jiných funkcí. V prvé řadě je to 

katalog firem, institucí a služeb Firmy.cz a taktéž vyhledávač zboží Zboží.cz. Dále 

obsahuje portál Mapy.cz, slovník a další služby pro své uživatele. [2] 
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 Google (www.google.cz, www.google.com)  

Vyhledávač Google je celosvětově nejžádanějším vyhledávačem. Jeho podíl v mnoha 

zemích převyšuje 50 % (viz graf 1) a je pouze pár zemí, kde tomu tak není. Jednou 

z mála je právě Česká republika, ve které drží své místo na výsluní vyhledávač 

Seznam.cz. Mezi další takové země se řadí Japonsko (zde je na prvním místě Yahoo!), 

Rusko (Yandex) nebo Čína (Baidu). V mnoha zemích světa má tak obrovskou 

převahu, že ostatní vyhledávače jsou téměř zanedbatelné. Je však velmi důležité si 

uvědomit, že i v případě, kdy se počty vyhledávání určitého klíčového slova pohybují 

v desítkách či stovkách tisíc, pak i 1 % z podílu na trhu vyhledávání může znamenat 

stovky až tisíce potencionálních zákazníků oslovených prostřednictvím malých 

vyhledávačů. [2] 

 

Graf 1 Podíl vyhledávače Google ve vybraných zemích (zdroj: www.search-engine-market-

share.com)  

 Centrum (www.centrum.cz) 

Jako vyhledávač má Centrum v České republice téměř zanedbatelnou pozici. Jak už 

však bylo naznačeno výše, i malé procento podílu ve vyhledávání může být důležité. 

A jelikož Centrum působí především jako informační portál, který je navíc spojen 

s dalšími servery jako Aktuálně.cz, je z hlediska reklamy rozhodně zajímavý. [2] 

 Tyto tři vyhledávací portály patří mezi procentuálně největší v České republice, což je 

viditelné i na grafu 2. Chce-li firma uspět na trhu elektronického podnikání, je velmi důležité 
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pochopit, jak tyto vyhledávače pracují, zvolit správné klíčové slova a další specifika tohoto 

odvětví.  

 

Graf 2 Podíl vyhledávačů na českém trhu ke konci roku 2010 (zdroj: http://www.ppclick.cz) 

1.4 SEO – Optimalizace pro vyhledávače (Search engine optimalization) 

Bylo už vysvětleno, co to je, jak funguje a jaké výhody a nevýhody má internetové 

podnikání. Na to navazuje internetový marketing, bez kterého elektronické obchodování a 

internetový obchod nemůže dlouhodobě fungovat (bere-li se v potaz, že firma chce, aby 

obchod maximalizoval zisk a rozvíjel se). Stejně tak, jako je pro takový obchod důležitý 

marketing, je velice potřebná znalost vyhledávačů, jejich funkce a činnost. Proto byly stručně 

popsány a vysvětlen jejich princip.  

Tato kapitola se pak bude zabývat optimalizací internetových vyhledávačů. Spojení 

„pro vyhledávače” ovšem neznamená, že jsou jednotlivé kroky a činnosti prováděny jen kvůli 

vyhledávačům. Metoda SEO se také dělá za účelem zlepšení pozic ve vyhledávání. [2] 

Kdo má hlavní prospěch z metody SEO? 

 Samozřejmě jsou to firmy či fyzické osoby, kterým jde především o získání zákazníka. 

Další věc je jeho udržení, to ale nyní stranou. V procesu získávání zákazníka hraje vyhledávač 

roli jakéhosi prostředníka. Z tohoto důvodu je při optimalizaci nutné myslet především na 

zákazníka. [2] Jak říká lidové pořekadlo - „náš zákazník, náš pán”. 

 Metoda SEO je kontinuální a dlouhodobý proces. Velmi častou chybou firem, které 

začínají podnikat na internetu, je fakt, že provedou tuto metodu jednou a již se k ní nevrací. 
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Jenže v dnešním vysoce konkurenčním prostředí, obzvlášť na internetu, platí, že kdo 

neinovuje, ten nevydělává.  

Je dobré vycházet z předpokladu, že konkurence své stránky neustále optimalizuje a 

potřeba udržet se na předních místech vede k nutnosti změn. I proto, že algoritmy 

jednotlivých vyhledávačů se mění a tím i váha faktorů důležitých pro dosažení předních pozic 

ve vyhledávání. Celý proces metody SEO je nutné monitorovat, analyzovat a zlepšovat. [2] 

Cílem optimalizace SEO je v prvé řadě přivedení návštěvníků na své stránky. V druhé 

řadě je to ovšem jejich přeměna z návštěvníků na zákazníky. Je třeba podporovat klíčová 

slova, díky kterým se uživatelé dostali na stránky e-shopu, ať už díky metodě SEO či PPC 

kampaní a jiných. Metoda SEO se soustřeďuje hlavně na dvě funkce – klíčová slova a 

příchozí linky. Klíčová slova říkají vyhledávačům, co je na stránkách (jejich obsah) a příchozí 

linky ukazují, jak jsou stránky důležité. Aby byla tato metoda úspěšná, je nezbytné, aby byly 

tyto funkce v souladu. [2] 

Ne všichni uživatelé, kteří na internetu vyhledávají, chtějí něco koupit. Při 

vyhledávání se tak dají rozlišit 3 typy dotazů: [2] 

 Hledání informací, ovšem bez účelu nákupu, 

 hledání informací o produktech a značkách, 

 hledání za účelem nákupu. 

Podle toho, jaký typ návštěvníků na stránkách očekáváme, resp. požadujeme, by měla 

být volena klíčová slova.  

Analýza klíčových slov 

Při výběru klíčových slov je nejdříve nutné provést jejich analýzu. V této fázi by se 

mělo zaměřit na popisy vlastních produktů a služeb a nalézt odpověď na následující otázky: 

[2] 

 Jaký problém řeší nás produkt, 

 jaký je opak problému, řešící náš produkt.  

Velmi zajímavé výsledky poskytuje analýza slov, díky kterým se návštěvníci dostali 

na požadované stránky. Tyto slova signalizují oblast zájmu potencionálních zákazníků, takže 

je zapotřebí se na ně zaměřit. V závislosti na počtu vyhledávání je pak taktéž důležité 
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uvažovat o vytvoření samostatných stránek pro daný produkt či službu či o posílení SEO 

prvků. [2] 

1.4.1 Nástroje pro práci s klíčovými slovy 

Analýzu a práci s klíčovými slovy lze zjednodušit díky mnoha programům. Některé 

z nich nabízí třeba vyhledávač Google, konkrétně je to program Google AdWords 

(https://adwords.google.com) – nástroj pro návrh klíčových slov (obr. 2). Tento nástroj je 

volně dostupný a součastně patří k nejspolehlivějším programům v této oblasti. Svůj program 

na práci s klíčovými slovy má i Seznam.cz, dle zkušeností uživatelů však není příliš přesný. I 

tak je ovšem v určitých případech vhodné ho využít, například pro rozšíření klíčových slov. 

[2] 

 

Obr. 2 Nástroj pro návrh klíčových slov (zdroj: https://adwords.google.com) 

Vyhledávač Google nemá pouze výše uvedený nástroj pro návrh klíčových slov 

jakožto pomocníka při zadávání takových slov. Mezi další patří statistiky vyhledávání Google 

Insights (http://www.google.com/insights/search). Tato pomůcka dokáže porovnávat objemy 

vyhledávání mezi jednotlivými oblastmi, kategoriemi a také časovými intervaly. Ovšem i 

samotný Google je schopný nabídnout pomoc s hledáním klíčových slov a to díky tzv. 
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našeptávačům, s jejichž pomocí lze zjistit, jaká slova lidé hledají nejčastěji. Do vyhledávacího 

řádku se napíše hledané slovo a našeptávač již nabízí další slova, případně jeho variace, jak je 

vidět na obr. 3. [2] 

 

Obr. 3 Příklad tzv. našeptávače Googlu (zdroj: www.google.cz)  

1.4.2 Výběr klíčových slov 

Byly zde vypsány metody hledání a analýzy klíčových slov, nyní přejde pozornost na 

samotný výběr těchto slov. Jestliže se vychází z předpokladu, že existuje široká paleta 

možných klíčových slov, které byly vybrány prostřednictvím výše zmíněných nástrojů, je 

možné začít s jejich výběrem. 

Vždy je nezbytně nutné myslet především na návštěvníky a tedy potencionální 

zákazníky. Lidé zadají do vyhledávače požadované slovo a následně jsou před nimi určité 

výsledky, resp. odkazy. Po kliknutí na odkaz, který je dle uživatele nejbližší danému slovu či 

ho nejvíce zaujal, se dostane na stránku, kde hledá odpověď na svůj dotaz. Dá se říci, že 

obecná slova přivedou na stránky dav, specifická slova pak již zákazníky. [2] 

Na co je vhodné se zaměřit při volbě klíčových slov: [2] 

 Délka klíčového slova či slovních spojení (nejlépe 2-5 slov), 

 hledat taková slova, která jsou neobvyklá a specifická (sice budou vyhledávána méně 

uživateli, ale velký podíl z nich budou často budoucí zákazníci), 
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 neopomíjet ve slovních spojeních značku nabízených produktů či služeb, 

 neoptimalizovat ani příliš konkrétní slova, ale ani příliš obecná, 

 využívat varianty slov jako jsou antonyma, synonyma, 

 doplnit přídavná jména popisující vlastnosti, 

 použití „akčních slov” jako je sleva, zdarma a další, 

 při optimalizaci pro místní trh využití místních názvů (př. Ostrava, Praha).  

1.4.3 Nástroje pro analýzu 

Aby nevznikl nějaký omyl, bude zde vysvětlen rozdíl mezi nástroji pro analýzu a 

nástroji pro práci s klíčovými slovy. Kapitola 1.4.1. a 1.4.2. popisovala nástroje, které 

pomohou s analýzou, výběrem a úpravou klíčových slov. Tato kapitola se však bude věnovat 

analýze, která slouží jako nástroj pro sledování návštěvnosti. Zde je tedy podstatný rozdíl.  

Google Analytics 

Tento nástroj je velmi rozšířený především díky tomu, že je poskytován zadarmo. 

Přesto je to program velmi kvalitní a to i díky svému přehlednému a srozumitelnému 

uživatelskému rozhraní. Jeho zprovoznění nevyžaduje žádnou hlubokou znalost programování 

či HTML kódu. Ovšem bez pochopení, co jaký přehled přesně zobrazuje, může dojít k chybné 

interpretaci výsledků. [2] Na obr. 4 lze vidět účet společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o.

 

Obr. 4 Google Analytics (zdroj: https://www.google.com/analytics) 

Google Analytics poskytuje informace o tom, jakým způsobem přicházejí uživatelé na 

stránky, jak je využívají a jaká je účinnost marketingových kampaní (PPC kampaně, 

Newslettery a další). Velmi zajímavých ukazatelem je porovnávání návštěv dle toho, jak se 

uživatel na stránky dostal. Bylo-li to přímým odkazem, prostřednictvím vyhledávače, reklamy 
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či odkazujících stránek. Je taktéž možné propojit Google Analytics s programem Google 

AdWords. Analytics pak bude zobrazovat data přímo z AdWords. [2] 

1.5 PPC kampaně 

PPC kampaně jsou založeny na reklamě. Zkratka PPC znamená v angličtině pay-per-

click, což je do češtiny přeloženo jako „zaplať za kliknutí”. Tento způsob platby se ve světě 

internetu okamžitě uplatnil díky tomu, že je reklama zobrazována pouze lidem, kteří hledají 

určité informace za použití vyhledávačů či si prohlíží nějaký obsah a je jim nabízena reklama 

související s tímto odkazem. 

PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na internetu. 

Je to dáno její relativně nízkou cenou a formě cílení na konkrétní zákazníky. Protože možnost 

svázat zobrazení reklamu s tím, co uživatelé na internetu hledají a dát jim alternativu, 

znamená vysokou pravděpodobnost získání návštěvníků a následně potencionálních 

zákazníků. [2] Na obr. 5 je vidět příklad takové reklamy, jako třetí v pořadí je reklama na 

internetový obchod společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o.  

 

Obr. 5 Příklad PPC reklamy (zdroj: www.google.cz)  

Jak funguje PPC reklama? 

Z výše uvedeného obrázku lze vyčíst, jak PPC reklamy fungují. Na stránkách většiny 

vyhledávačů zadá uživatel do vyhledávacího pole dotaz. Jsou mu poskytnuty určité výsledky. 

Po stranách (většinou vpravo) jsou umístěny reklamy týkající se daného dotazu. Tato reklama 

bývá úzce spjata se slovem, které bylo zadáno do vyhledávače a je tak velmi pravděpodobné, 
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že pokud uživatele nezaujmou výsledky poskytnuté vyhledávačem, klikne na jeden z linků 

PPC reklamy. 

Existuje několik druhů PPC reklamy. Jedná se o reklamu na vyhledávacích sítích a na 

druhé straně na obsahových sítích, tedy takových, kde jsou odborné informace (nejen odborné 

servery, ale také zájmové nebo zpravodajské).  

Velká výhoda této reklamy spočívá v tom, že její samotné uvedení na stránkách 

zadavatele nic nestojí. Až ve chvíli, kdy na danou reklamu uživatel resp. návštěvník stránek 

klikne, je odpočítávána určitá částka. Z toho také vychází její název pay-per-click. Není třeba 

platit za návštěvníky, kteří tuto reklamu pouze shlédnou, ale jen za ty, kteří na ni kliknou a 

mají o daný inzerovaný produkt či službu zájem. [2] 

Shrnutí největších výhod PPC reklamy: [2] 

 Platí se jen za návštěvníka, v určitých případech pouze za zákazníka, 

 cílení reklamy je velmi přesné, 

 kampaně jsou neustále monitorovány, lze je ihned měnit, 

 vyhodnocení přínosu je relativně snadné.  

Je však zřejmé, že i tato forma reklamy musí mít nějakou nevýhodu. Zde je to nutnost 

stálé kontroly – sledování a změny kampaní. Je důležité, aby byly aktuální, je třeba reagovat 

na vyhledávání nových klíčových slov a přiřazování těchto reklam k nim. 

 I přes uvedené nevýhody všechny tyto faktory dělají PPC reklamu vysoce ceněným 

marketingovým nástrojem na poli internetu.   

Nástroje PPC reklamy 

Nástroje pro PPC kampaně jsou velmi podobné jako u nástrojů pro tvorbu klíčových 

slov, jedná se o Google AdWords, Google Keywords Analyzator a také nástroj poskytovaný 

Seznamem pro výběr klíčových slov. 
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1.6 Řízení nákladů 

Tato kapitola se bude věnovat především naznačení, jak by mohly být sníženy resp. 

optimalizovány náklady v rámci internetového obchodu. Z předchozího je zřejmé, že náklady 

jsou v případě internetového obchodu relativně minimální (viz. Kapitola 1.1.3. výhody a 

nevýhody internetového obchodu). Bylo uvedeno, že z pohledu obchodníka je e-shop oproti 

kamennému obchodu výhodný díky ušetření nákladů na prodavače, pronájmu prostor a dalším 

položkám. Samozřejmě i u internetového obchodu mohou nastat problémy (z finančního 

hlediska) při nesprávném řízení nákladů, které obnáší. 

 

 Snahou každé společnosti či podnikatele je dosažení zisku, jeho maximalizace 

dlouhodobé udržení. Cílem podnikání je tak maximalizace tržní hodnoty podniku. S těmito 

zásadami však souvisí řada faktorů, mezi které patří náklady. Je logické, že s růstem hodnoty 

podniku, jeho rozvojem většinou porostou i náklady. Snahou bývá při zachování objemu 

výroby snižovat náklady. [7] 

 Pokusy o minimalizaci či snížení nákladů v jakýchkoli formách podnikání nese jedno 

veliké riziko. Tímto rizikem je pokles hodnoty a kvality výkonu. Existují řady společností, 

které se vydali cestou neustálého snižování nákladů bez ohledu na to, jaký výsledný vliv to 

bude mít na konečný nabízený produkt či službu. Zákazníci jsou v dnešní době velmi citliví 

na kvalitu produktu. A jestliže tato kvalita bude mít sestupnou tendenci bez razantního 

poklesu jiných faktorů (cena, dostupnost a jiné), je velmi pravděpodobné, že taková 

společnost své zákazníky ztratí. Na trhu jsou dokonce takové výrobky, u kterých může snížení 

nákladů a zlevnění výkonu vést ke snížení poptávky. A to díky tomu, že byl produkt 

jednoduše chápán na trhu jako nejlepší a klesající cena může u zákazníků vyvolat dojem, že 

již nejlepší není. To však platí pouze pro specifické produkty, jakými jsou oděvy, módní 

doplňky, ale i elektronika nebo ruční nářadí. [7]  

1.6.1 Klasifikace nákladů 

 Aby bylo možné mluvit o jednotlivých položkách nákladů, je potřeba rozdělit je do 

několika skupin, kde patří: [7] 

 Materiálové náklady, 

 osobní náklady, 

 odpisy, 
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 externí služby a ostatní náklady. 

Materiálové náklady – jak již napovídá název, jsou jimi všechny náklady související 

s materiálem pro výrobu výrobků. To se týká pouze firem, které skutečně vyrábějí výrobky a 

neprodávají pouze zboží nebo služby. Obecně jsou dvě možnosti, jak optimalizovat 

materiálové náklady: [7] 

 Nákup materiálu pro výrobu za nižší cenu (prostřednictvím množstevních slev a 

kvalitnějším vztahům s dodavateli), 

 snížení množství materiálu potřebného k výrobě (nové linky, úspornější technologické 

postupy a jiné). 

Přímé náklady – kategorie nákladů týkající se pracovní síly a mezd vynaložených na ni. Tato 

skupina má stejně jako předchozí významný vliv na celkové náklady podniku. Je důležité 

rozdělit je na dvě rozdílné skupiny: [7] 

 Přímé osobní náklady (mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě), 

 nepřímé osobní náklady (mzdy pracovníků, kteří zajišťují chod podniku jako celku a 

tudíž se nepodílí přímo na výrobě). 

Odpisy – velmi důležitá skupina nákladů, která představuje snížení hodnoty dlouhodobých 

aktiv díky jejich opotřebení. Pro většinu společností jsou nutné, díky nákupu nových strojů, 

technologií a dalších s podnikáním souvisejících věcí. Čím více bude v podniku strojů či 

podobných zařízení, tím větší podíl budou ve firmě tyto náklady představovat. [7] 

Externí služby a ostatní náklady – zde patří všechny náklady, které není možno zařadit do 

předchozích skupin. Většinou se jedná o náklady, které nelze přiřadit přímo k určitému 

výkonu. Jejich řízení je složité, protože často není jednoduché určit, které náklady zde 

patří.[7] 

Pro řízení nákladů je velmi důležité umět náklady správně rozdělit do daných skupin. 

Aby byla identifikace nákladů účinná, je třeba zabývat se strukturou a činností výkonů. Jedině 

tak vyplyne na povrch, které náklady jsou přebytečné, kde dochází k provádění daných 

činností neefektivně či nesprávně. V případě, že by byly náklady pojaty pouze plošně, může 

se stát, že zásahy do nákladů mohou ovlivnit jak ty, které jsou prováděny neefektivně tak ty, 

které jsou v pořádku. [7] 
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2 Charakteristika společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. 

Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. byla založena 1. června roku 1997. Své sídlo má 

v Ostravě Mariánských Horách, Přemyslovců 977/13. Začínala jako společnost, která se 

zabývala opravou menších elektromotorů. Poté vznikla myšlenka začít prodávat elektrické 

ruční nářadí a samotné elektromotory. Postupně společnost získala smlouvu o prodeji 

elektromotorů značky Siemens, dále pak smlouvu o prodeji a opravách elektrického ručního 

nářadí japonské značky Makita a zahradní techniky německé značky Dolmar. V poměrně 

 krátké době se společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. stala největším prodejcem značky Makita 

v Moravskoslezském kraji. 

V roce 2001 začala společnost provozovat středisko elektronavíjení, ve kterém provádí 

kompletní servis a opravy elektromotorů, břemenových magnetů, transformátorů a dalších 

točivých i netočivých strojů. 

Společnost je dělená na 2 střediska: 

 středisko obchodu (Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava - Mariánské hory),  

 středisko elektronavíjení (Suderova 2083/17, 709 00 Ostrava - Mariánské hory). 

 

 V minulém roce (2010) se společnost rozhodla založit svůj internetový obchod. 

V tomto obchodě jsou nabízeny produkty v rámci střediska obchodu, tedy ruční nářadí, 

zahradní technika a příslušenství k tomuto zboží. V nabídce však najdeme i nové 

elektromotory Siemens, ovšem v rámci internetového obchodu nepatří prodej elektromotorů 

k hlavní činnosti. 

2.1 Středisko obchodu 

Středisko se sídlem v Mariánských horách nabízí velmi široký sortiment 

profesionálního ručního nářadí, zahradní techniky a příslušenství.  Kamenný obchod nabízí 

tyto produkty: [19] 

 Elektrické a benzínové ruční nářadí těchto značek – Makita, Narex, Protool, Bosch, 

Hitachi, 

 zahradní technika (motorové a benzínové pily, sekačky, křovinořezy a traktory) 

značek Dolmar, Makita a nově také Stiga, 

 příslušenství k ručnímu nářadí (řezné, brusné, diamantové kotouče, vrtáky atd.) 

především značek Hitachi, Dolmar, Makita a Havera. 
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V rámci kamenné prodejny je taktéž možno využít půjčovny nářadí, která je vybavena 

ručním nářadím značek Makita a Dolmar. Středisko také nabízí záruční a pozáruční servis 

ručního nářadí, stejně tak jako prodej náhradních dílů k těmto strojům. [19] 

2.1.1 Internetový obchod 

Jak bylo napsáno výše, společnost v roce 2010 založila svůj internetový obchod.  

K nalezení je na stránkách http://www.eshop.elvin.cz/. Společnost v minulosti o založení 

takové formy podnikání neuvažovala, ovšem s příchodem ekonomické krize, kdy byl poměrně 

velký úbytek zakázek především v rámci střediska elektronavíjení, se rozhodla jít i touto 

cestou. Internetový obchod není přímo podřízen středisku obchodu, má svého samostatného 

vedoucího a správce v jedné osobě. Sklad má však společný s kamenným obchodem. 

2.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost prošla od doby, kdy jsem v ní zpracovával bakalářskou práci určitými 

změnami, byl přijat obchodní ředitel, který se zapojuje do řízení střediska obchodu a slouží 

jako obchodní zástupce společnosti. Obr. 6 znázorňuje současnou organizační strukturu 

podniku. 

 

Obr. 6 Organizační struktura společnosti (zdroj: společnost ELVIN PRODEJ s.r.o.) 
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2.3 Analýza současné situace společnosti 

Společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. se díky založení internetového obchodu otevřely 

nové trhy. A tímto trhem je myšlena celá Česká republika. Doposud byli zákazníci 

společnosti většinou z Ostravy a okolí, dnes právě díky e-shopu eviduje zákazníky po celé 

ČR.  

Internetový obchod má veliký potencionál, trh s akumulátorovým, elektrickým, 

benzínovým a vzduchovým nářadím včetně zahradní techniky je velmi rozsáhlý. Vše to jsou 

produkty, které jsou velmi potřebné, nicméně nejsou to produkty denní spotřeby. Kupují se 

jednou za čas (5 až 10 let), nicméně i takto je možné získat obrovský potenciál. Nákup u 

těchto produktů nebude náhlý, ale nakupující si bude vždy dlouho rozmýšlet, než produkt 

zakoupí. 

3 Analýza potencionálu internetového obchodu 

Tato kapitola se bude věnovat současné situaci na internetovém trhu, konkurenci 

v daném odvětví a na závěr zde provedu měření efektivnosti. 

3.1 Charakteristika daného trhu 

Internetový trh je velmi široký. Ať už bude společnost prodávat libovolný produkt či 

službu, vždy bude existovat mnoho potencionálních zákazníků. V tom spočívá obrovská 

výhoda internetového obchodu oproti kamenným prodejnám. E-shop většinou nabízí své 

zboží po celém kraji, státě či dokonce světě. Oproti tomu na celém světě existuje pouze 

minimum kamenných prodejen, za kterými by zákazníci dojížděli velké vzdálenosti (většinou 

pouze obchody s módou – Paříš, Milán).  

 S těmito výhodami však souvisí velká nevýhoda, kterou je velmi silná konkurence. 

Jestliže je firma schopna nabízet a prodávat své produkty po celé republice, musí počítat 

s tím, že nebude jediná a naopak takových firem bude mnohem více, než v kraji, kde tato 

společnost sídlí. Nyní se zaměřím na konkrétní společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. 

3.2 Analýza konkurence 

V bakalářské práci byla popsána konkurence v rámci střediska obchodu i střediska 

elektronavíjení. Zde bych se nyní věnoval pouze konkurenci v rámci obchodu s ručním 

nářadím, který je úzce spjat s internetovým obchodem a jak už zde bylo uvedeno, mají 

společný sklad.  
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A. Prodejny se širokým sortimentem jako jsou BAUMAX Ostrava, BAUHAUS 

Ostrava, HORNBACH Ostrava 

 Společnosti působící na českém trhu již řadu let, v jejich sortimentu nalezneme 

širokou a atraktivní nabídku produktů. U firmy BAUMAX jsou to produkty se zaměřením na 

zahradu a stavbu, co se týče společnosti BAUHAUS a HORNBACH, zde je zase sortiment 

zaměřen na dílnu, dům a zahradu. Mezi hlavní výhody těchto prodejců patří široký sortiment, 

rozmanitost zboží a často i příznivé ceny. Mezi nevýhody se dá zařadit nedostatečný kontakt 

se zákazníkem a také mnohdy málo vyškolený personál v technických parametrech 

prodávaného zboží.  

Společnosti z této kategorie jsou pro firmu ELVIN PRODEJ s.r.o. velkými konkurenty 

ve smyslu prodeje vysokoobrátkového zboží. Tím je myšleno především elektrické ruční 

nářadí (vrtačky, brusky). Z hlediska prodeje specifického nářadí, kterými mohou být bourací a 

sekací kladiva či zahradní technika značek Dolmar a Stiga nejsou tyto společnosti největšími 

konkurenty na trhu. 

B. Mountfield a.s. 

Společnost Mountfield a.s. působí na českém trhu od roku 1991 a zaměřuje se na 

prodej zahradní techniky, bazénů, zahradního nábytku a dalšího. Oproti předchozím 

prodejnám se dá označit Mountfield a.s. jako největší konkurent na poli zahradní techniky. 

Tato firma disponuje jednoznačně špičkově zvládnutým marketingem (reklamy v TV, 

billboardy) přiměřenými cenami a také širokým sortimentem svých produktů. Je 

pravděpodobné, že díky větší zaměřenosti svého sortimentu bude personál více obeznámen 

s parametry jednotlivých strojů a nářadí. Výhodu oproti těmto prodejnám vnímá společnost 

ELVIN PRODEJ s.r.o. v tom, že nabízí individuální komunikaci se zákazníkem a také širší 

sortiment zboží v rámci zahradní techniky a ručního nářadí. 

C. LIBROS – Libor Václavík 

Sortiment společnosti LIBROS tvoří zboží a služby v mnoha oblastech, jakými jsou 

železářství, dřevoprodej, stavebniny a také půjčovna strojů a nářadí. Tato oblast je z hlediska 

konkurence nejvýznamnější. Nabízí zboží značek jako Makita, Bosch, Protool, Narex a jsou 

tak přímými konkurenty na poli ručního nářadí. Provozují taktéž svůj internetový obchod. 
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D. HR systém, s.r.o. 

Firma HR systém s.r.o. byla založena v roce 1998 a soustředila se především na 

půjčovné ručního nářadí značky Hilti. Dříve měla tato společnost provozovnu pouze ve 

Frýdku-Místku, nebyla tak přímým konkurentem díky své lokaci, dnes však již má pobočky 

v Ostravě, Havířově, Šenově u Nového Jičína a také v Karviné. Tím se firma stala přímou 

konkurencí pro společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. v rámci prodeje elektrického ručního 

nářadí. V jejich sortimentu nalezneme značky jako Hilti, Makita, Dolmar, Hitachi, Husqvarna. 

Společnost provozuje i internetový obchod a to na stránkách http://www.prodejnanaradi.cz/. 

3.2.1 Konkurence na internetovém trhu 

Předchozí řádky se věnovaly konkurenci v rámci kamenného obchodu společnosti 

ELVIN PRODEJ s.r.o., ovšem tato konkurence je taktéž konkurencí pro internetový obchod. 

Jak společnost LIBROS, HR systém s.r.o. tak i Mountfield a.s. provozují své e-shopy. 

V kapitole 1.1.1. byly popsány modely elektronického podnikání. U modelu B2C byla 

uvedena jako příklad společnost IKEA – své produkty prodává pouze v kamenných 

prodejnách, na internetu nikoliv. To se týká i výše zmíněných společností BAUMAX, 

BAUHAUS a HORNBACH. Tyto firmy mají na svých internetových stránkách pouze 

katalogy, zboží nejde přímo objednat.  

Nyní k samotné internetové konkurenci. Nelze sledovat konkurenci pouze v rámci 

města či kraje, je nutné ji vnímat celorepublikově. Může se zdát, že produkty nabízené 

společností ELVIN PRODEJ s.r.o. nebudou mít na internetu vysokou konkurenci, resp. že 

internetových obchodů nabízejících takové zboží bude málo, ovšem opak je pravdou. Existuje 

celá řada e-shopů, nabízejících ruční nářadí a zahradní techniku mnoha značek. Zde bude 

věnována pozornost především obchodům, které nabízení sortiment výrobků podobných 

značek a těmi jsou především Matika, Dolmar, Narex a Stiga.  

Ještě než se dostane na řadu konkrétní jmenování konkurence, je možné si rozdělit 

firmy prodávající ruční nářadí a zahradní techniku či pouze jedno z toho do 3 kategorií: 

1) Specializované obchody – technicky zaměřené, prodej pouze ručního nářadí a 

zahradní techniky, 

2) specializované obchody s širším sortimentem – zaměřené na větší sortiment 

produktů a značek, nesoustředí se pouze na ruční nářadí a zahradní techniku, 
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3) velké internetové obchody s širokým sortimentem – zde tvoří ruční nářadí či 

zahradní technika pouze část celkového sortimentu. 

Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. se řadí do první skupiny, mezi specializované 

obchody s širokým sortimentem ručního nářadí a zahradní techniky. To lze odůvodnit faktem, 

že je největší prodejce ručního nářadí Makita v Moravskoslezském kraji. 

Nyní ke zmiňované konkurenci na internetu, řazeno dle předchozích kategorií: 

1) www.prodejnanaradi.cz – tento e-shop, jak bylo uvedeno, provozuje společnost HR 

systém s.r.o. a obsahuje velmi podobný sortiment produktů jako u společnosti ELVIN 

PRODEJ s.r.o. Tato konkurence je v rámci kraje. 

www.dolmar-makita.cz – společnost se sídlem v Hranicích, kde provozuje taktéž 

kamenný obchod. Jak vyplývá z názvu, hlavními obchodovanými značkami jsou 

Makita a Dolmar. Dále však nalezneme v sortimentu čistící, nabíjecí a svářecí 

techniku. Firma nabízí profesionální rady při nákupu, servis a také půjčovnu nářadí. 

Z tohoto hlediska se velmi blíží společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. 

www.naradi-naradi.cz – u této firmy se nejedná o společnost z regionu, ale jde o 

konkurenci sídlící v Liberci. Stejně jako předchozí firmy, i tato provozuje kamenný 

obchod. Zaměření je především na značky Makita a Knipex. 

2) www.matl-bula.cz – v sortimentu této společnosti nalezneme jak ruční nářadí, tak 

také manipulační techniku (vysokozdvižné vozíky) nebo hydraulické stroje (lisy, 

zvedáky, čerpadla). 

www.eshop.libros.cz – jak bylo popsáno výše, tato firma se zabývá prodejem nejen 

ručního nářadí, ale provozuje i stavebniny, železářství či dřevoprodej.  

www.rucni-naradi.cz – tento obchod patří společnosti ONIO s.r.o., která provozuje 

několik internetových obchodů. Mezi ně patří obchod s pneumatikami, hodinkami a 

parfémy. V rámci ručního nářadí nabízí značky jako Matika, Narex či DeWALT. 

Sortiment výrobků je širší a také odlišný od e-shopu společnosti ELVIN PRODEJ 

s.r.o. 

3) www.mall.cz – zde se jedná opravdu o velký internetový obchod s širokým 

sortimentem, počínaje elektronikou, mobilními telefony či hodinkami a konče ručním 

nářadím.  

Toto je pouze malá část celkové konkurence na internetu. Tyto internetové obchody 

byly vybrány po konzultaci s vedením společnosti a jsou vnímány jako největší konkurence 
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v oblasti prodeje a půjčovny ručního nářadí a zahradní techniky. Je samozřejmé, že existuje 

mnoho dalších společností, provozujících své e-shopy s podobným sortimentem.  

Existuje i prodej prostřednictvím různých aukčních serverů jako jsou www.aukro.cz či 

serverů, které vyhledávají zboží dle cen – www.heureka.cz. Server aukro.cz není považován 

za příliš velkou konkurenci a to především díky malé možnosti komunikace se zákazníkem a 

taktéž absenci servisu či půjčovny nářadí. Co se týče stránek heureka.cz, zde společnost své 

produkty nabízí a je možno je ve vyhledávání spatřit. 

3.3 Měření efektivity 

Nyní budou prezentovány výstupy programu Google Analytics a také statistiky 

vyhledávání klíčových slov Google AdWords. 

Ještě však k samotnému obchodu. Vzhled na první dojem zaujme. Obsahuje relativně 

přehledné vyhledávání produktů a to jak prostřednictvím jednotlivých kategorií, tak díky 

fulltextovému vyhledávání.  

 

Obr. 7 Vzhled internetového obchodu společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. (zdroj: 

http://www.eshop.elvin.cz) 
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Na obrázku vzhledu internetového obchodu (obr. 7) si je možné všimnout vpravo dole 

v kolonce info, hesla „nakupovat za lepší cenu? – registrace u ELVINu”. Tato funkce nabízí 

registraci v obchodě. Po vyplnění základních údajů je zaregistrovanému uživateli poskytnuta 

okamžitá sleva v rozmezí 2 až 3 procent, která se projeví ihned na cenách jednotlivých strojů 

a příslušenství. Pro příklad lze uvést bourací kladivo HM 1203C. Před registrací byla jeho 

cena 21 591 Kč. Po zaregistrování do systému se jeho cena automaticky snížila na 21 090 Kč. 

 Tato funkce je velmi zajímavá, nikde však již není na slevu upozorňováno a ani 

v informačním e-mailu se zákazník nedozví, jakou procentní slevu tímto krokem získal. Mělo 

by být na stránkách jasně dáno, jaká sleva návštěvníka po registraci čeká. Jen tak je možné 

přilákat více potencionálních zákazníků. 

3.3.1 Google Analytics 

V teoretické části byl popsán nástroj pro poskytování informací o návštěvnosti stránek 

Google Analytics. Aby bylo možné zpracovat výsledky tohoto nástroje, je nutné ho pochopit. 

Společnost mi dala za úkol tento program nastudovat a prostřednictvím této práce výsledky 

interpretovat. Interval, ze kterého se výsledky vyhodnocovaly, byl od 1.1.2011 do 31.3.2011. 

Prostřednictvím Goggle Analytics je možno získat mnoho informací. Mezi ty důležité 

patří: 

 Jak se uživatel dostal na stránky internetového obchodu, 

 kolik uživatelů denně, týdně, měsíčně a ročně navštíví stránky, 

 z jakých lokalit pochází tito uživatelé, 

 celkové tržby uskutečněné prostřednictvím e-shopu, 

 průměrná hodnota objednávky, 

 hledání na stránkách, 

 které kategorie jsou nejčastěji vyhledávané. 

Nyní budou analyzovány jednotlivé body, které byly naznačeny. 

Zdroje návštěvnosti 

 Tento přehled poskytuje informace o tom, jak se návštěvník dostal na webové stránky 

internetového obchodu. Existují 3 varianty, jak je možno se na stránky dostat. Buďto 

prostřednictvím vyhledávačů, přímé návštěvnosti nebo pomocí odkazujících stránek. Velmi 

často platí, že vysoký podíl tvoří vyhledávače. U webů, které slouží pro účel obchodování, 
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bývá také vysoké procento odkazujících stránek. Je to dáno tím, že na internetu existuje 

mnoho způsobů inzerce a reklamy, které obsahují odkazy na stránky s produkty, které jsou 

předmětem takových reklam. Přímá návštěvnost bývá vysoká pouze u stránek, které jsou 

obecně známé (www.seznam.cz), populární nebo mají velmi jednoduchou webovou adresu 

(www.fotbal.cz, www.cez.cz).  

 

Obr. 8 Rozdělení zdrojů návštěvnosti webových stránek (zdroj: 

https://www.google.com/analytics) 

Jak lze vidět na obr. 8, více než polovina návštěvníků (5 034) se na stránky dostala 

díky internetovým vyhledávačům. Největší procentuální podíl má google.cz (43,68 % - 2 199 

návštěv), dále seznam.cz (36,27 % -  1 826 návštěv), sklik.cz (12,28 % - 618 návštěv), 

zbozi.cz (3,83 % - 193 návštěv) a search.seznam.cz (3,33 % - 168 návštěv).  Zbývá pouze 30 

návštěvníků, které si mezi sebou rozdělili centrum.cz, bing.cz, atlas.centrum.cz, cenyzbozi.cz,  

ask.com, heureka.cz a yahoo.com. 

Další část návštěvníků se na stránky dostala prostřednictvím odkazujících stránek. 

Jejich počet je 4 138 a tvoří tak 43,07 % z celkové návštěvy. V této kategorii je s největším 

počtem navštívení na prvním místě zbozi.cz (39,29 % - 1 626 návštěv), na druhém elvin.cz 

(domovské stránky společnosti, které mimo jiné obsahují odkaz na e-shop; 26,85 % - 1 111 

návštěv) a na třetím makita.cz (7,88 % - 326 návštěv). V závěsu je pak ještě stránka google.cz 

s 321 návštěvami (7,76 %). Mezi další patří heureka.cz, google.sk, hyperzbozi.cz, firmy.cz, 

srovnanicen.cz, mountfield.cz a jiné, dohromady 92 různých odkazů, které tvoří 754 návštěv 

(18,22 %). 

Posledním zdrojem návštěvnosti je přímá návštěvnost. To znamená, že uživatelé 

vstoupili na stránky přímo, nikoliv prostřednictvím vyhledávačů či odkazujících stránek. 
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Jedná se však o velmi malé procento z celkového počtu a to 4,53 %. Tento procentuální podíl 

znamená celkem 435 návštěv. 

Přehled návštěvníků 

 Statistika zaznamenávající počet návštěvníků, kteří navštívili web. Mohou být denní, 

týdenní, měsíční či roční. Obsahuje také informace o tom, který internetový prohlížeč je 

využíván (nejčastěji Internet Explorer - 41,37 % a hned za ním následuje Mozilla Firefox - 

40,86 %) či jakou má uživatel rychlost připojení.  

Nejdůležitějším ukazatelem však zůstává počet návštěvníků. Počet návštěv za období 

od 1. Března 2011 do 31. Března 2011 byl 9 607, jak už bylo možno vidět na obr. 8. Počet 

zobrazení stránek byl za sledované období 41 910. To znamená, že uživatelé, kteří navštívili 

stránky, je nezobrazují pouze jednou, ale třeba i několikrát denně. Průměrný počet zobrazení 

stránky na jednoho návštěvníka pak je 4,36 krát. Dále je možné zjistit, jak dlouho se průměrně 

uživatel zdrží na webu. V tomto případě jsou to 2 minuty a 52 sekund.  

 

Obr. 9 Počet návštěvníků za sledované období (zdroj: https://www.google.com/analytics)  

 Na obr. 9 je možno vidět denní návštěvy stránek internetového obchodu. Návštěvy 

jsou evidovány až od 12. Ledna 2011, kdy byl v aplikaci Google Analytics zařízen účet 

společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. Sledované období ale i tak bylo navoleno od 1. Ledna, pro 

přehlednost.  

Graf obsahuje černé body, které znázorňují vždy víkendy (sobota+neděle). Ve většině 

případů jsou návštěvnosti v tomto období menší. To je způsobeno především tím, jaký 

sortiment produktů je nabízen internetovým obchodem. Společnost eviduje zákazníky 

především z řad firem a živnostníků, až poté samostatných fyzických osob. Většina firem 

pracuje pouze v pracovním týdnu (pondělí až pátek) a proto takové návštěvy. Zaměstnanec, 
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který dostane za úkol nakoupit ruční nářadí, ho s největší pravděpodobností bude vybírat 

v pracovní době místo víkendu.  

Dále jsou vidět dva červené kruhy – znázorňují největší návštěvnost za dané období. 

Konkrétně se jedná o dny 20. Března (neděle) a úterý 29. Března. Mohlo by se zdát, že tímto 

je vyvráceno to, co bylo naznačeno výše. A to, že nejméně návštěv je evidováno o víkendech. 

Zde je však logické vysvětlení – s ubíhajícími dny v měsíci Březnu bylo stále tepleji a lidé i 

firmy začali řešit otázku zahrady. S tím je samozřejmě spojena zahradní technika, kterou e-

shop nabízí. Ostatně rostoucí tendence návštěv se projevuje v grafu již od 16. Března.      

Dalším zajímavým ukazatelem, který je možno z obr. 9 vypočíst, je průměrný denní 

počet návštěv. Ten je 120 návštěvníků. Ovšem do konce února a počátku března bylo toto 

číslo pouze 102. Až s příchodem jarního období začal narůstat počet návštěvníků, z důvodu, 

který byl naznačen v předchozím odstavci. 

V přehledu zákazníků je taktéž možno nalézt statistiku loajality návštěvníků (viz obr. 

10), což znamená, kolikrát se zákazník na stránky podívá. 

 

Obr. 10 Loajalita zákazníků (zdroj: https://www.google.com/analytics) 

Nejčastěji se uživatel podívá na stránky pouze jedenkrát. A to v 77,89 % všech 

případů. Poté až na výjimky platí sestupná tendence, pouze při 201 a více krát zhlédnutí je 

číslo opět větší. Toto číslo by mělo být z velké části tvořeno věrnými zákazníky společnosti, 

kteří se vrací pravidelně na stránky a opakovaně nakupují zboží. 
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S tím souvisí i počet vracejících se zákazníků. Na obr. 11 je možno pozorovat, kolik 

návštěvníků je nových a jaká část je vracejících se. Z celkového počtu 9 607 návštěvníků je 

7 483 nových návštěvníků (77,89 %) a 2 124 stávajících (22,11 %). 

 

Obr. 11 Noví versus vracející se zákazníci (zdroj: https://www.google.com/analytics) 

Posledním ukazatelem z kategorie přehledu návštěvníků je vizualizace na mapě. 

Ukazuje, ze kterých lokalit se uživatelé na stránky podívali. Cílovým trhem je pouze Česká 

republika. Z celkového počtu 9 607 návštěv bylo uskutečněno 9 129 v ČR. Dále bylo 240 

návštěvníků ze Slovenské republiky a 35 z Německa. Návštěvy z dalších zemí už byly 

zanedbatelné. Na obr. 12 je zobrazena mapa ČR a v ní jsou vyznačena města s největším 

počtem návštěvníků. 

 

Obr. 12 Vizualizace návštěvníků na mapě ČR (zdroj: https://www.google.com/analytics) 
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Z obrázku je patrné, že největší návštěvnost pochází z hlavního města ČR – Prahy. 

Pořadí do desátého místa znázorňuje obr. 13. Na druhém místě je Ostrava a až na třetím místě 

Brno. Toto je velmi zajímavý ukazatel, vezmeme-li v potaz, že město Brno má kolem 

405 tisíc obyvatel a Ostrava 310 tisíc obyvatel. Přesto byl počet návštěvníků, kteří shlédli 

stránky v Ostravě více jak 2krát vyšší než v Brně. Je to dáno z velké části tím, že má 

společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. sídlo v Ostravě a tudíž je mnoho zákazníků právě z této 

lokality. Ovšem jako další a velmi důležitý důvod je fakt, že má společnost Makita své 

obchodní zastoupení právě v Brně.  V tomto města tak existuje dostatečné množství dealerů 

zboží značky Makita a je zde v celku uspokojená poptávka po takovýchto produktech. 

 

Obr. 13 Pořadí jednotlivých měst dle návštěvnosti (zdroj: https://www.google.com/analytics) 

Obsah stránek (počet návštěvnosti jednotlivých kategorií)  

 Tato kategorie pracuje především s počty zobrazení jednotlivých kategorií a produktů. 

Celkový počet zobrazení stránek byl za sledované období 41 910. Tento ukazatel by měl 

sloužit pro informaci, které kategorie zákazníky nejvíce zajímají. Ovšem mohou to být 

informace zavádějící, vzhledem k tomu, že zobrazení dané kategorie či produktu ještě 

neznamená jeho nákup. I tak je však vhodné s těmito informacemi pracovat. 

Mezi nejnavštěvovanější stránky v rámci elektronického obchodu patří hlavní strana, 

která je na prvním místě, jak lze vidět v tabulce na obr. 14 (znak /). Mohlo by se zdát, že je to 

naprosto jasné, jelikož každý návštěvník, který se dostane na stránky e-shopu, musí projít 
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hlavní stranou. Jenže vzhledem k tomu, že procento uživatelů, kteří navštíví stránky přímo, 

což znamená bez odkazující stránky nebo pomocí vyhledávače, je velmi malé (4,53 % - viz 

přehled návštěvníků), není tento fakt již tolik logický. 

 

Obr. 14 Pořadí návštěvnosti jednotlivých stránek e-shopu (zdroj: 

https://www.google.com/analytics) 

 V tabulce je pořadí pouze do dvacátého místa z celkového počtu 3 068 různých 

stránek (kategorií a podkategorií). Hlavní strana internetového obchodu byla shlédnuta 

dohromady 3 901 krát. Na druhém místě v pořadí je kategorie „akce” s počtem zhlédnutí 911 

krát. Je zřejmé, že mnoho návštěvníků stránek při vstoupení do e-shopu zaujme právě zboží 

z kategorie akce, které je ve slevě. Jako další je kategorie „elektrické ruční nářadí”, poté 
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„zahradní technika” a dále. Na sedmém místě pak nalezneme kategorii resp. záložku 

„prodejna-kamenný obchod”. To je vzhledem k sortimentu prodávaného zboží pochopitelné. 

Důvodem může být jednak fakt, že si chce zákazník zboží prohlédnout či vyzkoušet, jak se 

s daným nářadím pracuje nebo také varianta, že si ho zákazník v kamenné prodejně rovnou 

vyzvedne (díky vyšší hmotnosti některých strojů by mohlo poštovné dosahovat relativně 

vysokých částek). 

Hledání na stránkách  

Ačkoli je tento ukazatel mnohdy velmi významný, u tohoto internetového obchodu ho 

příliš mnoho zákazníků nevyužívá. Funguje na stejném principu jako běžný vyhledávácí 

řádek. Uživatel zadá hledané slovo či více slov a čeká na odpověď. Pro firmu provozující e-

shop tak mohou být tyto informace nesmírně důležité, jelikož zjistí, které zboží je nejvíce 

vyhledáváno. 

Počet návštěvníků, kteří využili hledání, byl 135, což odpovídá 1,41 % z celkového 

počtu 9 607 návštěv. Na obr. 15 je pořadí dle počtu vyhledávání jednotlivých položek. 

Nejčastěji hledaným výrazem je „BO3710”, což je identifikační číslo vibrační brusky. Tento 

výrobek byl a je stále součástí kategorie akce. Ostatní vyhledávané výrazy již byly 

vyhledávány pouze 3 krát (v případě „metabo”- značka ručního nářadí), 2 krát a jednou. 

Celkově návštěvníci hledali 195 různých výrazů, mezi kterými byly převážně identifikační 

čísla jednotlivých strojů a příslušenství. 

 

Obr. 15 Nejčastěji hledané výrazy (zdroj: https://www.google.com/analytics) 
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Tržby internetového obchodu 

Na začátku této kapitoly bylo napsáno, že aplikace Google Analytics dokáže evidovat 

uskutečněné obchody, takže i tržby z prodeje nebo průměrnou hodnotu objednávky. Dále také 

obsahuje přehled prodaných produktů, což může být významný ukazatel pro jednatele 

společnosti, který tak nemusí čekat na zprávy vedoucího pracovníka o prodejnosti a může do 

těchto statistik pravidelně nahlížet. Je možné zobrazit i poměr návštěv, které v e-shopu 

zakoupili zboží k návštěvám, které stránky pouze zhlédli. Tato kategorie by měla spadat mezi 

nejdůležitější ukazatele celého programu, jelikož může usnadnit mnoho práce s evidováním 

uskutečněných obchodů. Ovšem v intervalu, který byl zadán pro zkoumání v této práci, byly 

evidovány tržby až od 24. Března 2011. Nelze tedy považovat následující údaje za příliš 

hodnotné pro další zkoumání a práci s nimi. 

 

 Obr. 16 Tržby elektronického obchodu v jednotlivých dnech (zdroj: 

https://www.google.com/analytics) 

 Na obr. 16 je měnou americký dolar (US), ovšem ve skutečnosti se v tomto případě 

jedná o české koruny. Je to dáno nastavením programu. Jak bylo uvedeno, tržby vznikají až 

k datu 24. Března, ovšem neznamená to, že by před tímto datem žádné nebyly. Pouze program 

tyto obchody neregistroval. Celkové tržby byly za dané období 21 829 Kč. Bylo uskutečněno 

5 objednávek, které obsahovaly 7 prodaných kusů. Průměrná hodnota objednávky byla 4 366 

Kč. Je evidován také tzv. konverzní poměr, který udává poměr mezi počtem návštěvníků, 

kteří zakoupili zboží ke všem návštěvníkům. Zde je tento poměr pouze 0,05 %. Ideální 

hodnoty jsou však kolem 1 %. 

 Tímto končí interpretace výsledků programu Google Analytics, dále jim bude 

věnována pozornost v kapitole návrhy řešení.  
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3.3.2 Google AdWords 

Tato služba pracuje s návrhy klíčových slov. Ty mohou mít zásadní vliv na 

návštěvnost stránek internetového obchodu. Budou-li špatně volena, bude návštěvníků 

příchozích na stránky méně a naopak. Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. má širokou nabídku 

zboží obsahující profi a hobby nářadí, aku nářadí, elektrické a benzínové ruční nářadí, 

zahradní technika nebo taktéž vysavače, vzduchové nářadí a čerpadla. Na uvedené zboží a 

jejich klíčová slova se zaměří tato kapitola.  

Pokud se vhodně zvolí klíčová slova a optimalizuje se na ně web, je reálné získat 

okolo 10 000 návštěvníků měsíčně na prodávané zboží. V současnosti web dosahuje hodnot 

okolo 3 500 návštěv měsíčně. V případě, že by konverze byla okolo 1 %, je reálné získat 

minimálně okolo 100 objednávek měsíčně, situace však může být i mnohem lepší.     

Vyhledávání klíčových slov 

V předchozích řádcích byl jmenován sortiment zboží společnosti. Tyto výrobky nyní 

budou působit jako klíčová slova, aby bylo možné zjistit, v jakém počtu jsou jednotlivé 

produkty vyhledávány.  Pro upřesnění je nutné uvést, že program Google AdWords pracuje 

pouze s vyhledávačem Google, nezaznamenává tudíž počty největšího vyhledávače u nás – 

seznamu. I tak je však tato statistika velmi důležitá, jelikož hledané klíčové slova u 

jednotlivých vyhledávačů by se neměli příliš lišit.  

Po konzultaci s vedením společnosti byla vybrána tato klíčová slova:  

a. Klíčové slovo – aku nářadí 

Jednou z hlavních položek sortimentu je akumulátorové nářadí, které je velmi dobře 

prodávané v kamenné prodejně a tudíž je důležité vědět, do jaké míry toto klíčové slovo 

uživatelé zadávají ke hledání. Zkratka „aku nářadí” je volena z důvodu, že je obecně 

používaná a mnoho zákazníků ji takto vyhledává. Na obr. 17 je vidět pořadí prvních 18 - ti 

nejčastěji vyhledávaných výrazů obsahujících či souvisejících s klíčovým slovem „aku 

nářadí”. 
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Obr. 17 Vyhledávání klíčového slova „aku nářadí” (zdroj: https://adwords.google.com)  

Je jasně vidět, že nejčastěji vyhledávaným slovem je „nářadí”. To je logické, je to 

nejobecnější slovo, může však znamenat mnoho druhů nářadí, jehož prodejem se internetový 

obchod nezabývá. Další v pořadí je „narex”, což je zajímavé, vzhledem k tomu, že neobsahuje 

ani jedno z klíčových slov. Ovšem je to dáno tím, že tato značka nabízí ve svém sortimentu 

výrobků mimo jiné taktéž akumulátorové nářadí. Stále je to však velmi obecné slovo, na které 

se nelze příliš soustředit. To už ale neplatí u klíčového slova „aku vrtačky”, které jsou 

v sortimentu e-shopu a dle vyhledávání (6 600 za měsíc) figurují na třetím místě, hned za 

dvěma obecnými názvy. Velmi podobným slovem pak jsou „vrtačky” s 6 600 vyhledáváními 

(totéž jako „aku vrtačky”). Jako další ze sortimentu akumulátorového nářadí je zde „aku 

šroubovák”. Tento výraz byl vyhledáván 3 600 krát. Na dalších dvou místech jsou vidět 

podobné klíčové slova jako předchozí, pouze lehce pozměněné.  

Je zajímavé, že zatímco vyhledávání slovního spojení „akumulátorové nářadí” je až na 

úplném konci pořadí (v tabulce nefiguruje) a je využívána zkratka „aku nářadí”, u šroubováku 

je tomu jinak. Dále je ještě z tabulky možné vyčíst, že další místo zaujímá „vrtací kladivo” 

(2 400 vyhledání). Poté následují opět obecné názvy jako „ruční nářadí”, „sady nářadí” 

s počtem vyhledání mezi 1 900 až 1 600. Samotné zadané klíčové slovo „aku nářadí” se 

objevuje až na 15. místě pořadí (1 000 vyhledání), není tedy ideální se při zadávání klíčových 

slov soustředit zrovna na toto slovní spojení. 
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b. Klíčové slovo – elektrické nářadí 

Tento druh nářadí opět patří k hlavnímu sortimentu společnosti, na obr. 18 je možno 

sledovat počty vyhledávání dle klíčového slova „elektrické nářadí”. 

 

Obr. 18 Vyhledávání klíčového slova „elektrické nářadí” (zdroj: https://adwords.google.com) 

Na prvním místě je stejně jako u předchozího slovo „nářadí” s 49 500 vyhledáními. 

Stejně tak se opakují i další dvě místa a to „narex” a „aku vrtačky”. Rozdíl pak vidíme až u 

dalšího v pořadí, čímž je slovní spojení „gola sady” (5 400 vyhledání). Toto zboží však nemá 

přímou souvislost s elektrickým nářadím, řadí se spíše do kategorie příslušenství. Další pořadí 

je velmi podobné jako u předchozího klíčového slova, není tedy nutné ho dále rozebírat. 

c. Klíčové slovo – zahradní technika 

Zahradní technika má v internetovém obchodě taktéž své zastoupení a to především 

díky značce Dolmar. Obsahuje stroje, jakými jsou motorové pily, křovinořezy, plotostřihy či 

zahradní traktory. Ty jsou nabízeny také prostřednictvím značky Stiga. Na obr. 19 je pořadí 

prvních 11 – ti dotazů, kde má však zajímavé objemy vyhledávání pouze prvních pět. Těmi 

jsou na prvním místě „motorové pily” s 14 800 vyhledáními a „zahradní traktory” s 5 400 

vyhledáními. Na třetím místě už je pak pouze změna klíčového slova „zahradní traktory” na 

„zahradní traktor”. Dalším v pořadí je hledané klíčové slovo „zahradní technika”, které bylo 

vyhledáno celkem 2 900 krát. Posledním zajímavým hledáním se stalo slovní spojení 

„štípačka na dříví” s 2 400 vyhledáními. Další slova už jsou z hlediska počtu vyhledání 

relativně zanedbatelné. 



42 
 

 

Obr. 19 Vyhledávání klíčového slova „zahradní technika” (zdroj: https://adwords.google.com) 

4 Návrh řešení 

V této části práce bude pozornost věnována především současné situaci v mnoha 

ohledech a možnosti jejich zlepšení.  

4.1 Bonusový program 

Velká spousta společností obchodujících se zbožím, které je určené 

k maloobchodnímu prodeji (zároveň však i velkoobchodnímu) má vytvořen bonusový, resp. 

slevový program pro své zákazníky. Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. není výjimkou. Své 

zboží prodává jak malým živnostníkům, firmám či lidem, kteří mají toto zboží pouze pro své 

osobní potřeby.  

V případě kamenné prodejny má firma jasně danou cenovou politiku, viz tab. 1. 

V tomto bonusovém programu jsou 3 kategorie zákazníků – prodejci, VIP zákazníci a věrní 

zákazníci. Z tabulky vyplývá, že největší slevu poskytuje společnost dalším prodejcům. Mezi 

tyto prodejce patří například společnost R-Connect Technology s.r.o., která sídlí v Hlučíně a 

má zde také svou prodejnu ručního nářadí a dalšího zboží. Dle toho, jaký obrat vytváří 

společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o., mají možnost získat slevu od 18 do 27 procent. Do další 

skupiny, která je nazývána VIP zákazníci, patří dlouholetí partneři společnosti, kteří mají pro 

společnost vysoký přínos a tvoří taktéž nemalé obraty. Poslední skupinou jsou věrní 

zákazníci, kde spadají menší živnostníci a firmy, často pak i lidé nakupující stroje a 

příslušenství pro svou osobní potřebu, například na zahradu či do dílny. 
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Stroje, příslušenství, 

náhradní díly 

(samostatně i 

v opravách) od 

značek Makita, 

Dolmar, Hitachi 

Stroje, příslušenství 

od značek Makita, 

Dolmar, Hitachi 

Ostatní prodej 

včetně půjčovny 

strojů a příslušenství 

PRODEJCI 
-18 % až -27 % (dle 

stanovených rabatů) 

 
-10 % 

VIP ZÁKAZNÍCI 

 -15 % (+doplňky 

v hodnotě 2 % 

z nákupu) 

-10 % 

VĚRNÍ 

ZÁKAZNÍCI 

 -10 % (+doplňky 

v hodnotě 2 % 

z nákupu) 

-10 % 

Tab. 1 Cenová politika společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. (zdroj: firemní dokumenty 

společnosti) 

Tento bonusový program však platí pouze pro kamennou prodejnu. Internetový 

obchod podobný slevový program neposkytuje a to z následujících důvodů: 

 Některé značky, resp. jejich obchodní zastoupení nedovoluje, aby bylo jejich zboží 

vystavováno na internetu se slevami, 

 obchodní zastoupení značky Makita pro českou republiku neumožňuje, aby bylo zboží 

prodáváno na internetu pod určitou cenovou hladinou. Není tak možné, aby zákazníci 

dostali stejné slevy, které platí pro kamenný obchod. 

Na začátku kapitoly 3.3. bylo zmíněno, že společnost již má jistý bonusový program 

vytvořený. A to v tom smyslu, že každý uživatel, který se zaregistruje na stránkách 

internetového obchodu, získává okamžitou slevu v rozmezí 2 až 3 procent. Konkrétní výše 

pak závisí na daném zboží. Aby takovou slevu návštěvník získal, musí však souhlasit se 

zasíláním reklamních e-mailů (newsletterů), které mají za účel informovat o aktuálních 

slevách.  

I když nelze pro e-shop vytvořit bonusový program ve formě procentuálních slev, 

nabízí se možnost jiných bonusů k zakoupenému zboží. Tento program by platil pouze pro 
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registrované uživatele, kteří by tak získali další motivaci (mimo přímé slevy) pro registrování 

se v obchodě. 

Návrh řešení bonusového programu v rámci internetového obchodu: 

 Možnost sbírání bodů za každý nákup, které poté bude možné proměnit například za 

příslušenství, či jiné nářadí, 

 každý registrovaný uživatel bude předem včas informován o chystaných akcích a 

slevách, tj. dříve než bude tato akce umístěná na stránky e-shopu, 

 prodloužení doby, po kterou lze zboží vrátit, je-li nepoužité, 

 vytvoření dárkových kupónů, které budou zákazníci moci zakoupit a poté je například 

někomu darovat, 

 vznik různých soutěží a anket, díky kterým budou zákazníci moct soutěžit o zboží ze 

sortimentu nebo o reklamní předměty nabízených značek, 

 k zakoupenému zboží nabízet příslušenství se slevou. 

Jedná se o příklad možností, jak získat více registrovaných uživatelů a současně také 

užitečné informace o tom, jaké zboží zákazníky zajímá. To je možné zjistit zmíněnými 

anketami či dotazníky. 

4.2 Zajištění rizik  

S každým druhem podnikání souvisí určitá rizika. Tam, kde se obchoduje se službami, 

hrozí především ztráta zákazníků díky zhoršení kvality služeb či personálu. Taková rizika 

platí i v případě obchodování se zbožím, navíc se zde však přidává riziko zásob.   

 Internetový obchod společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o. byl založen až dlouho poté, co 

vznikla kamenná prodejna ručního nářadí a zahradní techniky. Společnost na internetu dlouho 

neviděla potencionál a soustředila všechnu svou pozornost pouze na svou prodejnu. Ovšem 

s nárůstem kupní síly internetu a také s rostoucí konkurencí na trhu, se firma rozhodla založit 

svůj internetový obchod. Návrh takového obchodu byl mnou podán již v bakalářské práci, 

ovšem v té době se o něm ještě příliš neuvažovalo, byl založen zhruba rok poté (2010). 

 Zajištění rizik by mělo souviset především se zásobami. Riziko jejich přílišného nebo 

naopak nedostatečného množství může být pro firmu velmi riskantní. Jak už bylo zmíněno, 
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internetový obchod má společný sklad s kamennou prodejnou. Zboží se tak objednává 

většinou najednou, po větších množstvích.  

Společnost nemá pouze jednoho dodavatele, ale hned několik. Hlavním dodavatelem 

je ale výhradní zastoupení značky Makita pro Českou republiku. Makita, spol. s.r.o. dodává 

v rámci ČR pouze autorizovaným prodejcům, kteří poskytují plnohodnotný servis v rámci 

nářadí značek Makita a Dolmar. Rovněž tato společnost nedodává firmám, které obchodují 

pouze prostřednictvím internetového obchodu. Je to dáno specifikou nabízeného sortimentu, 

prodejce by měl seznámit zákazníka s funkcí a údržbou jednotlivých prodávaných produktů. 

Z předchozích řádků lze vyčíst, že má společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. kvalitního 

dodavatele, se kterým již dlouhodobě spolupracuje a uzavírá každoroční objednávky zboží. 

 Vzhledem k faktu, že patří firma k největším prodejcům ručního nářadí a zahradní 

techniky na Severní Moravě, snaží se mít mnoho zboží skladem, aby tak mohli uspokojit 

okamžitou poptávku po svém zboží. S tím však souvisejí tyto základní rizika: 

 Zboží se v dané sezóně neprodá a v té další je již nahrazeno novou řadou, která je 

často výkonnější a také v některých případech i cenově dostupnější. O takový výrobek 

již pak není příliš zájem. Toto platí především u zahradní techniky, která je vysoce 

sezónním zbožím. 

 Nákupem vyššího počtu jednoho druhu zboží se může společnost dostat do situace, 

kdy bude mít plný sklad zboží, které se neprodává. 

 V případě většího nákupu zboží odběratelem existuje riziko situace, že zboží již přijde 

na sklad, ale odběratel odstoupí z určitých důvodů od koupě. Zboží poté bude na 

skladě a nemusí být o něj zájem. 

Řešení společnosti ELVIN PRODEJ s.r.o., aby zamezila situacím výše popsaným: 

Společnost má uzavřenou takovou smlouvu s dodavatelem Matika, spol. s.r.o., která 

říká, že je možné zpětně odebrat zboží, které bylo objednáno a zakoupeno. Tím se zamezí 

případům, kdy se před sezónou objedná větší počet zahradní techniky (především pily a 

sekačky) a poté není toto zboží prodáno. Nemusí tedy zůstávat do další sezóny na skladě, kde 

by zbytečně zabíralo místo a je možné ho vrátit zpět.  Platí to však pouze pro zboží značek 

Matika a Dolmar, u ostatních značek sortimentu takové smlouvy společnost uzavřené nemá.   

V případě ostatních značek, konkrétně zn. Stiga (zahradní technika), se dané zboží 

nedrží skladem v mnoha kusech, ale především se objednává na základě poptávky. Zde je 
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výhodou, že po odeslání objednávky dodavateli je dané zboží většinou druhý den skladem. U 

dalších dodavatelů společnost čerpá ze skladových zásob těchto firem. Ví například, že 

jestliže je určité zboží u daného dodavatele skladem ve více kusech, neobjednává pak mnoho 

kusů takového zboží, ale vychází z toho, že je zboží na skladě dodavatele. Dá se tedy 

zjednodušeně říci, že sklad některých dodavatelů funguje zároveň jako sklad společnosti 

ELVIN PRODEJ s.r.o. To je ovšem dáno dlouhodobým budováním pozice na trhu v oblasti 

prodeje ručního nářadí a zahradní techniky. 

4.2.1 Rizika ztráty objednávky 

  Vždy může nastat situace, kdy společnost obdrží větší objednávku, která obsahuje 

zboží, jež není aktuálně skladem. Tato situace platí hlavně pro internetový obchod. Pak se 

ovšem může stát, že zákazník ztratí o zboží zájem. U nás prozatím neexistují přesné zákony, 

které definují, jak postupovat v případě, kdy zákazník objednané zboží nezaplatí. Proto je 

nutné, aby byla společnost proti takovým případům do jisté míry zajištěna. 

 Zde je příklad, jak společnost řeší takové situace: 

Jistá nejmenovaná Ostravská firma zaslala objednávku ručního nářadí (motorové a 

rozbrušovací pily) v hodnotě 2,5 mil. Kč. Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. neměla velkou 

část zboží skladem. Musela by tak toto zboží objednávat u dodavatele. Vzhledem k hodnotě 

objednávky by byla případná ztráta pro firmu v daný moment velmi nepříjemná. Společnost 

se v takovém případě zajistí tím způsobem, že dané zboží, které nemá skladem, zarezervuje u 

dodavatele a mezi tím domlouvá kupní smlouvu s odběratelem. Ve chvíli, kdy jsou sjednány 

podmínky a nehrozí již ztráta objednávky (v případě neporušení smlouvy) se definitivně 

objedná zboží od dodavatele a až poté je přijato na sklad.  

Další variantou, jak zabránit ztrátě objednávky a také tomu, že bude společnost muset 

v jednu chvíli objednávat příliš mnoho zboží na sklad je možnost uzavření celoročních smluv 

na odběr zboží svými zákazníky. Společnost díky tomu ví, kdy a jaké množství zboží 

objednávat a nemusí držet kompletní sortiment výrobků. 

4.3 Klíčová slova 

V kapitole 3.3.2. byla rozebrána některá klíčová slova, jež mohou ovlivnit návštěvnost 

stránek internetového obchodu.  

Internetový obchod společnosti má jistě vysoký potenciál. Je však nutné pracovat 

s klíčovými slovy, programem Google Analytics, dále se zaměřit na řešení titulků, meta tagů a 
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celkové struktury webu. Jestliže se podaří tyto aspekty využít, pak je možné získat velké 

množství nových zákazníků. Teď již k doporučením z hlediska klíčových slov. 

 Zaměření se spíše na jednotlivé produkty, než na celé kategorie zboží. Příkladem 

je spojení „aku nářadí”, kde je počet vyhledávání tohoto slova velmi nízký (1 000). 

Přitom však hledání klíčového slova „aku vrtačky” dosahuje více než 6 násobku oproti 

předchozímu. Stejné je to i pro slova „aku šroubovák”, kde je počet vyhledávání 3,5 

krát větší než u obecné kategorie. 

 Soustředit se na samotné značky a poté jejich produkty. Počet vyhledání slova 

„Narex”, což je firma vyrábějící ruční nářadí je mnohonásobně větší než vyhledávání 

kategorií zboží jako je „aku nářadí” či „elektrické nářadí”. Bylo by tak vhodné zaměřit 

se na klíčová slova obsahující v první řadě název značky, poté druh výrobku a 

případně i sériové označení. Příkladem takového klíčového slova může být „Narex 

vrtačka”. 

 Věnovat zvýšenou pozornost vysokoobrátkovému zboží. Jestliže společnost ví, že 

se v jarním a letním období hojně prodávají motorové pily, je optimální zaměřit se při 

volbě klíčových slov právě na tyto produkty. V takovém případě je možné volit jako 

klíčová slova i samotné kategorie tohoto zboží. Jako příklad může sloužit „zahradní 

traktor” a kategorie, do níž spadá - „zahradní technika”. 

 

S klíčovými slovy souvisí i kvalitní URL adresa, což je v podstatě odkaz, díky 

kterému se dostaneme na danou stránku. Příkladem URL adresy může být 

http://www.eshop.elvin.cz/akce-katskup161.php. Je důležité pracovat s URL adresy a s 

klíčovými slovy v nich obsaženými, jelikož vyhledávače upřednostňují při vyhledávání slov 

takové adresy, které obsahují klíčová slova. Rovněž je vhodné nezařazovat do URL adresy 

výčet jednotlivých kategorií. Co se týče internetového obchodu společnosti ELVIN PRODEJ 

s.r.o., vznikají zde problémy související s těmito adresami – u podkategorií se velmi 

nevhodně generují URL adresy, jelikož se v každé objevuje název hlavní nadřazené kategorie, 

který je uveden vždy hned za doménou. U podkategorií by se měly tyto adresy generovat 

v takovém tvaru, aby se v něm vůbec neobjevoval název nadřazené kategorie. Částečně je 

možné, aby byl tento název nadřazené kategorie dále za lomítkem a názvem aktuální 

kategorie. Nyní ke konkrétním případům. 

 

 



48 
 

Současný tvar: 

http://www.eshop.elvin.cz/aku-naradi-aku-uhlove-brusky-katskup47.php 

Doporučeno změnit na tvar: 

http://www.eshop.elvin.cz/aku-uhlove-brusky-katskup47.php 

Současný tvar: 

http://www.eshop.elvin.cz/benzinove-naradi-benzinove-pily-katskup192.php 

Doporučeno změnit na tvar: 

http://www.eshop.elvin.cz/benzinove-pily-katskup192.php 

Stejný postup by měl následovat u všech ostatních podkategorií, aby bylo docíleno 

toho, že bude název aktuální kategorie vždy hned za lomítkem. 

 Všechny kroky uvedené v kapitole klíčová slova by měly zajistit efektivnější získávání 

zákazníků stejně tak jako zvýšení návštěvnosti stránek internetového obchodu.  

4.4 Získávání zákazníků 

Proces získání zákazníka je poměrně složitý a často také zdlouhavý. Jestliže se však 

povede zákazníka získat a přimět ho k nákupu, má společnost vyhráno. Ovšem je neméně 

důležité neusnout na vavřínech a stále se o zákazníky starat, jinak je velmi pravděpodobné, že 

přejdou ke konkurenci.   

 Tato kapitola bude věnována především výstupům programu Google Analytics a jejich 

zhodnocení. Tento program dokáže pomoci při procesu získávání zákazníka, jelikož podává 

mnoho informací o tom, jak a proč se návštěvník na stránky dostal. Je samozřejmě jasné, že 

získat návštěvníka neznamená automaticky získání zákazníka. Transformací tohoto vztahu je 

pak nutné zabývat se dále. 

Vyhodnocení Google Analytics: 

Zdroje návštěvnosti: 

Více než polovina všech uživatelů, kteří navštívili stránky internetového obchodu, se 

na ně dostala pomocí vyhledávačů. Rozhodně by tedy měla být věnována pozornost 

jednotlivým vyhledávacím serverům a to hlavně Googlu a Seznamu. Je nutné, aby web 
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vyhovoval současným nárokům vyhledávačů, protože v opačném případě se návštěvníci a 

potencionální zákazníci dostanou na stránky jen velmi málo.  

Velmi důležité jsou i odkazující stránky, díky kterým se uživatelé dostanou na stránky 

e-shopu. Zde je hlavní server zbozi.cz, který je hojně využívaný uživateli po celé ČR. Měly 

by tedy probíhat takové kroky, aby se zboží společnosti vždy objevovalo ve výčtu produktů 

na této stránce. Takto je možné získat mnoho zákazníků, kteří o firmě ELVIN PRODEJ s.r.o. 

nikdy předtím neslyšeli nebo s ní nepřišli do kontaktu.  

Velmi malým procentem z celkového zdroje návštěvnosti se ukázaly přímé návštěvy 

stránek. Tento fakt je často způsoben malou reklamou na internetový obchod. Ovšem zde by 

to nemuselo být především tímto faktorem, jelikož si firma zakládá na poměrně vysoké 

reklamní činnosti a to především v médiích jakými jsou noviny či rádiové stanice.  

Přehled návštěv: 

Jedním z významných ukazatelů je přehled návštěvnosti v jednotlivých dnech, týdnech 

a měsících. Internetový obchod byl v období od počátku ledna až do poloviny března 

navštěvován především přes týden, o víkendech návštěvy pravidelně klesaly. Jak bylo 

v kapitole zabývající se návštěvami naznačeno, je tento fakt způsobem do jisté míry tím, že 

zboží společnosti často nakupují stavební firmy a živnostníci, kteří tím pádem toto zboží 

vyhledávají ve své pracovní době a tudíž ne o víkendech. Ovšem poté se návštěvnost o 

víkendech zvýšila, což mohlo být dáno také příchodem jarního počasí a potřebou nákupu 

zahradní techniky.  

Doporučením by pak bylo, že je nutné soustředit svou pozornost v jarních a letních 

měsících na zahradní techniku a příslušenství k ní nabízenému.  

Jako další ukazatel figuruje loajalita zákazníků. Mnoho uživatelů se na stránky 

podívalo pouze jedenkrát a už se nevrátili. To na internetu neznamená nic zásadního. Důležité 

však je, že existuje slušný počet zákazníků, kteří se na stránky vracejí 200 krát a více. U 

takových návštěvníků je předpoklad, že se jedná již o zákazníky. Aby bylo takových 

zákazníků stále více, mohla by se na stránkách vytvořit jednoduchá anketa, která by 

obsahovala základní otázky, jako například které kategorie ho zajímají, jak se líbí či nelíbí 

celkové stránky, případně co by vylepšil a co mu chybí. Tento systém jednoduchých otázek 

existuje na mnoha internetových serverech a e-shopech. 
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Obsah stránek a hledání na nich: 

Obsahuje informace o tom, jaké stránky (kategorie) jsou nejčastěji navštěvované 

v rámci webu internetového obchodu. Nejčastěji zhlédnutou kategorií byla kategorie „akce”. 

Tento přehled by měl být pravidelně sledován, poskytuje totiž přehled o tom, které zboží je 

často vyhledávané. Bude – li zjištěno, že nejčastěji zhlédnuté zboží je z kategorie ruční nářadí, 

avšak současně není registrován zvýšený prodej takového zboží, je třeba zjistit, čím je to 

dáno. Tento ukazatel může být také prospěšný k určení, které zboží nabízet jako zboží v akci. 

Jestliže bude vysoký zájem o zboží v kategorii zahradní technika (projevený nákupem), není 

nutné toto zboží nabízet v akci, ale umístit tam spíše zboží, které není příliš často 

vyhledávané. Pak se totiž dostane prostřednictvím této kategorie do podvědomí zákazníků a to 

je to, o co jde především. 

4.5 Optimalizace nákladů 

Náklady související s internetovým obchodem ve většině případů ani zdaleka 

nedosahují nákladů kamenných prodejen. Proto je také trendem zakládání internetových 

obchodů firmami, které se již na trhu s daným zbožím pohybují delší dobu. 

 Častým problémem, který řeší spousta provozovatelů internetových obchodů, bývají 

skladové prostory. Ty mohou dostat náklady na takovou úroveň, kdy již není pro 

provozovatele možné být konkurenceschopný v rámci cen svých výrobků. Společnost ELVIN 

PRODEJ s.r.o. tento možný problém vyřešila tak, že jsou sklady jak internetového obchodu, 

tak kamenné prodejny sloučeny. V podstatě k tomu stačila pouze reorganizace prostoru ve 

skladu (součást kamenné prodejny), které jsem se osobně účastnil. Samozřejmě bylo nutné 

díky tomuto kroku slazení jednotlivých objednávek u dodavatelů, což paradoxně přispělo ke 

zlepšení kvality těchto vztahů a to díky vzniku celoročních resp. předsezónních objednávek 

zboží. 

 Aby mohla firma obstát ve tvrdém konkurenčním prostředí na internetu, je potřeba 

poskytovat svým zákazníkům co nejkvalitnější služby. Zde patří mimo jiné včasné dodání 

zakoupeného zboží. Společnost zaručuje dodání zboží do 3 dnů, většinou je však schopna 

dodat zboží do 24 hodin, je-li skladem. Chce-li společnost uspokojit většinu svých zákazníků, 

měla by mít své zboží skladem. Mnoho takového zboží skladem má, jenže vzhledem 

k rozsahu sortimentu není možné, mít všechny výrobky naskladněné. V rámci optimalizace 

nákladů se tudíž firma rozhodla uzavřít s dodavatelem takový kontrakt, který jí zaručuje, že 

zboží dostane nejpozději do druhého dne od objednání. V praxi to pak znamená, že není nutné 
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mít vše zboží skladem, stačí ho v okamžiku zakoupení zákazníkem objednat a takové zboží by 

mělo být do jednoho pracovního dne skladem a připraveno k odeslání. Je takto ušetřen 

prostor, ve kterém se skladuje zboží i finanční prostředky, které by musely být vynaloženy na 

držení určité stálé zásoby. 

V kapitole zajištění rizik byl uveden příklad, jakým způsobem se společnost brání 

případům, kdy by mohla nastat ztráta objednávky. Je to především o dlouhodobě budovaných 

vztazích s dodavateli, díky kterým je firma schopna předat část rizika právě na dodavatele a 

vynaložit tak své finanční prostředky jinak než na zajištění se proti ztrátě objednávky. 

Důkazem kvalitních vztahů s dodavateli budiž fakt, že má společnost ELVIN PRODEJ 

s.r.o. oprávnění k provádění záručních oprav jednotlivých strojů značek Makita a Dolmar. 

Mnoho jiných prodejců zboží těchto značek takové oprávnění nemá a je tedy povinna zboží, 

které zákazník reklamuje zasílat na záruční opravy přímo do centrály společnosti Makita, 

spol. s.r.o. 

4.6 Zhodnocení přínosů jednotlivých návrhů 

Nyní následuje zhodnocení navrhnutých přínosů. Co se týče vytvoření bonusového 

programu, bylo navrženo několik postupů, které by měly vést ke zvýšení motivace 

návštěvníka, aby se zaregistroval na stránkách internetového obchodu. Je předpokladem, že 

jestliže se jednou takový uživatel na stránkách zaregistruje a bude souhlasit se zasíláním 

reklamních e-mailů (což je potřeba k dosažení slevy po registraci), stane se z něj v budoucnu 

zákazník.  

V případě zajištění rizik se předpokládá, že si společnost udrží své kvalitní 

dodavatelské vztahy a nadále tak bude moct část svého rizika ze ztráty objednávky a příliš 

velkého držení zásob předávat na samotného dodavatele. Fakt, že je dodavatel ochoten 

přejmout část těchto rizik je však dám tím, že je společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. jedním 

z největších prodejců ručního nářadí a zahradní techniky na Severní Moravě. 

Dále zde byly podrobně rozebrány jednotlivé ukazatele a funkce internetových 

programů Google Analytics a Google Adwords. Tyto výstupy by měly společnosti sloužit 

především pro lepší pochopení návštěvníků svých stránek a také jako návod, jak zvýšit počet 

návštěv. Současně však kapitoly zabývající se těmito programy poskytly informace o tom, 

v čem je nutné stránky internetového obchodu vylepšit, aby mohl být úspěšný. Potencionál na 

to rozhodně má. Je ale zapotřebí zaměřit pozornost na metody, které mohou dopomoci 
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k vyšším návštěvám a tržbám. Zde patří SEO optimalizace, provádění PPC kampaní, neustálé 

vyhodnocování klíčových slov, tvorba kvalitních zpětných odkazů či zasílání newsletterů. 

Samotnou kapitolou by pak mohla být spolupráce s různými komunikačními servery 

typu Facebook, Twitter nebo Myspace. Ovšem vzhledem k tomu, že se internetový obchod 

teprve rozvíjí, je možná příliš brzy na takovéto kroky.  

Očekávané přínosy návrhů této práce pak ve zkratce jsou: 

 Zvýšení návštěvnosti internetového obchodu, 

 zvýšení počtu zákazníků, 

 snížení nákladů na získání zákazníka, 

 lepší pozice ve vyhledávání, 

 zvýšení konkurenceschopnosti. 
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ZÁVĚR 

 

Závěrem bych rád skončil stejně tak, jak jsem tuto práci začal. A to rozborem, jakým 

že je vlastně internet médiem. Stále se dá dnešní doba označit dobou „internetového boomu”. 

Každý den vznikají na internetu nové příležitosti, jak vydělat peníze. Jednou z nich je právě 

založení internetového obchodu. Ovšem platí zde, že konkurence je obrovská a chyby se 

neodpouští. Je proto důležité neustále sledovat trh, chování na něm a investovat co možná 

nejvíce času do pochopení potřeb zákazníka.  

Již v teoretické části byly popsány výhody a nevýhody internetového obchodu. Dá se 

říci, že s každým dalším dnem se nevýhody neustále odstraňují a naopak výhody pořád 

rostou. Bylo by velmi bláhové říci, že internetové obchody jednoho dne plně nahradí kamenné 

prodejny. Přece jen jsme lidé a v každém z nás je určitá touha vyrazit do společnosti, ať už to 

má znamenat vyrazit „pouze” na nákup. I tak však tyto obchody stále nabírají na významu a 

mnoho společností už přesunulo svou pozornost pouze na virtuální prodej místo běžného 

způsobu prodeje.  

Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. se po mnoha letech úspěšného obchodování na trhu 

s ručním nářadím a zahradní technikou, rozhodla založit svůj vlastní internetový obchod. 

Tento krok byl dle mého naprosto správný, je však potřeba se nyní soustředit na jeho rozvoj. 

Vzhledem k tomu, že je tento obchod v provozu zatím zhruba pouze jeden rok, je logické, že 

je stále co zlepšovat.  

Tato práce by měla přinést určitý návod, jak postupovat při volbě klíčových slov, jak 

pracovat se zákazníky a čím je získat. Stále je mnoho prostoru, kde se může takový 

internetový obchod rozvíjet.  
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