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1 Úvod  

Internet se za posledních patnáct let své existence stal skutečným fenoménem této 

doby. Téměř každý dennodenně komunikuje na celosvětové síti se svými známými, 

spolupracovníky, vyhledává aktuální informace, ale také se připojuje za účelem zábavy, hraní 

her, sdílení videí, fotografií atd. Internet pronikl do všech oborů výroby i služeb. Internet také 

mnohonásobně zvýšil možnost komunikace zákazníků s firmami. I když zpočátku se mohla 

internetová prezentace firmy jevit jako luxus, nyní je již nezbytným standardem. Přesto 

mnoho firem stále přistupuje k Internetu jako ke statickému médiu, kde je nutné být, ale není 

až tak příliš nutné vyvíjet se na něm.  

Z Cluetrain manifesto, jedné z prvních knih o změnách v marketingu vlivem Internetu, 

vyplývá, že trh na Internetu je vlastně konverzace. Jako by se lidé vraceli do dřívější doby, 

kdy přicházeli na tržiště za účelem koupě a prodeje, ale také za účelem komunikace mezi 

sebou. Nyní přicházejí na Internet také za účelem koupě a prodeje, ale také za účelem 

komunikace. Éra masové produkce po 2. světové válce způsobila, že kupující neví, kdo 

produkt vyrábí, a prodávající nezná svého zákazníka. Tradiční média tuto situaci ještě 

podpořila tím, že postavila lidi do pasivní role ve smyslu: „Tady to máš a běž.“. S příchodem 

Internetu nastal však zlom. Zákazník již není sám, má kolem sebe spoustu lidí, kterých se 

může zeptat, poradit se, získat jejich názor. Firmy by si měly uvědomit, že zákazníci mají 

nyní skutečnou moc. Moc firmu rychle zlikvidovat či naopak z ní udělat hvězdu. [6] 

Tradiční marketing fungoval velmi dobře mnoho let ze tří hlavních důvodů. Marketing 

byl jako jednosměrná cesta. Existovaly sice reference, ale trvalo dlouho, než se reference 

rozšířily mezi lidi. Jestliže kdysi lidé viděli reklamu, jednoduše jí věřili. Nyní jdou  

na Facebook, Twitter si tuto informaci ověřit. Zákazníci nyní mohou poskytovat a také 

poskytují zpětnou vazbu. Dalším důvodem je také podobnost jednotlivých spotřebitelů. 

Všichni lidé byli stejní, více či méně. Bylo jednoduché zacílit na spotřebitele, když bylo 

přesně jasné, kdo a kde to je. Kdysi třicetiletá žena byla vdaná žena v domácnosti se dvěma 

dětmi. Nyní žena ve třiceti letech může být samostatná žena, soustředící se na svou kariéru, 

která o víkendu nejraději šplhá po horách. Stejně tak to však může být dříve zmíněná matka 

dvou dětí, která v neděli chodí do kostela. Z toho vyplývá, že v dnešní době je zapotřebí 

zastihnout lidi kanálem, který si vybrali. Posledním důvodem je, že lidé bývali méně unavení 

a vyčerpaní. Dnes jsou proto lidé více důvtipní, hledají a zanechávají komentáře na Internetu 

a všemu věří jen chvíli. Cíle marketingu se nezměnily, změnily se jen nástroje, kterými cílů 

lze dosáhnout. [7] 
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Je také očividné, že Češi propadli sociálním sítím. Čtyři z pěti českých uživatelů 

sociálních sítí kontrolují svůj účet minimálně jednou denně. Z toho 5 procent tak činí dokonce 

častěji než jednou za hodinu a 41 % jednou denně. Češi jsou na sociálních sítích nejaktivnější 

v době kolem oběda. Mnoho Čechů také kontroluje sociální sítě ještě před odchodem  

do práce, což dokazuje, že sociální sítě významně mění zažité vzorce chování českých 

uživatelů. [15] 

Dennodenní nahlížení na e-mail, čtení příspěvků přátel na sociálních sítích, 

vyhledávání informací o produktech, službách a nabídkách na Internetu patří neodmyslitelně 

také k mému způsobu života, a proto věřím v nemalé možnosti marketingové komunikace  

na Internetu. Přijala jsem tedy s chutí nabídku společnosti Kofola zpracovat diplomovou 

práci, která skutečně poslouží v praxi pro zhodnocení a zlepšení stávající internetové 

marketingové komunikace jednoho z jejích produktů. Celá tato práce je zaměřena konkrétně 

na propagaci energetického nápoje SEMTEX na Internetu.  

Analýza internetové marketingové komunikace energetických nápojů bude provedena 

pomocí pozorování, kdy základní údaje důležité pro samotné hodnocení kritérií jsou 

získávány studiem odborné literatury, časopisů a Internetu. První část této práce bude 

věnována teoretických východiskům internetové marketingové komunikace tak, aby tyto 

poznatky mohly být využity v následujících kapitolách. V následující kapitole budou shrnuty 

informace o trhu energetických nápojů a největších konkurentech na trhu. Metodická část 

bude zaměřena na to, jak bude během celého výzkumu postupováno. Následovat bude analýza 

zjištěných výsledků a na ni navážou návrhy a doporučení společnosti Kofola pro internetovou 

marketingovou komunikaci značky SEMTEX. 

Hlavním cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků, jak na marketingovou 

komunikaci na Internetu pohlížet, a dále srovnání současných internetových marketingových 

aktivit největších hráčů na trhu energetických nápojů, které bude provedeno pozorováním  

za pomoci předem stanoveného pozorovacího listu. Ze zjištění budou vycházet doporučení 

pro společnost Kofola tak, aby navržená zlepšení byla k přínosu v konkurenčním boji na dnes 

velice využívaném Internetu. 
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace na Internetu 

Tato kapitola je věnována podstatě internetového marketingu, komunikačnímu mixu 

na Internetu a nástrojům využitelným při prosazování se na Internetu. Podrobně jsou zde 

rozebrány jednotlivé nástroje, jejich výhody, nevýhody či chyby, které se v praxi objevují  

při jejich uplatňování.   

2.1 Internetový marketing 

Internetový marketing lze definovat jako způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných 

marketingových cílů prostřednictvím Internetu. Úspěch v on-line reklamě je podmíněn 

pochopením Internetu jako komunikačního média, kde uživatelé chtějí mít daleko větší 

kontrolu a chtějí sami rozhodovat o tom, co budou poznávat. [2, 6] 

Dle výzkumného projektu NetMonitor považují Češi Internet za nejvhodnější zdroj 

informací o nabídce zboží a služeb, stejně jako za zdroj aktuálního zpravodajství. Za vhodný 

zdroj informací o výrobcích považuje Internet 96 % účastníků projektu. Naopak například 

televizi považuje za vhodný zdroj jen 56 procent. Internet je také nejpoužívanější médium 

českých domácností. Denně jej používá 85 % účastníků, zatímco televizi jen 62 procent a 

rádio 52 procent. To, že na Internet se chodí lidé bavit, potvrzuje fakt, že 60 % respondentů 

jej považuje za velmi vhodný zdroj zábavy. Následuje televize s 54 % a rádio s 35 %. Více 

než 58 % respondentů sleduje zábavná videa na Internetu denně. [14] 

O tom, že je Internet v poslední době jedním z nejvlivnějších médií, nelze pochybovat. 

A čeští marketéři mu také přisuzují velkou váhu ve svých reklamních rozpočtech.  

Ze statistiky vyplývá, že v České republice roční výdaj na internetovou reklamu na obyvatele 

činí 60 eur. To je nejvíce v regionu střední a východní Evropy. Ostatní země jako například 

Maďarsko, Slovinsko, Polsko vydají na internetovou reklamu ročně jen asi něco málo více 

než 20 eur na obyvatele. Česká republika má ve střední Evropě pátý největší internetový trh 

čítající šest milionů uživatelů. [43] 

Internetu také nahrává fakt, že podle studie společnosti AdAge je návratnost investic 

do internetové reklamy druhá nejvyšší, ne-li nejvyšší. Zatímco u televize je návratnost 

investic nejnižší. [3] 

2.2 Komunikační mix na Internetu 

Složky komunikačního mixu na Internetu kopírují prvky komunikačního mixu 

používané mimo Internet. S výjimkou osobního prodeje, který nepřichází v úvahu právě 
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z důvodu využití Internetu. Možná v budoucnosti pomocí videokonferencí bude reálné 

používat na Internetu také osobní prodej. Složky komunikačního mixu na Internetu tedy jsou 

reklama, public relations, podpora prodeje a přímý marketing. [1, 6] 

Reklama na Internetu může mít podobu reklamních prvků na webu, placených 

odkazů ve vyhledávačích, podobu reklamy vkládané do e-mailů a reklamy v diskusních 

skupinách. Mezi reklamní prvky na webových stránkách se řadí bannery, pop-up okna a 

textové odkazy. Placenými i neplacenými odkazy se zabývá marketing založený  

na vyhledávačích neboli SEM. Více těmto metodám se budu věnovat dále v textu. [1] 

Mezi nejčastější PR aktivity na Internetu patří firemní webové stránky, tiskové 

zprávy pro novináře, virtuální noviny a časopisy, virtuální tiskové konference a 

videokonference, sponzoring a diskuze v elektronických konferencích, diskusních fórech. 

Mezi PR lze také zařadit virální marketing. [1, 6] 

Podpora prodeje na Internetu může mít podobu spotřebitelskou, která se zaměřuje 

na individuálního konečného spotřebitele, a podobu institucionální zaměřenou na firmy nebo 

prodejce. Spotřebitelská podpora prodeje využívá například množstevní slevy, sbírání 

kuponů, za které si zákazník může koupit zboží, zaslání vzorků, různé dárky či členské 

programy. Pro firmy je možné uplatnit zboží zdarma, slevy, srážky či reklamní zboží. [1] 

Přímý marketing na Internetu mívá nejčastěji podobu oslovení konkrétního 

potenciálního zákazníka prostřednictvím elektronické pošty. Takto jsou zasílány elektronické 

magazíny (newslettery) či promo e-mail. Newsletter lze chápat jako periodický elektronický 

magazín, který obsahuje uživatelem vyžádané informace. Obsahuje například návody, rady, 

případové studie, žebříčky, průzkumy, statistiky, rozhovory s profesionály atd. K jeho zasílání 

musí mít vydavatel souhlas od uživatele. Promo e-mail obsahuje přímo nabídku produktů 

s cílem přimět zákazníka k nákupu. V e-mailu jsou proto vloženy přímo odkazy, které 

uživatele navedou přímo k produktu. [1, 6] 

Následující kapitoly budou věnovány podrobnějšímu vysvětlení jednotlivých složek 

komunikačního mixu na Internetu.  

2.3 Možnosti reklam na Internetu  

Na Internetu existuje řada možností reklam. Výčet typů není nikdy konečný a neustále 

se objevují nové typy. Tyto reklamy jsou zčásti také propojeny SEM, kterému bude věnována 

jedna z následujících kapitol.  
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2.3.1 Banner 

Banner se vyskytuje nejčastěji v podobě reklamního proužku, který je asi dva 

centimetry vysoký a asi dvacet centimetrů dlouhý. Je součástí webové stránky a web nemůže 

být zobrazen bez banneru. Kromě tzv. full banneru přes celou stránku existuje také poloviční 

banner, stojaté bannery, tlačítka různých rozměrů, ale vždy se stejnou šířkou, a také obrovské 

reklamní bannery tzv. skyscrapery. Rich media bannery jsou bannery schopné interakce 

s uživatelem pomocí různých tlačítek, rozbalovacích roletek, a také umožňují animace, které 

běžné bannery nenabízejí. [4, 11] 

Mezi výhody banneru může patřit jejich nejprestižnější umístění většinou nahoře proti 

očím. Až pod bannerem se obvykle umisťuje vlastní obsah stránky. Dále může být banner 

animovaný, což poutá pozornost od statického textu na stránce. A také lze dobře změřit, kolik 

lidí banner na webu vidělo a kolik lidí na něj kliklo. Ovšem už se nesděluje, zda uživatel viděl 

stránku celou, jak dlouho ji viděl a jak dlouho a zda vůbec viděl banner na ní umístěný. 

V poslední době je také nutné myslet na tzv. bannerovou slepotu. Lze říci, že klikatelnost  

na banner zvyšují věci zdarma, celebrity a sexuální podtext. [4] 

2.3.2 Kontextová a behaviorální reklama 

Další z možností reklamy na Internetu je kontextová či behaviorální reklama. Jedná-li 

se o kontextovou reklamu, jde o reklamu buď v kontextu s obsahem stránky, nebo svázanou 

s konkrétním slovem v určitém textu. Tuto reklamu lze poznat podle dvojitého podtržení či 

podtečkování slova, kdy se po najetí myší na toto slovo, zobrazí malé okno s reklamou. Nutno 

však říci, že je-li text přesycen podtrženými slovy, stává se nečitelným a špatně se v něm 

orientuje. [5] 

Behaviorální reklama vychází z chování zákazníka na Internetu. Sleduje se historie 

návštěvníka, tj. které stránky již navštívil, než přišel na danou stránku, pomocí  cookies. Toto 

sledování chování zákazníka je také možné na sociálních sítích. Proto se může stát a také se 

stává, že dva návštěvníci stejných stránek vidí různou reklamu podle toho, jak se chovali  

na Internetu dříve. Účinnost této reklamy bývá vyšší než u nijak necílené reklamy. [5] 

2.4 PR na Internetu 

Jak již bylo zmíněno výše, PR zahrnuje především webovou prezentaci firmy či 

produktu, články, ale také virální marketing.  
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2.4.1 Webové stránky 

Webové stránky jsou jakousi vizitkou každé firmy a často se jedná o první kontakt 

s danou firmou. Webové stránky musí být přizpůsobeny účelu, který mají pro firmu plnit. 

Firemní weby mohou sloužit k budování značky, poskytování informací o produktech  

pro zákazníky, obchodní zástupce, zájmové organizace a další, dále také k prodeji reklamní 

plochy, prodeji produktů přes Internet, vydělávání na partnerských programech, poskytování 

podpory a servisních služeb zákazníkům či k získávání informací od zákazníků o jejich 

preferencích, potřebách či zkušenostech s produkty. [5, 24] 

Mezi důležité vlastnosti kvalitní webové stránky patří její vzhled v rámci firemní 

identity a komunikace, přehlednost a jednoduchost, přístupnost a použitelnost a také 

funkčnost podle výše zmiňovaných cílů firmy. Estetická úroveň v jisté míře také vypovídá  

o kvalitě firmy, produktu či služby. Firemní styl neboli corporate identity označuje soubor 

pravidel určujících jak vnější vystupování firmy vůči svému okolí a zákazníkům, tak 

vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. Firemní 

styl zahrnuje také jednotný vizuální styl, který zajišťuje jednotnost vzhledu a snadnou 

rozpoznatelnost pro zákazníky. Význam corporate identity pro firmu je nemalý, proto by se 

měla promítnout také na firemním webu. [24] 

Kvalitní webové stránky přinášejí firmě řadu výhod. Mezi nimi výhoda prezentace, 

která je na Internetu snadnější a rychlejší než vizitka, letáček nebo reklama v tisku, výhoda 

zviditelnění a výhoda aktuálních informací, jelikož web nabízí nejrychlejší zveřejnění 

informací o činnosti, službách firmy. [24] 

Web by měl své návštěvníky zaujmout tak, aby se na něj potenciální zákaznici chtěli 

vracet. Web musí nabízet možnost získání novinek a aktualit. Na webu by se také lidé měli 

bavit. To vše by mělo být podpořeno firemním profilem na sociálních sítích. [24] 

Přizpůsobení firemního webu mobilním telefonům 

Jelikož se počet nově aktivovaných smartphonů neustále zvyšuje takovým tempem, že 

se očekává, že v roce 2015 zřejmě bude více mobilních uživatelů Internetu než těch, kteří 

používají počítače, nezadržitelně se blíží chvíle, kdy mobilní telefony převálcují počítače.  

Po letech, kdy weby nebyly ničím omezovány, jelikož většina lidí používala vysokorychlostní 

připojení, a tvůrci si tak mohli ledacos dovolit, se vrací zpět doba, kdy je nutné přemýšlet  

nad úsporností, nad obsahem a nad funkčností. Je nutné myslet také na to, že, na rozdíl  

od uživatelů stolních počítačů, uživatelé mobilních webů řeší často jiné, většinou urgentní 

problémy. [13] 
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Na mobilním webu by navigace neměla zabírat příliš mnoho místa. Úplně zbytečné je 

v navigaci tlačítko zpět, jelikož samotné telefony dokážou přejít zpět pomocí svého vlastního 

prostředku. Jelikož lidé většinou pracují s telefonem jednou rukou, většinou pravou, prvky, 

které potřebují nejčastěji, by měly být pravým palcem snadno dosažitelné. Naopak tlačítka,  

u nichž je dobré minimalizovat riziko nechtěného použití, jako jsou smazat nebo odhlásit se, 

by měla být umístěna v levém horním rohu. Na stránce by také mělo být minimum obrázků. 

Důležité je, aby se obrázky nejen nevykreslovaly, ale ani nestahovaly a nezpomalovaly tak 

načítání stránky a neplýtvaly cennými daty a časem uživatele. [13] 

2.4.2 Vyhledávání webových stránek na Internetu 

Když někdo něco hledá na Internetu, použije nějaký vyhledávač. V České republice je 

to nejčastěji Seznam či Google. Uživatel zadá do vyhledávacího pole dotaz pomocí klíčového 

slova či slovního spojení a dostane výsledky. O tom, v jakém pořadí budou webové stránky  

ve výsledcích zobrazeny, rozhoduje hodnocení jednotlivých webů. K tomuto se používají tzv. 

roboti, kteří nejprve stránky procházejí a sledují odkazy na nich uvedené. Nevede-li  

na stránku žáden odkaz, pro robota je prakticky k nenalezení a tudíž neexistuje. Dále robot 

web indexuje, tzn. vybírá klíčová slova, aby zjistil o čem web je. Třetím krokem robota je 

hodnocení webu. Po zadání dotazu ve vyhledávači robot posuzuje, do jaké míry je daná 

stránka relevantní k požadovanému klíčovému slovu v dotazu. Tato relevance se zjišťuje  

při každém novém hledání znovu. Lepší pozici při vyhledávání si nelze koupit. Kdyby tomu 

tak na některém vyhledávači bylo, ztratil by ihned důvěryhodnost svých uživatelů. Jinak tomu 

však je ve specializovaných sekcích vyhledávačů jako například Firmy.cz, Zboží.cz apod. 

Tady si lze koupit přednostní výpis, který se také řadí mezi formy reklamy. [5] 

SEO optimalizace 

SEO přináší zviditelnění firemního webu ve vyhledávačích, tj. zlepšení pozice firmy 

podle klíčových slov ve vyhledávačích. Správa SEO optimalizace zahrnuje copywriting 

neboli tvorbu nebo úpravu textů v rámci marketingu a optimalizaci textů pro vyhledávače se 

správným počtem klíčových slov. Dále také zahrnuje linkbuilding a on-page SEO 

optimalizaci. Je nutné však pamatovat na to, že obsah by měl být vytvářen primárně pro 

zákazníka, nikoliv pro vyhledávač. [16, 24] 

Linkbuilding znamená budování zpětných odkazů na webové stránky. Cílem těchto 

aktivit je zvýšení návštěvnosti webu jak z webových vyhledávačů, tak přímo z webů,  

ze kterých vybudované odkazy vedou. Odkazy vznikají přirozeně nebo cíleně. Přirozené 

odkazy vznikají při běžném užívání Internetu, kdy redaktoři předkládají čtenářům další 
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informace, nebo uživatelé odkazují z diskuzí, komentářů či blogů.  Cílený linkbuilding 

označuje soubor metod, kterými se napodobují přirozené cesty vzniku odkazů. [27] 

Než se však začne provádět samotný linkbuilding, je nutné správně nastavit tzv.  

on-page faktory, tj. faktory ovlivňující pozici stránky v přirozených výsledcích hledání, které 

jsou umístěné přímo na webu např. textový obsah, správné formátování zdrojového HTML 

kódu, doplnění nezbytných tagů, správného titulku stránky nebo struktura webu. Linkbuilding 

patří mezi off-page faktory, jelikož se jedná o součást optimalizace, která stojí mimo samotný 

web, a měla by následovat po nastavení on-page faktorů. [27] 

SEM 

SEM neboli Search Engine Marketing se od výše zmíněného SEO liší především 

v tom, že jsou při užití této metody akce firmy pro zviditelnění uskutečňovány 

prostřednictvím placené formy. Nejprve je nutné zaregistrovat webové stránky  

na nejnavštěvovanější internetové vyhledávače Seznam a Google. [16] 

Seznam 

Každá firma by měla být zaregistrována nejen vyhledávači www.seznam.cz, ale také 

na Firmy.cz. Na portálu Firmy.cz je především nutné správně vybrat a zařadit druh podnikání 

firmy. Prvotní zápis je zdarma a obsahuje jen základní údaje o firmě jako název, adresu, 

kontakty, stručný popis, webové stránky a umístění do patřičné kategorie. Výhodou 

zpoplatněného zápisu je především fakt, že se firma dostane v pořadí automaticky  

před všechny firmy, které využívají jen zápis zdarma. Zpoplatněný zápis zahrnuje například 

možnost nahrát své logo, přidat více textu, vložit více fotografií či url adres a zařazení firmy 

do dalších kategorií podnikání. [16] 

Další možností placené propagace na Firmy.cz jsou sponzorovaný odkaz, rectangle a 

tip firmy. Hlavní výhodou sponzorovaného odkazu se jeví zobrazení firmy na prvních 

pozicích vyhledávání a umožňuje zobrazení pouze čtyř firem, které mezi sebou  

na jednotlivých pozicích rotují. Rectangle je grafický banner umístěný na portálu Firmy.cz 

úplně dole pod výpisem kategorie, což je možná poněkud nevýhodné, jelikož uživatelé 

mnohdy listují jen v horní části webové stránky. Možná výhoda spočívá ve větší nápadnosti a 

také v tom, že rectangle podporuje statické formáty jako JPEG, GIF atd., ale také animované, 

jako např. Flash. Formát Tip Firmy je umístěn vpravo a tvoří ho text i obrázek. Maximální je 

možno ve sloupci zobrazit osm pozic s logem. [16] 

Pro internetové obchody se doporučuje registrace na Zboží.cz, který slouží  

ke srovnávání cen stejného zboží, k ověření skladové dostupnosti nebo k nalezení vhodného 
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produktu. Jelikož na trhu nápojů se nepředpokládá častý prodej prostřednictvím e-shopu, 

nebudu se touto službou dále zabývat. [16] 

Další nabízenou službou Seznamu je Sklik (www.sklik.cz), kdy se jedná o reklamní 

formát na principu PPC (pay per click). Sklik pracuje také na principu klíčových slov a 

inzerent platí až v okamžiku, kdy se uživatel dostane na jeho webové stránky. PPC reklamy 

fungují na principu toho, že kdo zaplatí za proklik více, je zvýhodněn lepší pozicí  

ve vyhledávači. Proto se doporučuje vyhledávat klíčová slova, která nepoužívá konkurence, a 

tudíž je nemá dobře zaplacená. Je však nutné, aby tato slova měl i přesto vysoký potenciál 

vyhledávání a zobrazování. Výhodou Skliku je možnost řídit celou kampaň sám ve vlastním 

účtu, k čemuž dopomáhají kvalitní statistiky, a také možnost regionálního cílení kampaně. 

[16] 

Google 

Ačkoliv byl tento vyhledávač dlouhou dobu druhým nejvyužívanějším vyhledávačem 

v České republice, v lednu 2011 poprvé překonal Seznam.cz a stal se tak velmi těsně českou 

jedničkou. Po registraci, která není vázána na e-mailový účet pod hlavičkou Google, má 

uživatel k dispozici veškeré funkce Googlu. Základem je registrace firmy ve službě „Google 

Adresář míst“, tato služba je podobná službě Firmy.cz od Seznamu. Zápis je zcela zdarma. 

Výhodou však je, že se firma zobrazuje jak v Adresáři míst, tak i na mapách Googlu. 

Výhodou je také široké množství informací, které může firma o sobě uvést a také přidání 

videí či obrázků, vše zdarma. [16] 

Pro marketingové aktivity je široce využitelná služba Google Analytics. Jedná se  

o analytický nástroj, kde lze sledovat návštěvnost firemních webových stánek, to, z jaké země 

nebo z jakého města na ně návštěvníci přicházejí, jak se na stránkách pohybují, ze kterých 

odkazujících stránek přicházejí nebo přes jaká klíčová slova na web dostávají.  

Pro přehlednější pozorování států a měst, ze kterých návštěvníci pocházejí, existuje funkce 

Vizualizace na mapě. [16] 

Významnou funkcí je Zdroje návštěvnosti, kde je možné sledovat, z jakých zdrojů 

uživatelé přicházejí. Zda se jedná o přímou návštěvnost pomocí přímého zadání webové 

adresy či o cestu přes internetové vyhledávače či přes odkazující stránky. Tyto informace 

slouží k efektivnějšímu rozdělení financí mezi tyto zdroje. Firma tak může podpořit reklamou 

zdroje, odkud přichází většina návštěvníků, a naopak eliminovat zdroje, které ji nepřinášejí 

žádné výsledky. [16] 

Dále lze pomocí služby Google Analytics sledovat, na které informace nebo produkty 

na firemních webových stránkách nejčastěji lidé klikají a které stránky nejvíce navštěvují.  
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Z toho lze vyvodit, na které produkty nebo služby by se firma během reklamní kampaně měla 

zaměřit nejvíce. Hlavní výhodou Google Analytics je poskytování veškerých těchto informací 

zdarma. [16] 

Google AdWords je placená služba obdobná Skliku od konkurenčního Seznamu. 

Jedná se o placenou formu propagace klíčových slov. Lze také nastavit zařízení, na kterých 

chce být firma vidět – jako počítač, mobilní telefon či tablet. Služba AdWords funguje  

na principu PPC kampaně. Čím je slovo jednodušší, tím lze očekávat vyšší cenu kampaně. Je 

také nutné nastavit CPC neboli cenu za proklik, tj. maximální částku denního rozpočtu, kterou 

je firma ochotna investovat do prokliků na reklamu. [16] 

2.4.3 Virální marketing  

Virální neboli virový marketing je strategie, která povzbuzuje jednotlivé on-line 

uživatele, aby předali marketingové sdělení dalším. Jedná se o tzv. exponenciální šíření. 

Účelem je vytvořit video, spot, obrázek či například animaci, kterou by si uživatelé rozesílali 

sami pro její vtip, nadsázku apod. V jeho pasivní formě se firma spoléhá pouze na doporučení 

z úst zákazníka a nesnaží se nějakým způsobem jeho chování ovlivňovat, tzn. pouze se snaží 

vyvolat kladnou reakci nabídkou kvalitního výrobku nebo služby. Aktivní forma virového 

marketingu spočívá ve snaze firmy pomocí virové zprávy ovlivnit zákazníkovo chování a 

docílit tak zvýšení prodeje či povědomí o značce. Za virovou zprávu se považuje reklamní 

sdělení, které je pro osoby, jež s ním přijdou do kontaktu, natolik zajímavé, že je samovolně a 

vlastními prostředky šíří dál. Virální marketing nejčastěji využívá nízkonákladová videa, 

která marketéři umístí na Internet a sociální sítě. Lidé je pak v ideálním případě začnou sdílet 

či si je přeposílat. Mimo prostředí Internetu je virový marketing označován jako „šeptanda“ či 

„slovní předávání informací“. [2, 3, 22] 

Podmínkou úspěchu je snadná přenositelnost na další uživatele, koncept postavený  

na běžné motivaci a chování, nabídka produktu či služby zdarma, využití existující 

komunikační sítě a využití dalších zdrojů pro šíření. [3] 

Hlavní výhodou virového marketingu je nízká nákladovost kampaní a rychlá realizace, 

což s sebou nese vysokou akceschopnost, která může mít mnohdy klíčový význam. Naopak 

nevýhodou virálního marketingu je malá kontrola nad průběhem kampaně. Virus po startu 

kampaně žije vlastním životem a šíří se podle vůle příjemců. S tímto souvisí hrozba 

spammingu, nedostatečné měření odezvy a nekontrolovatelnost změn povědomí o značce. [2, 

11] 
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2.4.4 Buzz marketing 

Buzz marketing zahrnuje marketingové aktivity, jejichž cílem je vyvolat kolem 

určitého produktu, firmy či značky rozruch. Buzz marketing stejně jako virální marketing 

spadá do oblasti word-of-mouth marketingu. Cílem těchto aktivit je, aby si lidé o tom 

povídali, přeposílali si informace a sami sdělení šířili. [6] 

2.5 Přímý marketing na Internetu  

Přímý marketing, který zahrnuje formy komunikace, kde dochází k přímému kontaktu 

se zákazníky cílenou formou ať adresnou či neadresnou formou, představuje e-mailing, on-

line chat, VoIP telefonie, webové semináře, webové konference či e-learning. [11] 

2.5.1 E-mail marketing 

Elektronická pošta patří mezi nejstarší služby Internetu a na síti se používá již  

od jejího vzniku. Do dnešní doby patří mezi nejvyužívanější služby. Elektronická pošta je 

schopna zasáhnout pečlivě vybrané cíle díky zprávám vypracovaným speciálně pro ně. Hlavní 

atraktivita e-mailového reklamního sdělení spočívá v tom, že kombinuje nenákladné využití 

volných služeb informační společnosti s marketingovým efektem. Náklady na oslovení 

jednoho klienta má e-mail ve srovnání s různými bannery, inzeráty či papírovými dopisy 

bezesporu nejnižší. Správný e-mail může být skutečně marketingově účinný proto, že vždy, 

když něco přijde do e-mailové schránky uživatele, jde o něco osobního. Většina lidí považuje 

svou e-mailovou schránku za osobní prostor, proto přijde-li do ní nevyžádaná zpráva, 

považují to mnohdy za porušení svého soukromí.  Pohledy konkrétních lidí na to, co považují 

za spam, a co ještě ne, se různí. [2, 11, 23] 

Pro úspěšný e-mailing je nutné dodržovat následujících pět zásad:  

 firma by nikdy neměla posílat e-mail, který by sama nikdy nechtěla dostat, 

 sdělení je nutné posílat z firemní e-mailové adresy, 

 v předmětu zprávy je nutné vždy zmínit firmu či produkt, 

 za poslání e-mailu se nikdy nesmí omlouvat, mohlo by to působit jako spam, 

 je nutné oslovovat jen toho, kdo k tomu dal souhlas. [6] 

Spam neboli nevyžádaný e-mail 

Za spamové jednání lze označit reklamní (či jiné) sdělení zasílané elektronicky, 

hromadně a jeho adresát o ně dopředu nežádal ani s jeho doručením nesouhlasil. Z toho 

vyplývá, že každý reklamní e-mail není spam. Firma může svým zákazníkům umožnit 



16 

zaregistrovat se do takových skupin, týkajících se například daného druhu výrobku, které 

daného uživatele skutečně zajímají. Aby lidé reklamní sdělení považovali za spam v co 

nejmenší míře, měla by být reklamní sdělení nejen vyžádána příjemci, ale také by měla být 

relevantní pro jejich potřeby, jejich odebírání by mělo být snadné odhlásit a příjemce by měl 

být také schopen rychle identifikovat odesílatele a o čem ve skutečnosti e-mail pojednává. 

Důležité je také udržet rozumnou frekvenci zasílání takových e-mailů. [23] 

2.6 Sociální média 

Součástí PR na internetu jsou sociální média, kde je obsah spoluvytvářen a sdílen 

uživateli. Mezi sociální média patří sociální sítě (např. Facebook, MySpace, LinkedIn), blogy, 

video či mikroblogy (Twitter), diskusní fóra, Q&A portály (Yahoo! Answers), wikis 

(Wikipedia, Google Knol), sociální zálohovací systémy (Delicous, Jagg, Digg) a sdílená 

multimédia (YouTube, Flickr). [6] 

Na sociálních médiích se vytváří určitý kolektivní názor, který, byť nemusí být 

pravdivý, má sílu v přesvědčivosti. Lidé jsou ochotni uvěřit, že když hodně uživatelů smýšlí 

stejným způsobem, je to pravda. Změnit vytvořený názor na produkt stojí firmy velké úsilí a 

ne vždy je to možné, proto je nutné sledovat dění na sociálních médiích. [6] 

2.6.1 Facebook 

Facebook je jednou z nejrozšířenější sociální sítí jak na světě, tak v České republice. 

V září 2009 bylo na Facebooku registrováno více než 2,8 milionu Čechů. Češi patří mezi 

nejaktivnější uživatele, více než 60 % z nich vstupuje na komunitní web denně a 80 % 

alespoň jednou týdně. Čeští uživatelé se také na sociální síti chovají velice osobně, jelikož se 

nebojí vkládat osobní, někdy až intimní vzkazy či fotografie. Vysoká aktivita tuzemských 

uživatelů zvyšuje pravděpodobnost úspěšného virálního šíření kampaní, které si uživatelé 

mezi sebou rádi dobrovolně sdílejí, aniž by musel zadavatel investovat vysoké částky. [19] 

V září 2009 vstupovali uživatelé celosvětově na Facebook v průměru 23 krát za měsíc 

a trávili na něm přes 200 minut měsíčně. Tento celosvětový průměr převyšoval tuzemský 

uživatel více než čtyřnásobně, trávil na Facebooku v průměru 837 minut. To znamená více 

času pro získání pozornosti návštěvníka. [19] 

V roce 2011 měl průměrný uživatel Facebooku 130 přátel a strávil zde až 700 minut 

za měsíc. V roce 2011 byl také Facebook nejnavštěvovanější webovou stránkou a předstihl 

tak Google. Již 11% populace mělo svůj facebookový profil, Facebook měl více než 800 

milionů uživatelů, z toho 50 % se připojuje každý den. Během minuty uživatelé uveřejní 
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okolo 560 000 komentářů, provedou 293 000 aktualizací statusů a nahrají 136 000 fotografií. 

[37] 

Na Facebooku lze získat cenné informace o uživatelích a tak přesně cílit reklamní 

inzerci a využít je pro marketingovou komunikaci. Uživatelé vystupují pod svou reálnou 

identitou s fotografií, proto vyplňují údaje jako jméno, věk, pohlaví v zásadě pravdivě. 

Facebook zjišťuje také zemi, odkud se uživatel připojuje, a lokalizaci města pro lepší 

zobrazení reklamní inzerce. Češi dále obohacují informace o sobě, o své zájmy, oblíbené 

stránky, oblíbené značky, příslušnost k zájmovým nebo diskusním skupinám a údaje  

o vzdělání či zaměstnání. [19] 

Na komerčních facebookových stránkách se objevují také uživatelé, kteří jsou výrazně 

aktivnější než ostatní, jako první se zúčastňují soutěží, doporučují stránku ostatním, vkládají 

komentáře a hodnocení, hájí firmu v diskuzích a odpovídají jiným uživatelům na dotazy, 

dokážou řešit stížnosti, aniž by se firma zúčastnila veřejné diskuze. Jsou nazýváni advokáty 

značky a mohou být dlouhodobě loajálními zákazníky. Proto by se advokátům měla věnovat 

zvláštní péče, mělo by se jim poděkovat za jejich podporu, vzbudit v nich pocit exkluzivního 

zacházení a vděku celé firmy. [19] 

Reklama na Facebooku 

V České republice je běžnou reklamou na Facebooku reklama typu PPC v pravém 

sloupci či celistvá reklamní komunikace pomocí speciálních grafických odkazů  

na samostatných částech stránek, které umožňují atraktivním způsobem prezentovat produkty 

a motivovat návštěvníka k interakci a přechodu na webové stránky s více informacemi. 

Poměrně nová engagement reklama, která si klade za úkol přimět uživatele k interakci a 

dobrovolnému šíření kampaně dále v komunitách. Příkladem může být spouštění reklamních 

anket, hodnocení inzerátů či reklamních video bannerů. Tento druh reklamy se zobrazuje 

přímo na hlavní stránce, a proto je jeho efektivita vysoká. Podstatnou nevýhodou je fakt, že 

minimální investice do kampaně využívající engagement reklamu v České republice je 400 

tisíc korun. [18, 19] 

Rozdíl mezi komunikací pomocí firemních webových stránek a na Facebooku 

Firemní webové stránky jsou centrálním informačním kanálem na Internetu s cílem 

informovat všechny cílové skupiny společnosti a prezentovat firmy, portfolio jejich produktů 

komplexně a přehledně. Prostoru pro kreativitu a cílenou marketingovou kampaň zaměřenou 

na oslovení potenciálního zákazníka je na nich málo nebo není vůbec žádný. Aby se firmě 

podařilo odchytit zástupce cílové skupiny na Internetu, využívají často display reklamy 
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(reklamní bannery), PPC reklamy či PR články na relevantních webových serverech. Tím se 

snaží přimět tohoto zástupce, aby navštívil firemní webové stránky s prodejní nabídkou. Tuto 

metodu lze označit za push. [18] 

Opačnou metodu, a to metodu pull, kdy zákazník není tlačen, ale tažen, představuje 

propagace na sociální síti Facebook. Komplexní kampaň, zahrnující oficiální facebookovou 

stránku, zájmové stránky, pozvánky na události, soutěže či hry a reklamní podporu, zajišťuje 

vzbuzení pozornosti uživatele, jeho zaujetí a ponechání na něm samotném, aby se rozhodl, 

zda k této firmě přijde – k firmě, která mu má co nabídnout. [18] 

Facebook by se měl stát integrovanou součástí marketingové komunikace.  

Na Facebook je nutné pohlížet jako na neformální komunikační kanál, který se propůjčuje  

od provozovatele společnosti Facebook Inc. za účelem komunikace s již existujícími 

komunitami uživatelů nebo budování komunity vlastní. [18] 

Na Facebook se chodí lidé bavit a komunikovat s přáteli, proto je Facebook ideálním 

nástrojem pro podporu prodeje pomocí zábavných soutěží. V soutěžích je vhodné využít 

sociálního faktoru komunity a chtíče uživatelů ukázat se před ostatními. Na rozdíl  

od tištěných časopisů využívá Facebook komunitní interakce – výherce se rád pochlubí svému 

okolí svým úspěchem, a tak propaguje nejen sám sebe, ale i kampaň, produkty a společnost 

s ní související. Principy word of mouth marketingu fungují na Facebooku často 

nepozorovaně v běžné komunikaci uživatelů. To umožňuje uživatelům dozvědět se osobní 

názory a doporučení od neanonymních uživatelů, kteří jsou jejich známí z běžného života a 

mají jejich důvěru. [18] 

Základem úspěchu efektivní marketingové komunikace na Facebooku mohou být 

následující pravidla. Komunikace by měla probíhat neformálně s kamarádským přístupem. Je 

zapotřebí zvolit vhodný styl komunikace a výrazy odpovídající cílové skupině, oslovujte 

jednotlivce, nikoliv skupiny. Administrátor by měl vystupovat pod reálnou identitou člověka. 

Důležité je vkládat nový obsah a odpovídat na příspěvky v denní dobu, kdy je cílová skupina 

on-line. Nové příspěvky od uživatelů je nutné kontrolovat alespoň dvakrát denně, odpovídat 

se pak doporučuje dle urgentnosti situace minimálně dvakrát týdně. Ovšem  

po spuštění kampaně je nutné svou aktivitu zvýšit a odpovídat denně. Návštěvník by měl  

na stránkách pravidelně nacházet unikátní informace, měl by tam mít prostor pro komunikaci 

s dalšími lidmi se stejnými zájmy, aby se na stránky vracel. [18, 20] 

Dále se doporučuje monitorovat aktivity obchodní konkurence. Ve svůj prospěch lze 

také využít aktivity komunity příznivců vlastní značky. Je dobré podporovat uživatele 

v aktivitě, avšak ponechat jim volnost názorů. Obezřetně by měl administrátor postupovat 
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v případě mazání příspěvků. K tomu by mělo docházet pouze v krajních případech vždy je 

zapotřebí své jednání komunitě zdůvodnit. V centru pozornosti by měly být také relevantní 

neoficiální stránky podobné tématiky, např. zaměřené na podobný obsah jako je firemní 

produkt. Je možno zde vkládat zajímavé odkazy na své internetové kampaně. [18] 

Éra social commerce 

Samotný zakladatel Facebooku Mark Zuckenberg předpovídá další éru sociálních sítí 

jako éru social commerce. Tato myšlenka se jeví jako reálná, jelikož z výzkumů vyplývá, že 

uživatelů Facebooku a Twitteru utratí v on-line prostředí 1,5 krát více peněz než ostatní 

uživatelé Internetu. Již nyní provozuje několik renomovaných značek, např. Levi´s, Pampers 

nebo Max Factor, tzv. f-shop na Facebooku. Platidlem jsou zde Facebook credits, které 

primárně sloužily pro platbu ve hrách. Za jeden dolar získá uživatel deset kreditů, přičemž  

30 % obchodního obratu provozovatele hry či f-shopu připadá Facebooku. Zisk Facebooku 

z těchto aktivit se odhaduje na 5 miliard dolarů ročně. U nás lze zatím koupit f-kredity jen 

přes kreditní kartu, ovšem v USA se již dají zakoupit například v supermarketech Walmart 

nebo v britském Tescu. Takto dochází k propojení s off-line světem. Zatím využívají první 

marketéři f-kredity jako odměny za přihlášení k odběru newsletteru, doporučení produktu, 

sdílení a komentování nebo lajkování. Nová platforma Off the wall umožňuje vystavovat 

zboží a uživatelům umožňuje jej nakupovat, aniž by opustili Facebook. [17] 

2.6.2 LinkedIn 

LinkedIn je profesionální síť, jejíž uživateli jsou manažeři, konzultanti a odborníci 

v různých oblastech. Uživatelé se mohou sdružovat do sítí s jinými uživateli či se přidávat  

do společných skupin, které jsou vždy poměrně úzce zaměřeny. Díky sítím a skupinám lze 

nalézt jednak své známé, ale také získat nové kontakty. Uživatel má tak příležitost se něco 

nového dozvědět, ale také najít budoucí zaměstnance, spolupracovníky a obchodní partnery. 

LinkedIn má kolem 135 milionů uživatelů a každou sekundu se zaregistrují dva noví 

uživatelé. Většina uživatelů LinkedIn patří do věkové kategorie 25 – 54 let. [5, 37] 

2.6.3 Twitter 

Twitter je sociální síť, kterou lze nazvat mikroblogem, který nemá mezi blogy 

konkurenci. Twitter má více jak 225 milionů uživatelů, kteří za den pošlou 150 milionů 

tweetů. Většina tweetů obsahuje jen 40 písmen. Každý uživatel má v průměru 115 

následovatelů. Twitter umožňuje uživatelům posílat a číst zprávy – tweety. Tweet může mít 

délku maximálně 140 znaků a je doručen všem followerům autora. Pro firmy je užitečné 
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sledovat tweety, ve kterých se píše o jejich značce či produktu. Na tyto tweety je dobré 

reagovat, případně přeposílat tweety dál. Firmy využívají tweety zejména k informování 

odběratelů o tom, co nastane, co přijde. [5, 37] 

2.6.4 Google+ 

Po neúspěších sociálních sítí Orkut, Wave a Buzz přichází Google s nejnovější  

ze sociálních sítí Google+, která byla uvedena na konci června roku 2011. Během prvního 

měsíce se na tuto sociální síť zaregistrovalo 20 milionů uživatelů. Tento prudký nárůst však 

brzy zpomaloval. Postupně začal klesat také průměrný čas, který uživatelé strávili  

na stránkách. Také celkově je průměrný čas, který uživatelé tráví na této sociální síti, kratší 

než u konkurenčního Facebooku. V současné době má Google+ více jak 44 milionů 

zaregistrovaných uživatelů. [36] 

 V první fázi fungoval Google+ pouze ve fázi testování a byl přístupný jen  

na pozvánky. Od září 2011 je Google+ otevřen široké veřejnosti. Také světové značky se  

na Google+ zatím moc nezapojují, a ty, které již na této sociální síti jsou, nevykazují příliš 

aktivity. Lze tedy usoudit, že světové značky zatím zvažují jak a jestli vůbec přidat Google+ 

do svých marketingových aktivit. Ačkoliv ze strany značek nedochází k významným akcím, 

jejich okruhy přátel přibývají. [33] 

Předpokládá se, že k masovému odchodu z Facebooku k Google+ nedojde a to 

z několika důvodů. Google+ používá k seskupování kontaktů tzv. kruhy. Ty umožňují 

zobrazit publikovanou zprávu jen někomu a také určit, od kterých lidí se mají uživateli 

zobrazovat zprávy, které oni sami publikovali. Na rozdíl od Facebooku nabízí Google+ také 

možnost jednostranného přátelství jako například Twitter. Otázkou však zůstává, zda se lidé 

budou chtít zabývat tím, komu se co zobrazuje a komu ne. Jelikož se chodí lidé na sociální 

sítě bavit s přáteli, lze očekávat, že jen malá část uživatelů bude chtít rozlišovat mezi svými 

přáteli. Druhou potenciální nevýhodou Google+ se jeví jeho nudnost. Zatímco Facebook 

přináší řadu kvízů či her, které hrají desítky milionů uživatelů Facebooku měsíčně. Lidé tak 

mohou hrát a soupeřit se svými přáteli díky čemu někteří z nich vůbec na sociální sítě chodí. 

Google+ však zatím žádnou zábavu nenabízí. Třetím důvodem a možná tím hlavním je 

množství dat, které již lidé na Facebooku mají. Přestože Facebook umožňuje exportovat 

většinu dat uživatelů, málokomu se bude chtít stáhnout své fotografie a další data a nahrát je 

znovu na Google+. Další důležitou roli také bude hrát fakt, že běžným uživatelům zřejmě na 

Facebooku nic nechybí. Google+ zatím nenabízí žádnou novinku, bez které by uživatelé 

Facebooku nemohli existovat a přemýšleli by o odchodu. [40] 
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Navíc si Google+ poškodil svou pověst mazáním účtů uživatelů, jelikož Google 

neschvaluje anonymní vystupování na Internetu. Mnohým uživatelům s pseudonymy  

na sociální síti byl účet zablokován. Očekává se, že se Google+ vyvine v jednu z odbornějších 

sociálních sítí a zařadí se jen po boku stávajících sociálních sítí. Jedná se o neúplnou 

alternativu k existujícím sociálním sítím, jelikož si bere z každé z nich něco. [35] 

2.6.5 YouTube 

YouTube je v České republice vedoucím videoportálem z hlediska velikosti, 

povědomí i obliby. YouTube má 490 milionů návštěvníků, kteří shlédnout 92 miliard stránek 

každý měsíc. Každou minutu se nahraje 35 hodin videí. Nováček na sociálních sítích se 

rapidně rozrůstá a nyní již má více jak 50 milionů uživatelů. Tento videoportál využívají tří 

čtvrtiny uživatelů Internetu, z toho třetina dokonce denně. [5, 37] 

Seznam nejsledovanějších reklam na českém YouTube ukázal, že Češi mají zájem 

především o neotřelé a originální nápady. Pokud tato kritéria splňuje i relevantní a zajímavá 

reklama, zhlédnou ji do konce. V ideálním případě je tato reklama také vtipná. [5] 

2.6.6 Nejčastější chyby na sociálních sítích 

Mezi největší chyby, kterých se dopouštějí marketéři na sociálních sítích patří vedení 

jen marketingové konverzace. Mnoho podnikatelů přicházejí na sociální sítě s tím, že zde 

budou publikovat informace o sobě, firmě a produktu. Uživatele však nezajímají jen 

informace o firmě a produktu. Je nutné, dát prostor fanouškům, jejich názorům například 

formou ankety či soutěže, či odpovídat na jejich dotazy. [8] 

Dále podnikatelé nepoužívají Twitter efektivně. Jelikož konverzace na Twitteru 

probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, je důležité být součástí komunity  

na Twitteru, přinášet hodnotu kladením otázek, odpovídáním na dotazy, sdílením novinek a 

užitečných informací. Lidé hledají na sociálních sítích hlavně vztahy. Chtějí se ztotožnit  

s firmami, které mají rádi proto, jaké jsou, a které chtějí znát díky hodnotě, kterou jim přináší. 

Lidé firmám na sociálních sítích věří, protože jsou to experti a chtějí proto s nimi obchodovat. 

Tento proces vztahů lze nazvat: Oblib si nás, znej nás, věř nám a zaplať nám. [8] 

Velkou chybou také je nestanovení si jasného cíle. Mnoho firem si se sociálními 

sítěmi jen tak pohrává, protože je to nový, zářivý objekt, ale není jim zcela jasné, co dělají a 

proč to dělají. Teprve po stanovení cíle lze zodpovědět otázku, jak ho dosáhnout. [8] 

Důležité je také si uvědomit, že lidé se nestávají součástí komunit, protože mají rádi 

produkty, služby nebo věci. Lidé se stávají členy komunit, aby získali kolem sebe lidi, kteří 
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cítí to stejně, co cítí oni, se kterými mohou sdílet vášeň pro věci, které jim přinášejí potěšení 

nebo zábavu. V každém z uživatelů je vypravěč příběhů. Lidé rádi zesilují své zážitky, 

zkušenosti, historky apod. Sociální sítě a Internet všeobecně lidem napomáhají jako megafon 

zesilovat jejich pocity, novinky atd. [7, 8] 

Dle průzkumu společnosti ExactTarget je nejčastějším důvodem ztráty fanouška  

na Facebooku jeho zahlcení informacemi. Právě kvůli příliš velkému množství 

nerelevantních informací fanoušci nejčastěji klikají na „už se mi to nelíbí“. Přes 40 % 

fanoušků vadila vysoká frekvence sdělovaných informací a stejné procento bylo znechuceno 

obchodními sděleními na zdi. Čtvrtina fanoušků bývá zklamána, když fanouškovství nepřináší 

žádné zjevné výhody. To, že život na Facebooku má přesah do našeho skutečného života 

dokumentuje logická vazba, že zhruba 12 % osob přiznalo, že opustilo stránku kvůli změně 

zaměstnání nebo bydliště. [34] 

2.7 Model ACT 

Model ACT neboli Attract – Convert – Transform naznačuje proces úspěchu  

on-line marketingu. A znamená přilákat pozornost, vynikat tak, že uživatel velice snadno 

nalezne cestu k firemním webovým stránkám. C vypovídá o přeměně nového návštěvníka 

webových stránek ve spotřebitele či zákazníka. Spotřebitel se liší od zákazníka tím, že jen 

získává informace o produktu, možná požádá o vzorek, ale sám si ho nekoupí. Za nějaký čas 

se však může stát ze spotřebitele zákazník, který si produkt kupuje. T představuje proces 

přetvoření úspěchu z prodeje v něco, co dále přiláká další cizince na webové stránky a proces 

se opakuje od začátku. Nutné je však říci, že ne každý spotřebitel je vhodný k přeměně 

v zákazníka. [7] 

V praxi může model ACT fungovat například takto. Skrze facebookový profil firmy či 

produktu je cizinec přilákán na webové stránky firmy. I když na webových stránkách ihned 

nenakoupí, a nestane se z něj ihned zákazník, je možné že si nechá zasílat newslettery, tudíž 

se z cizince stane spotřebitelem. V okamžiku, kdy nakoupí, stává se ze spotřebitele 

zákazníkem. Jakmile je s nákupem spokojen, šíří své kladné zkušenosti dále například pomocí 

fotografie s produktem zaslané firmě. Ta může tuto fotografii spokojeného zákazníka umístit 

na facebookový profil, čímž vytvoří ze současného úspěchu něco, co v budoucnu zřejmě 

přiláká další cizince na její web. [7] 

Aby bylo možné přilákat cizince v první fázi, je nutné poskytnout uživateli jasné 

vyniknutí od mas. K tomu slouží značka, výsledek a rozdílnost. Firma by si měla zodpovědět, 

jak může být značka shrnuta do jednoho slova či sousloví, co je konečným výsledkem 
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činnosti firmy, co spotřebiteli ve výsledku přináší, a také jak se odlišuje od konkurence, co ji 

činí unikátní. Jedním z hlavních důvodů, proč firmy neuspějí v marketingu sociálních sítí, 

bývají právě nedostatečné základy – nemají značku, nerozumí výsledku, který poskytují a 

neodlišují se od konkurence. [7] 

Proces proměny lze vnímat, jak již bylo naznačeno výše, ve dvou rovinách, a to jako 

přeměnu cizince na spotřebitele a spotřebitele na zákazníka. Lidé se stanou spotřebiteli tehdy, 

když se zaregistrují k odběru newsletteru, v případě registrace na náš blog či se stanou 

fanoušky firemního Facebooku. V tomto okamžiku začínají „spotřebovávat“ firemní 

informace. Lze říci, že „konzumování“ hodnotného firemního obsahu a čas přetváří 

spotřebitele v zákazníka. [7] 

Poslední fází je fáze přeměny úspěchu v nástroj atrakce. Tato fáze má dvě velmi 

důležité části a to vykonání dobré práce – ze špatné zkušenosti zákazníka nelze vytvořit 

předmět pro upoutání pozornosti – a část použití úspěchu pro přilákání většího úspěchu, která 

již byla vysvětlena výše. [7] 

2.8 Budování komunity na Internetu 

Komunitu na Internetu lze definovat jako skupinu lidí, která se vytvořila kolem 

produktu nebo služby, která se k firmě bude vracet, která za ni ztratí nějaké to dobré slůvko  

na různých chatech a blozích, a která vzájemnou diskusí napomáhá zlepšovat práci marketérů 

a webmasterů. Komunita jsou však také lidé, kteří mají společný zájem, jsou ochotni 

vzájemně sdílet informace a komunikují spolu, ale především mají vůli ke konkrétní trvalejší 

činnosti. Webové stránky či profil na sociální síti však musí dát důvod vracet se, být aktivní a 

inovativní. Již od koncepce webu 2.0 došlo k zapojení návštěvníka a obsah se začal soustředit 

kolem něj. Webové stránky již nelze považovat za statickou tabuli plnou moudrostí  

o produktu, ale musí dávat uživateli prostor podílet se na obsahu, reagovat, stěžovat si či 

vychvalovat. [20] 

Web s přátelským komunitním prostředím je takový web, který je založen  

na otevřenosti, vzájemném dialogu, umožní návštěvníkům „popovídat si“ a nebojí se ostrých 

názorů. Klíčem k úspěchu však je budování vztahů a obsazování klíčových míst na sítích. 

Opravdová komunita existuje teprve ve chvíli, kdy jsou návštěvníci webu ochotni z vlastní 

vůle konat ve prospěch firmy a to opakovaně, ideálně trvale. [20] 

Komunitu kolem svého brandu potřebuje firma především proto, aby o ní lidé mluvili, 

především v dobrém. Nikdy však nelze dosáhnout pouze toho, aby lidé mluvili o brandu jen 

dobře. Místo toho však komunita nabízí autentický vztah, vazby nejen od brandu 
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k zákazníkovi a zpět, ale také od onoho zákazníka k jeho kamarádům, kolegům a přátelům 

na jeho facebookovém profilu. Je však nutné brát ohled na to, že zájmy firmy a zájmy 

návštěvníků stránek jsou rozdílné. Oni si chtějí vyměnit názory či informace o brandu, zjistit 

jeho nedostatky oproti konkurenci, zatímco firma chce prodat, ovlivnit je a někam směřovat. 

[20] 

Není důležité, jak je komunita velká. Nezáleží na počtu členů, ale záleží na tom, jak je 

daná komunita využitelná marketingově, jak často ji její členové navštěvují, jak se bude dál 

rozvíjet a kam bude směřovat. Aby se komunita, i ta kolem dlouhodobě zavedené věci či 

poctivě vybudované značky, nestala jen epizodou v internetových dějinách, je nutné ji 

neustále plnit novými informace. [25] 

Jelikož v současné době lidé nemají problém hlásit se ke své oblíbené značce, ba 

naopak značky dodávají svým nositelům prestiž, jistotu nebo příjemný pocit, neměl by 

firemní web či sociální profil obsahovat příliš mnoho viditelného marketingu. Je potřeba 

myslet na to, že to, co dává značka zákazníkovi, to on předává dál znásobené o vzájemně 

získanou pozitivní emoci. Svět není černobílý a sterilní prostředí shody by nepůsobilo 

přirozeně, tudíž je nutné počítat s negativními názory a neumlčovat je. Ba naopak, negativní 

názory mohou vyprovokovat příznivce značky k větší aktivitě. Důležité je nepodceňovat ani 

sebemenší náznak problémů. Tak jako všude, i na Internetu se negativní informace šíří 

rychleji než pozitivní. [20, 25] 

2.9 Poplatky na Internetu 

První z možností plateb za reklamu je časová cena neboli paušál, který se nyní 

využívá hlavně u textové reklamy na portálech Seznam, Atlas nebo Centrum. Výhodou je 

jednoduchost určení ceny reklamy, dopředu je známa konečná ceny za reklamní kampaň, 

ovšem nevýhodou mohou být vysoké náklady v případě nízké návštěvnosti. Inzerent se musí 

spoléhat jen na statistiky návštěvnosti jednotlivých serverů. Dle počtu zobrazení se platí  

u nejčastěji u grafické reklamy. CPM (nebo též CPT) neboli cost per mile udávají cenu za 

1000 zobrazení reklamy. [10] 

Na Internetu se platí především za výsledky. Způsob PPC neboli pay-per-click nebo 

cost per click (CPC) model, kdy se platí za klik, neboli za přivedeného uživatele, nezaručuje, 

že si zákazník něco koupí, ale minimálně má o tuto oblast zájem, když na odkaz kliknul. Lze 

také platit za každého návštěvníka, kterého reklama přivede na definovanou stránku, tj. CPV 

systém. Tatáž zkratka CPV může také označovat platbu za každého uživatele, který zhlédl 

unikátní obsah. Dále je možné platit za data, například za vyplněný formulář, registraci  
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do věrnostního klubu či k odběru newsletteru, nebo se platí za prodej, tj. provizní neboli 

výkonový model, kdy se platí provize z nákupu většinou v procentech z prodeje. Někdy 

označován jako CPA. Tento způsob se jeví jako ideální. Existují také jednotlivé kombinace 

plateb. [3, 6, 10] 

2.9.1 Affiliate marketing 

Affiliate marketing neboli partnerský program představuje způsob reklamy, kdy se 

platí až přímo za získaného zákazníka. Jedná se o provizní systém, kdy se za zobrazování ani 

prokliky neplatí nic, platí se až ve chvíli, kdy člověk, který kliknul na odkaz, také nakoupil. 

Tento způsob reklamy tedy představuje v podstatě nejméně rizikový způsob inzerce, kdy si 

sama firma stanoví, kolik je ochotna zaplatit za získání zákazníka a pak také tolik opravdu 

zaplatí. [3] 

Princip partnerského programu spočívá v tom, že pokud má firma dostatečně 

navštěvovaný web, může uzavřít smlouvu s jinou firmou, umístí na svůj web speciální odkaz 

a pokud návštěvník jejich stránek na odkaz klikne a nakoupí u partnerské firmy, odměna  

za prodej se připíše na účet firmy. [10] 

2.10 Vnímání marketingových nástrojů na Internetu 

Není s podivem, že z důvodu zahlcení reklamou vnímání reklamy všeobecně klesá. 

Doporučuje se tedy reklama, která doplňuje obsah. Například ve vyhledávači se zobrazuje 

reklama, která souvisí s hledaným výrazem. Obecně lze říci, že uživatelé nejvíce vnímají 

reklamu, která je nějakým způsobem upoutá. Lze také říci, že více je vnímána levá horní část 

obrazovky, text upoutává více než grafika, velké bloky textu lidé přeskakují, větší obrázky 

upoutají lépe než menší, pozornost přitahují také nadpisy a seznamy či menu, umístěné vlevo 

nahoře a lépe je vnímána reklama vedle zajímavého obsahu. Jak již bylo zmíněno výše, 

bannery lidé v dnešní době zcela ignorují. Pro pochopení vnímání obsahu se často používají 

také heatmapy, které ukazují, kam se lidé dívají a na co klikají. [6]  
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3 Charakteristika trhu energetických nápojů 

V následující kapitole jsou shrnuty základní vlivy působící na trh energetických 

nápojů z okolí, další kapitola se věnuje analýze konkurenčního prostředí včetně prvotního 

nastínění internetové marketingové komunikace daných konkurentů, a následně je uvedena 

charakteristika výrobce energetického nápoje SEMTEX.  

3.1 Charakteristika makroprostředí trhu energetických nápojů 

Existenci každého výrobce či distributora energetického nápoje na trhu ovlivňují 

následující faktory makroprostředí, které nemůže žádný subjekt ovlivnit. 

3.1.1 Demografické prostředí 

Z demografického hlediska jsou koncovými zákazníky většinou mladí lidé, teenageři 

přibližně od 16 let do 35 let, kteří si kupují energetické nápoje, když potřebují povzbudit  

při učení, sportu, ale hlavně na diskotékách a celonočních párty. Dále to mohou být řidiči 

cestující na dlouhé vzdálenosti v každém věku. Ve většině případů to budou muži.  Dále si 

mohou kupovat energetické nápoje sportující lidé, aby podpořili svou fyzickou výkonnost. 

Celkově lze říci, že se jedná hlavně o věkovou kategorii od přibližně 16 let do 40 až 45 let. 

Jsou to lidé v produktivním věku. Starší lidé a lidé v poproduktivním věku nebudou tvořit 

hlavní cílovou skupinu tohoto produktu. V roce 2010 žilo v  České republice 7 379 000 

obyvatel v produktivním věku. Tento počet se však meziročně mírně snižuje ve prospěch 

obyvatel v poproduktivním věku. [30] 

3.1.2 Ekonomické prostředí 

Po přelomu roku 2010 a 2011, kdy se zdálo, že by se ekonomická situace v České 

republice mohla zlepšovat, upadla naše ekonomika na konci roku 2011 znovu do ekonomické 

recese. Přestože míra nezaměstnanosti v roce 2011 ve skupině obyvatel v produktivním věku 

meziročně klesala a činila okolo 6,8% a výkonnost ekonomiky meziročně stoupla o 1,7 %, 

ztrácela ovšem na tempu a HDP klesl ve 4. čtvrtletí o 0,3 % oproti předešlému čtvrtletí. 

Zpomalení ekonomiky může vést k rostoucí míře nezaměstnanosti a snižování příjmů 

obyvatel. Reálná průměrná mzda ve 3. čtvrtletí roku 2011 rostla o 0,6 %, což neodpovídá 

dosažené inflaci ve výši 1,9 %.  Jelikož lidé mají nižší příjmy, lze očekávat, že se budou 

chodit méně bavit do barů a diskoték. Je také možné, že lidé budou více plánovat své dálkové 

jízdy automobilem, lze očekávat, že omezí jejich častost. S tímto je spojen možný pokles 

poptávky po energetických nápojích. Jelikož energetické nápoje nepatří mezi nejlevnější 
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sortiment dodávající jednorázově energii, spotřebitele budou hledat levnější alternativy jako je 

například káva. [31] 

3.1.3 Technologické prostředí 

Inovace jsou v současné době možností, jak upozornit na svůj produkt a zvýšit tak 

jeho prodej. U energetických nápojů se přechází od tradičních plechovek k PET lahvím, 

zvětšuje také objem. Původní 0,33 l či 0,5 l jsou nahrazovány někdy i litrovými baleními. Jsou 

přidávány další podpůrné látky či zaváděny nové příchutě. Zákazníci jsou stále náročnější, 

chtějí se se svým oblíbeným nápojem ztotožnit, chtějí se účastnit akcí pořádaných značkou, 

tudíž jsou v současné době stále více využívány pro komunikaci se zákazníky nejen webové 

stránky, ale hlavně sociální sítě.  

3.1.4 Přírodní prostředí 

Jelikož energetické nápoje obsahují přírodní látky, které jsou pro výrobu 

energetických nápojů stěžejní, existuje riziko špatné úrody rostlin, ze kterých se tyto přísady 

získávají. V tomto případě by se musely tyto přírodní látky vyrobit uměle.  

3.1.5 Sociálně kulturní prostředí 

V České republice je zvykem chodívat se o víkendu bavit s přáteli do barů či  

na diskotéky. Pro řadu lidí je tato zábava spojená s konzumací alkoholu a pro mnohé z nich 

s konzumací alkoholu v kombinaci s energetickým nápojem. Pokud by se výrobcům podařilo 

vymyslet další možné kombinace různých alkoholů a energetických nápojů ve formě drinků, 

mohly by si na párty získat nemalou oblibu. Čeští studenti jsou zvyklí učit se těsně před 

zápočtem či zkouškou, dělat věci na poslední chvíli, mnohdy v noci. Také oni často sahají  

po energetických drincích jako po okamžité zásobě energie. Řidiči jezdící na delší vzdálenosti 

mnohdy podceňují riziko mikrospánku a vyjíždějí na silnice k večeru, kdy je může kdykoliv 

překvapit únava. Právě řidiči osobních automobilů místo odpočinku mnohdy volí zastávku  

na čerpací stanici spojenou s konzumací energetického drinku. Lze proto říci, že na českém 

trhu existuje poměrně silně zakotvená tradice konzumace energetických nápojů.  

3.1.6 Legislativní prostředí 

V poslední době široce diskutované nežádoucí účinky konzumace energetických 

nápojů však mohou způsobit pochyby u spotřebitelů, které by mohly způsobit pokles 

konzumace těchto nápojů. Lékaři varují před tzv. střízlivou opilostí, kdy kofein potlačí 

viditelné příznaky opilosti, avšak nesníží se riziko poškození organismu.  Konzumace 
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energetického nápoje minimálně jednou týdně nebo častěji významně zvyšuje riziko vzniku 

závislosti na alkoholu. S pravidelnou konzumací energetických nápojů mohou souviset 

poruchy spánku, bušení srdce a úzkostné stavy či obezita i u dětí. Objevují se proto diskuze, 

že by bylo zapotřebí výrobu a prodej energy drinků legislativně ukotvit. [46] 

Energetické nápoje spadají do kategorie potravinářských výrobků, a proto existuje 

řada zákonů a vyhlášek, které slouží k ochraně zdraví lidí. Výroba energetických nápojů se 

řídí například zákonem č. zákon č. 110/1997 Sb., zákon o potravinách a tabákových 

výrobcích. Dále musí výrobce dodržovat například zákon č. 477/2001 Sb., zákon o obalech a 

o změně některých zákonů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku č. 

113/2005 Sb., která hovoří o důležitých údajích, uvedených na výrobku, jako např. minimální 

trvanlivost, složení nápoje nebo způsobu použití či zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 

Sb. [26] 

3.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Pro analýzu konkurenčního prostředí je využita Porterova analýza konkurenčních 

sil, která zahrnuje posouzení stávající konkurence, nové konkurence, vlivu odběratelů či 

zákazníků, vlivu dodavatelů a ohrožení ze strany substitučních výrobků.  

3.2.1 Stávající konkurence 

Na trhu v současné době existuje několik výrobců a distributorů energetických nápojů. 

Mezi nejvýznamnější hráče na trhu dle tržních podílů patří značky Red Bull, Big SHOCK! a 

Semtex. Red Bull i Big SHOCK!, které jsou největší konkurencí energetického nápoje 

Semtex, investují nemalé náklady do marketingové komunikace, pořádají eventy či sponzorují 

sportovce. Nutno však zmínit, že cena energetického nápoje patří k vyšším. Nezanedbatelným 

konkurentem jsou také privátní značky, které ovšem konkurují jen cenou, nikoliv 

marketingovou komunikací. Mezi další konkurenty s malým tržním podílem patří například 

Planet Energy, Monster, Imola, Kamikaze, Party Power atd. [47] 

Dále jsou uvedeny základní charakteristiky nejvýznamnějších konkurentů 

energetického nápoje Semtex.  

Red Bull 

V roce 1982 si Dietrich Mateschitz povšiml povzbuzujících nápojů užívaných  

na Dálném výhodě a roku 1984 se rozhodl založit společnost Red Bull. První Red Bull 

Energy Drink se začal na rakouském trhu prodávat v roce 1987. Takto byl zaveden nejen 

nový produkt, ale celá produktová kategorie energetických nápojů. Dnes se Red Bull prodává 
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ve 162 zemích, na celém světě má přes 7750 zaměstnanců a ústředí společnosti sídlí 

v Rakousku poblíž Salzburgu. [42] 

Jelikož se Red Bullu prodá ročně kolem 4 miliard plechovek, je si společnost vědoma 

své odpovědnosti za minimální zatěžování přírody. Společnost Red Bull pracuje na snížení 

uhlíkové stopy, energie a surovin. Také výroba plechovek na jediném místě snižuje objem 

přepravy surovin a polotovarů, tudíž přispívá ke snížení emisí CO2. Red Bull se také snaží 

recyklovat použité plechovky a snižovat hmotnost jednotlivých plechovek. [42] 

Obr. 3.1 Logo společnosti Red Bull 

 
Zdroj: www.redbull.cz 

Red Bull se prodává v České republice od roku 1995. Značka Red Bull zaujímá první 

místo mezi energetickými nápoji na českém trhu jak v oblasti retailu, tak v gastrooblasti. 

Společnost Red Bull zaštiťuje energetické produkty Red Bull Energy Drink, Red Bull 

Sugarfree a Red Bull Energy Shot. Dostupné jsou v plechových baleních o objemu 250, 330, 

355 a 473 mililitrů. [42] 

Red Bull Energy Drink 

Red Bull Energy Drink je vůbec první funkční nápoj na světě, který revitalizuje tělo a 

mysl, zvyšuje výkonnost, zlepšuje koncentraci a zvyšuje rychlost reakce, zvyšuje bdělost, 

stimuluje metabolismus a pomáhá cítit se energičtěji, a přispívá tak k celkové tělesné i 

duševní pohodě, což dokazuje na webových stránkách řadou provedených studií. Tento 

energetický nápoj byl vyvinut pro lidi, kteří se potřebují soustředit, potřebují mít dobrou 

fyzickou výkonnost, potřebují podat dobrý výkon či se bavit a žít aktivním životním stylem. 

[42] 

Red Bull Energy Drink obsahuje kofein, taurin, vitamíny skupiny B, glukuronolakton, 

sacharózu a glukózu a alpskou pramenitou vodu. [42] 

Na webových stránkách doporučuje Red Bull pít Energy Drink při učení na zkoušky, 

při intenzivní práci nebo při dlouhých nočních akcích, na cestách, při sportu či při hraní 

videoher. Výrobce tak podává názorný příklad, jak zapojit energetický nápoj do běžného 

života. [42] 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150301994130352.557224.14226545351&type=1
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Zdroj: www.redbull.cz 

Red Bull Sugarfree 

Red Bull Sugarfree je stejně jako Red Bull Energy Drink funkční nápoj, ovšem  

bez cukru. Obsahuje pouze 3 kalorie na 100 mililitrů nápoje. Také revitalizuje tělo a mysl. 

[42] 

Obr.  3.3 Red Bull Sugarfree 

 
Zdroj: www.redbull.cz 

Red Bull Energy Shot 

Jelikož nelze vždy nápoj vychladit, vyvinul Red Bull koncentrovanou nesycenou verzi 

energetického nápoje s názvem Red Bull Energy Shot. Nápoj o objemu 60 mililitrů obsahuje 

stejné funkční přísady jako Energy Drink, tudíž zvyšuje výkonnost, zlepšuje koncentraci a 

zvyšuje rychlost reakce, zvyšuje bdělost a stimuluje metabolismus. Má však onu výhodu, že 

se dá vypít kdykoliv a kdekoliv, nemusí se chladit a je skutečný malý. Nejedná se o běžnou 

potravinu, ale o doplněk stravy, které se mohou všeobecně užívat v odměřeném malém 

množství, proto se doporučuje vypít pouze jeden shot denně. [42] 

Obr.  3.2 Red Bull Energy Drink 
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Obr.  3.4 Red Bull Energy Shot 

 
Zdroj: www.redbull.cz 

Red Bull a sport 

Red Bull provozuje vlastní televizi a rádio, kde uvádí a komentuje informace, záběry a 

příběhy z vlastních sportovních akcí a závodů. Red Bull podporuje dobrodružné, letecké, 

míčové, cyklistické, motoristické, skateboardové, vodní a zimní sporty, sponzoruje týmy a 

sportovce a také pořádá vlastní závody Red Bull Crashed Ice, skoky do vody Red Bull Cliff 

Diving s českým zástupcem Michalem Navrátilem, freestyle motokros Red Bull X-Fighters  

s českým zástupcem Petrem Pilátem a akrobatické létání Red Bull Air Race. Mezi 

nejznámější sportovní tváře patří například snowboardista Travis Rice, free runner Ryan 

Doyle, moto X Freestylista Travis Pastrana a Robbie Maddison, akrobatický pilot Kirby 

Chamblis, závodník Formule 1 Sebastain Vettel či kajakář Steve Fisher. Z České republiky 

například snowboardistka Eva Samková, triatlonista Jan Kubíček, biker Petr Kraus, lyžař 

Tomáš Kraus a tým akrobatických pilotů Flying Bulls pod vedením Radky Máchové. [42] 

Internetová marketingová komunikace Red Bullu 

Společnost Red Bull provozuje vlastní webové stránky www.redbull.cz v češtině, kde 

poskytuje informace o produktech, společnosti, ale hlavně o sportech a sportovních akcích 

Red Bull. Oddělená webová prezentace firmy či produktů neexistuje. Na úvodní stránce jsou 

ihned k dispozici aktuální informace o uskutečněných závodech a akcích, tak o plánovaných. 

Vše je doplněno grafikou, obrázky, videi, flashovými prezentacemi. Webové stránky 

poskytují mnoho informací, ovšem na úkor přehlednosti. Přes množství odkazů, informací a 

videí se některé méně zvýrazněné informace již ztrácejí.  

Společnost Red Bull má firemní profil nápoje a jídla v angličtině na sociální síti 

Facebook. Zde publikuje novinky ze závodů, které jsou vždy uživateli po celém světě široce 

sdíleny a komentovány. Nutno však doplnit, že na sociální síti Facebook existují také 

samostatné profily věnované jednotlivým oborům závodů, a proto se mnohdy informace 

fanouškům zdvojují. Existují také profily Red Bullu pro různé země, ale také fanouškovské 

profily. Na sociální síti LinkedIn má Red Bull oddělenou sekci potravin a nápojů od sekce 

http://www.redbull.cz/
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sportovní, automobilové a podobně. Zde jsou publikovány informace hlavně o nových 

zaměstnancích, povýšení či změnách pozic. Také tento profil je společný pro celý svět.  

Na sociální síti Google+ publikuje Red Bull ve většině případů tytéž informace a novinky 

jako na Facebooku. Také v angličtině. Na sociální síti Twitter existuje mnoho profilů Red 

Bullu pro různá místa či země. Existuje jak český, tak anglický profil. Red Bull tweetuje 

téměř každý den. Na webové stránce však naleznou fanoušci odkaz jen na profil  

na Facebooku. Red Bull využívá přednostní výpis a reklamu na webu seznam.cz po zadání 

klíčového slova energetický nápoj.  

Al-Namura, s. r. o.  

Společnost Al-Namura, s. r. o., založená v roce 1992, je exkluzivním zástupcem a 

distributorem značek Mr. Brown, Ahmad Tea, vůbec první produkt, který společnost Al-

Namura, s. r. o. přinesla na český trh, dále Steeves, Bavaria, Pringles a Bornier. V neposlední 

řadě je také výrobcem českého energetického nápoje Big SHOCK!. Značka Big SHOCK je 

druhou nejprodávanější značkou v oblasti energetických nápojů na českém trhu od roku 2007. 

Big SHOCK! se vyváží do 8 evropských zemí a části Blízkého východu. Pod značkou Big 

SHOCK! se prodávají také energetické tyčinky, které obsahují více kofeinu než energetické 

nápoje. Tyčinky neobsahují lepek ani konzervanty, tudíž je doporučuje i Sdružení celiaků ČR. 

[28] 

Obr.  3.5 Logo společnosti Al-Namura 
 
 

 

Zdroj: www.alnamura.cz 

Big SHOCK! Original 

První variantu energetického drinku v plechovce o objemu 0,5 litru začala společnost 

Al-Namura vyrábět v roce 2003. Tento nápoj obsahuje nízké množství kofeinu, ale také taurin 

a řadu vitamínů jako vitamín C, niacin, kyselinu pantotenovou, vitamín B6, B2 a kyselinu 

listovou.  Jedná se o nesycený nápoj, který dodává energii na celý den a je určen především 

teenagerům, řidičům a sportovcům. Dostupný je také v plechovce o objemu 250 mililitrů.  

Od roku 2006 je dostupné na našem trhu také praktické balení v PET lahvi o objemu 1 litr, 

které bylo původně určeno pro zahraniční trh. [44] 
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Obr.  3.6 Big SHOCK! Original 

Big SHOCK! Gold 

Dále od roku 2007 existuje produkt Big SHOCK! Gold v plechovkách o stejném 

objemu jako Big SHOCK! Originál. Tento produkt se liší od původního tím, že se jedná  

o sycený energetický nápoj. [44] 

Obr.  3.7 Big SHOCK! Gold 
 

 
Zdroj: www.shockenergy.cz 

Big SHOCK! Bitter  

Od roku 2008 je na trhu také Big SHOCK! Bitter o objemu 0,5 litru význačný svou 

hořkou chutí, která se odlišuje od klasické sladké chuti energy drinků, a také přidanými 

látkami jako koenzym Q10, ženšen, paltinova atd. v plechovkách o objemu 250 ml. [44] 

Obr.  3.8 Big SHOCK! Bitter 

Zdroj: www.shockenergy.cz 

Zdroj: www.shockenergy.cz 
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Big SHOCK! Juicy 

Poslední novinkou jsou energetické nápoje Big SHOCK! Orange a Big SHOCK! 

Exotic juicy. Tyto varianty se více přibližují trendu zdravé výživy, jelikož obsahují ovocnou 

složku, a přesto si zachovávají stejnou energetickou hodnotu jako ostatní Big SHOCK! 

nápoje. [44] 

Obr.  3.9 Big SHOCK! Juicy 

Zdroj: www.shockenergy.cz 

Big SHOCK! Team 

Big SHOCK! sponzoruje mnoho sportovních týmů v oblasti motorového sportu, 

extrémního horolezectví, paraglidingu, freestylu na divoké vodě, cyklistiky, BMX, freestyle 

na lyžích, snowboardu a motokrosu, skateboardingu, jachtingu, futsalu atd. [29] 

Big SHOCK! také pořádá a účastní se mnoha sportovních a hudebních festivalů, 

zápasů či turnajů. Big SHOCK Team je spolek ryze amatérských horských cyklistů, který se 

účastní domácích i zahraničních závodů v MTB a má zastoupení jak v mužské, tak v ženské 

kategorii. [29] 

Internetová marketingová komunikace Big SHOCKu! 

Společnost Al-Namura, s. r. o. provozuje webové stránky společnosti 

www.alnamura.cz, kde poskytuje základní informace o společnosti a o distribuovaném 

portfoliu produktů. Také zde poskytuje základní informace o vlastních výrobcích Big 

SHOCK!. Je zde uveden odkaz na produktové webové stránky www.shockenergy.cz, kde se 

zájemce dozví více informací o produktech, akcích, zábavě či kontaktech. Big SHOCK! má 

zaregistrovanou také doménu www.bigshock.cz, která uživatele přesměruje na oficiální 

webové stránky. Stránky je možné prohlížet v češtině, angličtině, němčině, finštině a 

švédštině. Na úvodní straně ihned návštěvníka poutají pozvánky na akce a ukázky 

z uplynulých eventů. Stejně jako u společnosti Red Bull se objevuje na stránkách rozsáhlá 

grafika, mnoho videí a fotografií či flashových prezentací. Na webových stránkách určených 

Big SHOCKu! nalezne zájemce jen základní informace o výrobci. Přehlednost informací 
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zůstává i přes použitou grafiku zachována ve větší míře než u Red Bullu.  Big SHOCK Team 

má vlastní webovou prezentaci na www.bigshockteam.cz. 

Big SHOCK! má firemní profil na sociální síti Facebook, kde vystupuje pod názvem 

Big Shock!. Tento profil je moderován jen výjimečně. Dále existuje významný profil BIG 

SHOCK, kde fanoušci naleznou soutěže či informace o uskutečněných akcích, ať již 

z Wintertour či diskotékových. Fanoušci si vytvořili také jiné skupiny například SHOCK! a 

další, které však nemají mnoho fanoušků. Na sociální síti LinkedIn má profil jen společnost 

Al-Namura, s. r. o. V závorce je uvedena jako výrobce Big SHOCK! energy drinků. Zde jsou 

publikovány informace o zaměstnancích, ovšem neúplné a téměř nefunkční. Prezentace 

společnosti probíhá v angličtině. Na sociální síti Google+ existuje profil Big SHOCK!, ovšem 

není aktivní a nic se na něm neděje. Na sociální síti Twitter neexistuje žádné informace o Big 

SHOCKu! ani o společnosti Al-Namura. Na produktové webové stránce naleznou fanoušci 

odkaz jen na profil na Facebooku stejně jako u Red Bullu.  

3.2.2 Nová konkurence 

Jelikož neexistují žádné regulace v oblasti energetických nápojů ze strany vlády, 

nejsou bariéry vstupu do odvětví příliš velké. Je možné, že by na tento trh vstoupila nová 

konkurence, ovšem na trhu již nyní existuje mnoho firem, přední postavení na trhu je 

rozděleno mezi tři největší značky, které se snaží působit na své zákazníky marketingovou 

komunikací a zvyšovat tak loajalitu zákazníků ke svým značkám, proto vstup nové významné 

konkurence na trh se nejeví jako příliš ohrožující.  

3.2.3 Vliv dodavatelů 

Co se týče dodavatelů plechovek na energetické nápoje nelze očekávat příliš velkou 

vyjednávací sílu. Klasické plechovky je možné odebírat od různých firem. Taktéž je možné 

odebírat složky samotného energetického nápoje od různých dodavatelů. Jiné by to bylo 

ovšem v případě unikátních přísad do energetických nápojů. Zde by mohla být vyjednávací 

síla odběratelů významná.  

3.2.4 Vliv odběratelů 

Koncových zákazníků, kteří si kupují energetické nápoje, je nesčetně. Nelze říci, že by 

některý z koncových zákazníků mohl mít díky své velikosti, objemu nákupu či jedinečnosti 

významnou vyjednávací sílu. Co se týče prostředníků, kteří umožňují prodej koncovým 

zákazníkům, zde již může být situace odlišná. Gastroprovoz zřejmě nebude vytvářet sdružení 

tak, aby měl větší vyjednávací sílu, a mohl tak ovlivnit nákupní cenu či obchodní podmínky. 

Ovšem ze strany obchodních řetězců lze očekávat možný nátlak na nižší nákupní cenu či delší 
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platební lhůtu. Možnou hrozbou je také jistá standardizovanost produktu, jelikož je v podstatě 

jedno, kterou značku energetického nápoje bude obchodní řetězec či restaurace nabízet. 

Náklady na změnu dodavatele také nejsou příliš vysoké. Avšak vyšší loajalita koncových 

zákazníků ke značce by mohla zamezit takovémuto přecházení prostředníků od jednoho 

výrobce k druhému.  

3.2.5 Substituční produkty 

Substitučními produkty, které mohou nahradit energetické nápoje, mohou být všechny 

druhy kávy obsahující kofein. Dále to mohou být doplňky stravy dostupné v lékárnách či 

fitcentrech a prodejnách s fitness zbožím. Pozitivní účinky na fyzickou i psychickou 

výkonnost mají výrobky obsahující například guaranu či ginkobilobu.  

3.3 Charakteristika výrobce energetického nápoje SEMTEX 

Od dubna roku 2011 probíhá odkup značky SEMTEX firmou Kofola Holding a. s.  

od společnosti PINELLI, spol. s r. o. Jelikož tento přestup ještě není v konečné fázi, ovšem 

byl již oznámen oficiálně odkup značky společností Kofola, zatímco na produktech značky 

SEMTEX je stále uvedena jako výrobce společnost PINELLI, je v této kapitole uvedena 

charakteristika obou firem. Také na webových stránkách je značka SEMTEX uvedena 

v produktových portfoliích obou společností.   

PINELLI, spol. s r. o.  

Společnost PINELLI byla založena roku 1993 a zabývá se výrobou nealkoholických 

nápojů, ale také produkcí autochemie. Tato ryze česká firma se nejprve orientovala na ovocné 

nápoje a nektary. V roce 1995 uvedli na český trh první energetický nápoj SEMTEX 

exklusive energy drink. V následujících letech rozšířili své produktové portfolio především o 

energetické nápoje EREKTUS Guarana energy drink, SEMTEX forte, No DELIRIUM, 

SEMTEX junior, ISO-SPRINT nejen pro sportovce. [41] 

Dalším novým trendem v nápojích se stal roku 1998 FAST FOOD ve stylu „pití místo 

jídla“. Následoval TRUCK Power jako nápoj se speciální kombinací účinných látek určený 

pro řidiče. Významné bylo také uvedení hotového míchaného nápoje SEMTEX + Tequila 

Blafl Death Gold. [41] 

Společnost PINELLI vždy šokovala svými neobvyklými a kontroverzními způsoby 

vedení reklamních kampaní. PINELLI bývá dokonce někdy přezdívána „českým 

Benettonem“, o čemž svědčí také nejvyšší ocenění soutěže České ceny za Public Relations 

2007.  Společný projekt značky Semtex a agentury Ogilvy Public Relations „Semtex ti 
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prodlouží den“ byl vybrán jako nejlepší komunikační strategie pro produktovou značku. 

Semtex byl také v roce 2008 oceněn jako nejúspěšnější česká značka vzniklá po roce 1989 

v rámci rychloobrátkového zboží. [41] 

PINELLI podporuje lední hokej, netradiční druhy sportu, ale také moderní či 

alternativní směry hudby. Své zastoupení měla také na největší techno párty v Berlíně.  

Na veletrzích bývá k vidění netypické provedení veletržních stánků. [41] 

 
 
 
 

Kofola Holding, a. s.  

Společnost Kofola je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů se 

sedmi výrobními závody. Oficiálně byla Kofola založena v roce 1996. Kofola působí mimo 

Českou republiku také v Polsku, na Slovensku a v Rusku. Kofola vyrábí kromě tradičního 

kolového nápoje s originální recepturou Kofola také řadu ovocných nápojů a koncentrátů 

Jupí, dětských nápoj Jupík a Jupík Aqua, přírodní pramenitou vodu Rajec a Rajec Bylinka, 

pravou americkou RC Colu, Chito Tonic či hroznový nápoj Top Topic. [32] 

Kofola chce s nadšením vytvářet atraktivní značky nápojů, které budou nabízet 

spotřebiteli funkční a emotivní hodnotu takovou, aby se pro něj staly tyto značky součástí 

životního stylu. Do roku 2012 chce být Kofola dvojkou na nealko trhu v České republice,  

na Slovensku a v Polsku. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kofola 

Jannis Samaras se stal Podnikatelem roku 2011 České republiky a Podnikatelem roku 2011 

Moravskoslezského kraje. [32] 

Společnost Kofola podporuje projekty a subjekty, které se orientují na volnočasové 

aktivity znevýhodněných dětí, mládeže i dospělých. Nejvíce v okolí jejich výrobních závodů 

v Moravskoslezském kraji a v Libereckém kraji. Jedním z charitativních projektů byly také 

celorepublikové Dobronožky. [32] 

V dubnu roku 2011 koupila Kofola společnost Pinelli, která, jak již bylo zmíněno 

výše, byla od roku 1993 výrobcem energetických nápojů Semtex a Erektus. Pinelli se 

Semtexem měla v době prodeje desetiprocentní podíl na trhu a patřilo jí tak pomyslné druhé 

místo. Kofola se zaměřuje na budování lokálních značek, které úspěšně konkurují globálním 

hráčům. Cena transakce nebyla po dohodě smluvních stran zveřejněna. [32] 

Obr.  3.10 Logo společnosti Pinelli 

Zdroj: www.pinelli.cz 

http://www.pinelli.cz/uvodni-strana.html
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Nejprve budou rozšiřovány distribuční sítě a postupně bude realizována vize Kofoly 

v segmentu energy drinků. Společnost Kofola předpokládá nárůst spotřeby energetických 

nápojů v nejbližších letech. Spotřeba v roce 2010 se pohybovala okolo 2 litrů na osobu, což 

bylo zhruba pětkrát méně než v sousedním Rakousku. [32] 

Obr.  3.11 Logo společnosti Kofola 

 

Zdroj: www.firma.kofola.cz 

SEMTEX 

SEMTEX patří mezi nejprodávanější energetický nápoj v České republice, je široce 

oblíbený pro svou neopakovatelnou chuť, vůni a maximální obsah kofeinu a taurinu. Tento 

nápoj získal titul „nealko roku 1995“ a kromě kofeinu a taurinu obsahuje také vitamín C, B2, 

B6 a niacin.  Semtex je vhodný pro stimulaci a regeneraci tělesných a duševních sil. Na trhu 

je prodáván v plechovkách o objemu 250 a 500 ml. [32, 39, 41] 

Obr.  3.12 SEMTEX 

 
 

Zdroj: www.mujsilvestr.cz 

SEMTEX FORTE  

SEMTEX FORTE je sycený energetický nápoj s obsahem kofeinu, taurinu, 

glucuronolactonu, myoinositu a vitamínů, který podporuje rychlou regeneraci organismu, 

dodává energii a umožňuje vyšší výkonnost. Tento nápoj je určen především mladé generaci, 

může být dokonce alternativou tzv. tanečních drog, je vhodný při zvýšené tělesné námaze, 

vysokých sportovních výkonech, psychickém stresu a přetížení. Je vhodný i při únavě, dlouhé 

jízdě autem a pro oddálení spánku. Prodává se v 250 ml a 500 ml plechovkách. [32, 39, 41] 
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EREKTUS  

EREKTUS je speciální energetický nápoj, který kromě složek obsažených v Semtexu 

obsahuje navíc také výtažky z exotických bylin guarana, damiana, schizandra, maté a ženšen. 

Tyto látky působí proti únavě a zvyšují nejen sexuální výkonnost. Přidaný L-karnitin 

napomáhá odbourávání tuků v organismu. Účinky guarany jsou několikahodinové. Pozitivně 

působí na mozkovou činnost, potenci, nervový systém a má detoxikační účinek na játra. 

Erektus se prodává ve žluté plechovce o objemu 250 ml. [32, 41] 

  

 

 

 

 

Internetová marketingová komunikace SEMTEXu 

SEMTEX lze nalézt v produktovém portfoliu jak na webových stránkách společnosti 

Pinelli, tak společnosti Kofola. Firemními webovými stránkami jsou www.pinelli.cz a 

www.firma.kofola.cz. Zde lze nalézt velice podobné informace o produktech. V současné 

době neexistují samostatné produktové stránky, které by poskytovaly širší informace k dění 

kolem značky. Na webových stránkách www.mujsilvestr.cz či www.semtexculture.cz lze najít 

poslední projekt značky SEMTEX v režii již společnosti Kofola. Uživatelé měli možnost 

Zdroj: www.pinelli.cz 

Obr.  3.13 SEMTEX FORTE 

Obr.  3.14 EREKTUS 

Zdroj: www.pinelli.cz 
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soutěžit o zapůjčení bytu s veškerým doplňkovým servisem SEMTEXu na Silvestra. 

V současné době jsou zde uveřejněny fotografie, jak si výherci párty užili.  

Na sociální síti Facebook existuje oficiální firemní profil SEMTEXu pod názvem 

SEMTEX – To dáš!. Tento profil je poměrně často moderován výrobcem. Uživatelé mohou 

najít na Facebooku také uživatelský profil SEMTEX či SEMTEX exclusive energy drink, 

které si vytvořili sami fanoušci a není tudíž nikým moderován. Existují také jiné profily 

například komunitní kolem SEMTEXu, ovšem nemají velkou přízeň fanoušků a jsou 

neaktivní. Celkově lze říci, že kromě oficiálního webu, fanouškovské profily jsou neaktivní. 

Ani na ostatních sítích nelze říci, že by byla situace lepší. Nikde jinde neexistuje moderovaný 

firemní profil značky SEMTEX.  
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4 Metodika výzkumu 

Tato kapitola je věnována objasnění problému a cíle výzkumu, způsobu získávání 

informací o internetové marketingové komunikaci na trhu nápojů, zvláště energetických 

nápojů a také postupu při realizaci analýzy této internetové marketingové komunikace.  

4.1 Definice problému a cíle 

Nejprve byl definován problém, účel a cíl výzkumu.  

4.1.1  Určení problému 

Účelem výzkumu, tedy proč se výzkum realizoval, bylo zlepšení stávajících aktivit 

v oblasti internetové marketingové komunikace značky SEMTEX. Jelikož v současné době 

internetová marketingová komunikace značky SEMTEX není nikterak výrazná, bylo potřeba 

zaměřit se na činnosti konkurence, a získat tak přehled o možnostech, které Internet nabízí. 

Problém byla neznalost internetových marketingových aktivit největších konkurentů značky 

SEMTEX, tudíž vyplynula nutnost posouzení daných prvků internetového marketingu a 

stanovaní doporučení a návrhů, jak by měla být definována a prováděna marketingová 

komunikace na Internetu samotné značky SEMTEX.  

4.1.2  Definování cíle 

Cílem tohoto výzkumu bylo nalezení slabých a silných míst jednak v internetových 

marketingových komunikacích jednotlivých konkurentů ale také ve stávajících aktivitách 

značky SEMTEX. K tomuto bylo provedeno srovnání marketingového působení na Internetu 

největších konkurentů značky SEMTEX, tak značky SEMTEX samotné. Do srovnání byly 

zahrnuty jednak webové stránky společností, tak produktové webové stránky, dále profily  

na čtyřech nejznámějších a v České republice nejpoužívanějších sociálních sítích a videa 

uveřejňována na videoportálu YouTube.   

Tyto prvky komunikačního mixu na Internetu byly zvoleny na základě údajů 

zjištěných sběrem sekundárních dat. Ze sekundárních zdrojů bylo zjištěno, že v oblasti 

energetických nápojů jsou nejpoužívanějšími nástroji sociální sítě, webové stránky a 

videoportály. Žádná pozorovaná značka energetického nápoje nevyužívá zasílání reklamních 

e-mailů či newsletterů. Zájemce může požádat o zasílání bulletinu RedBull, ovšem za celou 

dobu pozorování nebyl na e-mail zaslán, proto nebyl tento nástroj hodnocen. Podpora prodeje 

je prováděna skrze sociální sítě či webové stránky prostřednictvím soutěží například sbírání 

plechovek, soutěže o nové příchutě a podobně. Virální marketing úzce souvisí s publikováním 
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videí na videoportálech či sociálních sítích, ovšem nelze objektivně hodnotit, které video se 

stane virálním a které nikoliv, proto bylo hodnocení virálního marketingu omezeno jen na 

existenci videí energetických nápojů na Internetu. Bannery a pop-up okna byly z hodnocení 

vyřazení z důvodu nízké efektivnosti dané vysokou bannerovou slepotou a uživatelskou 

nesnášenlivostí pop-up oken.   

Jelikož na trhu energetických nápojů v České republice působí několik značek včetně 

privátních značek jako například EURO Shopper, bylo nejprve nutné definovat skutečně 

reálně a největší konkurenty značky SEMTEX. Značka SEMTEX zaujímá na trhu pomyslné 

druhé místo, tudíž jako kritérium výběru byl zvolen adekvátní tržní podíl. Z interních 

informací společnosti Kofola bylo zjištěno, že dle tržních podílů v obchodech, čerpacích 

stanicích, ale také v restauracích a barech, největšími konkurenty jsou značky Red Bull a Big 

SHOCK!. Významné místo na trhu zaujímají také privátní značky, ovšem množství 

jednotlivých značek a jejich konkurence především cenou a nikoliv marketingovou 

komunikací, znemožnilo jejich zahrnutí do výzkumu.  

Studiem sekundárních dat z Internetu, časopisů a literatury byly získány informace, 

dle kterých byl sestaven scénář, pomocí něhož byly hodnoceny internetové marketingové 

aktivity Red Bullu, Big SHOCKu! a SEMTEXu.  

Byla provedena také analýza heatmap sociálního profilu společnosti Red Bull. Tyto 

heatmapy byly získány ze sekundárních zdrojů a byly následně využity pro vlastní analýzu a 

doporučení v oblasti sociálních sítí.   

4.2 Plán výzkumu 

Při sestavování scénáře i při samotném hodnocení ať již webových prezentací či 

profilů na sociálních sítích a bulletinů byla posuzována kritéria z pohledu uživatelského 

pohodlí a přívětivosti. Vycházelo se z obecně známých doporučení a omylů z praxe, 

doplněných o vlastní zkušenosti a přání.  Na profily na sociálních sítích, informace na nich či 

na informace na webových stránkách atd. bylo pohlíženo z úhlu běžného uživatele tak, aby 

mu daná prezentace přinesla co nejvyšší užitek a neodrazovala jej od další podpory značky.  

Pomocí metody pozorování byly zjišťovány informace o trendech, způsobech a 

možnostech internetové marketingové komunikace tří nejvýznamnějších značek na trhu 

energetických nápojů. V průběhu hodnocení internetové marketingové komunikace na trhu 

energetických nápojů se postupovalo dle předem stanovených kritérií, jejichž podrobnější 

popis je uveden v Příloze č. 1. Scénář hodnocení obsahoval parametry Webová stránka, 

Profily na sociální síti a YouTube. Každý parametr v sobě zahrnoval blíže stanovená kritéria, 
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která byla hodnocena bodově. Nejvíce, tj. 2 body, obdržela žádoucí, nejlepší varianta 

sledovaného požadavku. Nejméně, tj. 0 body, byla hodnocena varianta, kdy požadavek nebyl 

splněn vůbec či nebyl dostatečně uživatelsky přívětivý. Tento systém bodového hodnocení 

byl použit u dílčích parametrů Existence webové stránky, Odkaz na produkt, Odkaz  

na výrobce, Vzhled www stránek energetických nápojů, Slogan, Logo, Aktuální informace, 

Kontakty a Akce.  

Jelikož se v rámci výzkumu objevila kritéria, která nebylo možno hodnotit bodovou 

škálou od nejlepšího po nejhorší, bylo zvoleno odlišné hodnocení. Dílčí prvky webových 

stránek energetických nápojů, jejichž podrobnější přehled je uveden v Příloze č. 1, byly 

hodnoceny přidělením 1 bodu, když byl daný faktor splněn. Pokud faktor splněn nebyl, 

ohodnotil se 0 body.  

Získávání sekundárních informací pro hodnocení probíhalo již od července 2011 tak, 

aby bylo shromážděno dostatečné množství relevantních zkušeností a rad. Výzkum  

na webových stránkách, sociálních profilech a YouTube byl prováděn od ledna 2012 do února 

2012. Dvouměsíční doba výzkumu umožnila posoudit měnící se chování firem v rámci 

marketingové komunikace.  

4.2.1 Typy údajů 

Během předvýzkumu byly shromažďovány sekundární informace, jak již bylo 

zmíněno výše. Tyto informace byly získávány pomocí Internetu, časopisů a literatury.  Byly 

využity také oficiální webové stránky jednotlivých konkurentů či profily na sociálních sítích. 

Veškeré takto získané a používané informace byly externí. Jedinými interními informace 

získávanými během předvýzkumu byla data o tržních podílech jednotlivých energetických 

nápojů ze zdrojů společnosti Kofola.  

Samotným výzkumem metodou pozorování byly získány primární informace. Veškeré 

takto získané informace jsou externí, v čase stavové, kvalitativní a kvantitativní.  

4.2.2  Způsob sběru údajů 

Jak již bylo výše zmíněno, při výzkumu byla použita metoda pozorování. Jednalo se  

o pozorování osobní, pozorovatelem jsem byla já osobně, dále se jednalo o pozorování skryté, 

jelikož pozorovaní nevěděli, že byli pozorování a o pozorování strukturované v přirozeném 

prostředí. Pozorování webových stránek, sociálních sítí a YouTube bylo prováděno 

prostřednictvím webového prohlížeče Google Chrome na obrazovce o rozlišení 1024 x 768.  
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4.2.3  Metody analýzy 

Ke zpracování scénáře a vyhodnocení získaných údajů byl použit osobní počítač. 

Získané informace byly vyhodnocovány v MS Excel 2007, závěrečná zpráva byla vytvořena 

v MS Word 2007. Při zaznamenávání údajů o pozorovaných skutečnostech byly použity 

vytištěné scénáře a tužka. K zasílání newsletteru byla speciálně zřízena e-mailová schránka 

pouze za tímto účelem.  

4.2.4  Rozpočet výzkumu  

Během tohoto výzkumu vznikly především náklady související s tiskem a 

rozmnožováním hodnotících listů pozorování a hodnocení internetové marketingové 

komunikace zvolených značek.  

 

Rozpočet výzkumu 

  Tisk a rozmnožování pozorovacích listů 100 Kč  

Náklady celkem    100 Kč 

4.2.5 Časový harmonogram činností 

V následující tabulce je znázorněno, jak jednotlivé činnosti následovaly za sebou  

a ve kterých měsících byly provedeny.  

Tab.  4.1 Časový harmonogram činností 
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Příprava  

na výzkum 
X X X X X X      

Realizace 

výzkumu 
      X X    

Analýza a 

interpretace 

výsledků 

        X X  

Prezentace 

výsledků 
          X 

Zdroj:  Vlastní 
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4.3 Realizační fáze 

Během realizační fáze bylo zjištěno, že není obvyklé v rámci marketingové 

komunikace na Internetu energetických nápojů zasílat newslettery, proto bylo hodnocení 

parametru Newsletter jako samotné položky vyřazeno.  

Během realizační fáze také bylo naraženo na drobné nedostatky ve znění kritérií 

hodnocení, které byly následně přeformulovány. Jelikož se objevila na začátku března 2012 

nová informace na Internetu týkající se aktivity fanoušků nejznámějších značek na sociální 

síti Facebook, bylo také toto kritérium přehodnoceno tak, aby odpovídalo nejnovějším 

poznatkům.  

Hodnocení webových stránek energetických nápojů probíhalo vždy během pracovních 

dnů v týdnu, jelikož o víkendu vždy dochází k opakovaným výpadkům na serveru 

energetického drinku Big SHOCK!.   

Detailní hodnotící list používaný během pozorování je uveden v Příloze č. 1. 

V následujících Přílohách č. 2 a 3 jsou zobrazeny náhledy hodnocených webových stránek a 

sociálních profilů. Výsledky pozorování webových stránek, sociálních profilů a videoportálu 

YouTube jsou uvedeny v příloze č. 4 včetně zdůvodnění počtu získaných bodů.  
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5 Analýza internetové komunikace  

Tato kapitola je věnována analýze výsledků, které byly získány pomocí pozorování 

webových stránek, sociálních profilů jednotlivých značek a YouTube. Kapitola je rozdělena 

do tří stěžejních částí a to na část věnovanou analýze výsledků pozorování webových stránek, 

část věnovanou analýze výsledků pozorování sociálních sítí a na část zabývající se analýzou 

výsledků pozorování videí na videoportálu YouTube. Zdůvodnění výběru právě těchto prvků 

komunikačního mixu a nezahrnutí ostatních prvků je uvedeno v předcházející kapitole.  

Jak bylo při pozorování postupováno, popisuje předcházející kapitola. Podrobnější 

informace o jednotlivých posuzovaných kritériích popisuje scénář v Příloze č. 1. V Příloze  

č. 2 jsou uvedeny pro názornost náhledy hodnocených webových stránek a v Příloze č. 3 

náhledy hodnocených sociálních profilů značek. V Příloze č. 4 jsou zpracovány souhrnné 

výsledky pozorování jak webových stránek, tak sociálních profilů a YouTube. V této příloze 

jsou také podrobně vysvětlena jednotlivá hodnocení.   

Tato kapitola také obsahuje celkové hodnocení internetové marketingové komunikace 

energetických nápojů Red Bull, Big SHOCK! a SEMTEX. Na závěr je uvedena analýza 

heatmap sociálního profilu energetického nápoje Red Bull na sociální síti Facebook.  

5.1 Analýza webových stránek 

V rámci parametru Webová stránka byly hodnoceny především samotné webové 

stránky energetických nápojů. Jednalo se o webové stránky www.redbull.cz, 

www.shockenergy.cz a www.semtexculture.cz. V souvislosti s těmito weby byly zjišťovány 

návaznosti na weby www.alnamura.cz, www.pinelli.cz a www.firma.kofola.cz, protože se 

jedná o webové prezentace výrobců hodnocených energetických nápojů. Hodnocení 

webových stránek se zaměřilo především na existenci a propojenost produktových webů a 

webů výrobců, firemní identitu včetně loga a sloganu, poskytování aktuálních informací a 

informací o konaných akcích či soutěžích a dále byly hodnoceny dílčí prvky webových 

stránek například propojenost se sociálními sítěmi, prvky čitelnosti a uživatelské přívětivosti 

či funkčnosti webu atd.  

Bylo-li dané kritérium plněno v nejlepší míře, bodové hodnocení odpovídalo 2 bodům. 

Částečné splnění hodnoceného kritéria, znamenalo zisk 1 bodu, naopak nesplnění 

hodnoceného parametru znamenalo přidělení žádného bodu. Byl-li dílčí prvek webových 

stránek splněn, byl ohodnocen 1 bodem. V opačné situaci byl bodový zisk 0. Podrobnější 

výsledky hodnocení včetně zdůvodnění jsou uvedeny v Příloze č. 4.  
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Obrázek č. 5.1 ukazuje celkové hodnocení webových stránek v parametru Webová 

stránka. Jak je z tohoto obrázku patrné, nejlépe hodnoceny jsou webové stránky 

www.redbull.cz, které získaly 67,39 %. Přestože jsou tyto webové stránky společné jak pro 

firmu Red Bull v České republice, tak pro energetický nápoj Red Bull, ale také pro sportovní 

akce pořádané Red Bullem, což významně snížilo kladné hodnocení webu, z ostatních 

hledisek marketingové komunikace jsou tyto stránky na vysoké úrovni.  

Druhými nejlépe hodnocenými webovými stránkami, jak vyplývá z obrázku č. 5.1, se 

stala webová prezentace energetického nápoje Big SHOCK!. Web www.shockenergy.cz 

získal ještě nadpoloviční počet bodů, a to 58,7 %. Nejhůře hodnocené webové stránky 

energetického nápoje SEMTEX, získaly v hodnocení pouhých 21 bodů z celkových 46 

možných, což znamená méně než 50% úspěšnost. 

Nejlepší hodnocení získaly webové stránky Red Bullu především za dílčí prvky  

na webových stránkách, které byly hodnoceny jedním bodem. Jako jediné obsahují formulář 

pro dotazy návštěvníků, dále mají také jako jediné přednostní placený výpis na portálu 

seznam.cz pro klíčové slovo „energetický nápoj“, je zde také možnost vyhledávání, což jiné 

hodnocené weby neměly a také jako jediné umožňují zájemcům zadat e-mailovou adresu pro 

zasílání newsletteru RedBulletin, ovšem pouze v angličtině.  

Naopak za ostatními hodnocenými weby zaostává v přehlednosti z důvodu velkého 

množství poskytovaných a zobrazovaných informací. Stejně jako weby www.shockenergy.cz 

a www.semtexculture.cz neobsahují slogan a kontakty jsou uvedeny pouze obecně, bez udání 

jmen a funkcí pracovníků, kteří jsou v dané oblasti kompetentní.  
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Obr.  5.1 Celkové hodnocení parametru Webová stránka 
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Z obrázku č. 5.2 vyplývá, že webové stránky Big SHOCKu! nepostrádají propojení 

mezi webem výrobce a samotným produktovým webem energetického nápoje, které jako 

jediné obstálo ve všech hodnocených kritériích. Co se týče samotně hodnocených prvků  

na webových stránkách, nenesou tyto webové stránky žádné zvláštní znaky, které by nenesly 

ostatní hodnocené stránky. Jak již bylo zmíněno výše, tyto stránky také neobsahují slogan a 

uvedené kontakty lze považovat za nedostatečné.  

Jak lze vidět na předcházejícím obrázku č. 5.2, v žádném z hodnocených kritérií 

nedosáhly webové stránky SEMTEXu lepšího výsledku než konkurenční stránky. Alespoň 

stejného výsledku jako konkurenční značky energetických nápojů dosáhly webové stránky 

SEMTEXu v kritériích existence jak firemního, tak produktového webu, vzhledu webových 

stránek, uvedení sloganu a uvedení kontaktů. Naopak téměř ve všech parametrech dosáhla 

webová prezentace SEMTEXu jen jednobodového či nulového hodnocení. Nejhoršího 

bodového zisku dosáhl web SEMTEXu v parametrech odkaz na webové stránky výrobce, 

uvedení sloganu na webu a poskytování aktuálních informací na úvodní stránce.  

SEMTEX by se měl soustředit především na parametry, kde dosáhl nejhoršího 

bodového zisku oproti ostatním hodnoceným značkám energetických nápojů. Návštěvník, 

který chce získat více informací o výrobci, velice ocení uvedení odkazu na webové stránky 

výrobce. Nemusí totiž přes vyhledávač hledat relevantní odkaz mezi spoustou jiných odkazů. 

Jelikož lidé přicházejí na webové stránky z velké míry proto, aby zde získali nejnovější 

informace, je důležité nabídnout jim novinky ihned na úvodní stránce. Tyto informace 

uživatele zaujmou, podpoří jeho zájem o další prohlížení stránek a mohou také mít vliv 

na jeho častější opětovné návštěvy. Jsou-li tyto informace umístěny na úvodní stránce, 

návštěvník je nemusí hledat, což přináší vyšší stupeň uživatelské přívětivosti. Aktuální 
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Obr.  5.2 Hodnocení dílčích kritérií parametru Webová stránka 
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Obr.  5.3 Srovnání prvků webových stránek SEMTEXu s průměrem 

informace také mohou využít novináři hledající zajímavosti a novinky o SEMTEXu. Uvedení 

sloganu na webových stránkách podporuje znalost tohoto spojení a v konečném důsledku také 

loajalitu se značkou.  

Na obrázku č. 5.3 je zobrazeno srovnání daných charakteristik webové prezentace 

SEMTEXu s průměrem dosaženým všemi webovými prezentacemi. U webových stránek 

SEMTEXu lze vyzdvihnout zobrazení stránek na ploše obrazovky o široce používaném 

rozlišení 1024x768, tudíž návštěvník nemusí rolovat a neuniknou mu žádné informace. 

Kladné hodnocení také získal fakt, že web neobsahoval úvodní animaci, avšak na webu 

neustále hraje stále se opakující hudba, což by mohlo na návštěvníky působit negativně. Ba 

naopak web zaostává tím, že na úvodní stránce je text psán velkými písmeny, chyběl zde také 

odkaz na e-shop, kde by se prodávalo zboží nesoucí značku SEMTEX, což konkurenti 

využívají. V současné době lze za jeden z nejzávažnějších nedostatků považovat chybějící 

propojení se sociální sítí Facebook či kteroukoliv jinou. Odkaz na sociální profil na 

Facebooku působí velice uživatelsky přívětivě, jelikož návštěvník nemusí pracně hledat 

oficiální firemní profil na Facebooku. Odkaz na Facebooku mu také přináší jistotu, že se 

jedná o skutečně oficiální profil, tudíž mu neuniknou žádné důležité informace.  
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5.1.1 Nejčastější výhody a nedostatky webových stránek  

Společnými kladně hodnocenými prvky webových stránek bylo vytvoření webu  

ve firemních či produktových barvách, což značí, že se společnosti dnes již naučily dodržovat 

jednotný vizuální styl v přímé prezentaci zákazníkům. Všechny posuzované webové stránky 

také nesly logo umístěné většinou v levém horním rohu, kde jej většina uživatelů nejlépe 

vnímá. Na žádných webových stránkách se také neobjevil podtržený běžný text, tak aby 

nepletl uživatele, že se jedná o odkaz. Písmo bylo vždy použito bezpatkové typu Arial či 

Verdana a na webu se neobjevovaly velké bloky textu, které by již svou délkou odpuzovaly 

návštěvníky od čtení, případně by se v nich čtenář ztrácel. Menu bylo umístěno tradičně vlevo 

či nahoře, tedy tam, kde jsou čeští uživatelé zvyklí. Pro obsah a pozadí byly využity vždy 

kontrastní barvy, které však také odpovídají produktovým barvám. Uživatele na žádných 

webových stránkách neobtěžovalo vyskakovací okno či nefunkční odkazy ve výstavbě. 

Použije-li uživatel prohlížeč Google Chrome, nemusí si instalovat pro prohlížení webů žádný 

speciální software. Na všech webech byly také umístěny fotografie z akcí.  

Největšími nedostatky všech hodnocených webových stránek byly absence sloganů, 

které běžně doprovází marketingovou komunikaci těchto značek, dále žádná značka 

nevyužívala mikrostránek jako možnosti upozornění na soutěž či například akci či hru, ale 

hlavně jako zdroj kvalitních zpětných odkazů pro SEO. Na žádných webových stránkách také 

nebyly barevně odlišeny odkazy od normálního textu. Pro uživatele zde také nebyla žádná 

anketa, ovšem za tímto účel již nyní společnosti často využívají sociální sítě. Na webech také 

chyběla sekce Frequently asked question. Značky také na svých webových stránkách 

neprezentují obdržená ocenění či certifikáty. Mnohé ze značek nepoužívají aktivně profily  

na sociálních sítích LinkedIn, Google+ a Twitter, ale i když je používají, neměly zde na ně 

odkazy. Například Twitter je vhodné použít pro publikaci krátkých novinek či zpráv během 

dne, připomenutí značky energetického nápoje před víkendovými párty a podpoření 

konzumace energy drinku SEMTEX. 

5.2 Analýza profilů na sociálních sítích 

Při analýze parametru Profily na sociálních sítích byly pozorovány sociální profily 

značek Red Bull, Big SHOCK! a SEMTEX na čtyřech nejpoužívanějších a neznámějších 

sociálních sítích v České republice a to konkrétně na sociální síti Facebook, LinkedIn, Twitter 

a Google+. V rámci tohoto parametru byla hodnocena aktivita ze strany firmy včetně 

publikace obrázků u informací a fotografií, aktivita ze strany fanoušků, pořádání her a soutěží 

a shoda informací na jednotlivých sociálních sítích. Více o způsobu hodnocení je uvedeno 
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v metodice. Podrobnější přehled hodnocení včetně zdůvodnění dosažených počtu bodů lze 

nalézt v Příloze č. 4. Jelikož skutečně nejvíce uživatelů má v České republice sociální síť 

Facebook a je tedy stěžejní být aktivní na této sociální síti, je analýza profilů na sociálních 

sítích rozdělena na část Facebook a Ostatní sociální sítě zahrnující zbylé tři výše jmenované 

sociální sítě.  

Z obrázku 5.4 vyplývá, že nejlépe si na sociálních sítích vede značka Red Bull, která 

získala téměř 77 % bodů. Za ní následuje počínání tvůrců značky energetického nápoje Big 

SHOCK! s 65,4 % a nejhůře dopadla značka SEMTEX s pouhými 42,3 %.  

5.2.1 Facebook 

Všechny pozorované značky energetických nápojů mohly za své působení na sociální 

síti Facebook obdržet maximálně 16 bodů. Maximum však nezískala žádná z hodnocených 

značek, jak je vidět na obrázku č. 5.5. Nutno však říci, že všechny značky získaly více jak 

nadpoloviční množství možných bodů.  

Nejlepšího výsledku a to 14 bodů dosáhl profil značky Big SHOCK! s názvem BIG 

SHOCK. Big SHOCK! ztratil body pouze za to, že publikují moc často informace, tj. více než 

jednou týdně, což by mohlo způsobit u fanoušků pocit přehlcení značkou a mohli by začít 

tento profil spontánně opouštět. Také zde chyběla hra, kterou by si mohli fanoušci ve volných 

chvílích zahrát a která by tak podporovala vztah fanoušků k energetickému nápoji.  
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Obr.  5.5 Hodnocení profilů na sociální síti Facebook 

 

Sociální profil značky Red Bull nesoucí stejný název se s 12 získanými body umístil 

na pomyslném druhém místě. Tento profil je společný jak pro informace o energetickém 

nápoji, tak pro informace o sportech sponzorovaných Red Bullem. Toto způsobuje velice 

vysoký počet fanoušků, ale také jejich vysokou aktivitu. Jelikož se jedná ve většině případů  

o extrémní adrenalinové sporty podporované Red Bullem, lidé je ve velké míře sdílí, 

komentují a lajkují. Fanoušci chtějí také přátelům ukázat mnohdy nadlidské výkony, při 

kterých se jim tají dech.  

Jak vyplývá z obrázku č. 5.6, takto moderovaný profil vyniká především hrami, které 

jsou na profilu umístěny nepřetržitě, a soutěžemi, které se zde konají. Významná je také 

aktivita ze strany fanoušků, jelikož 1,23 % fanoušků o tomto profilu mluví, což v praxi 

znamená, že téměř 335 000 fanoušků komentuje příspěvky Red Bullu, sdílí je či lajkuje jako 

oblíbené. Nutno však podotknout, že fanoušci sami z vlastní iniciativy příspěvky nepublikují, 

což značí jejich velkou míru pasivity, ani zde nevkládají vlastní fotografie. Firma také 

publikuje nové příspěvky téměř každý den, avšak toto může vést k odlivu fanoušků 

přesycených informacemi. Lidé chodí na sociální sítě především získávat informace o svých 

přátelích, až druhotně o značkách, které mají rádi. Proto by informace publikované firmami 

neměly přehlušit statusy přátel. 

Na obrázku č. 5.6 také lze vidět, že poslední místo sociálního profilu SEMTEX – To 

dáš! způsobila především absence her a soutěží, ale také aktivita fanoušků, jelikož procento 

lidí, kteří sdílí, komentují a lajkují publikované příspěvky, je pouhých 0,2. Jelikož lidé 

přicházejí na Facebooku bavit se a Češi rádi soutěží, nedostatek zábavných aktivit jde ruku 

v ruce s nízkou aktivitou fanoušků. Ze sociálních profilů ostatních značek si lze povšimnout, 
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že lidé velice rádi sdílí informace o nové soutěži či hře. Organizování více soutěží či her a 

jejich publikování přes sociální sítě by také podpořilo aktivitu fanoušků na sociálním profilu 

SEMTEXu. Ve všech ostatních dílčích parametrech se však profil SEMTEXu vyrovnal 

nejlépe hodnocenému sociálnímu profilu BIG SHOCK.  

 Obr.  5.6 Hodnocení dílčích kritérií profilů na sociální síti Facebook 

5.2.2 Ostatní sociální sítě  

V rámci parametru Ostatní sociální sítě byla hodnocena existence profilů na sociálních 

sítích Twitter, LinkedIn a Google+. Obrázek č. 5.7 zobrazuje celkové dosažené bodové 

hodnocení jednotlivými pozorovanými značkami energetických nápojů. Nejvíce bodů, celkem 

8 z 10 možných, získal energetický nápoj Red Bull. Pouhé 3 body, tedy méně než polovinu 

možných bodů, obdržela značka Big SHOCK!. Jelikož energetický nápoj SEMTEX neměl  

na žádných jiných sociálních sítích vytvořený sociální profil, obsadil nejhorší pozici s 0 body.  

Obr.  5.7 Celkové hodnocení profilů na ostatních sociálních sítích 
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 Následující obrázek č. 5.8 ukazuje, že jediný energetický nápoj Red Bull lze nalézt  

na všech třech pozorovaných sociálních sítích. Přestože jako jediný má Red Bull aktivní 

sociální profil na sociální síti Google+, publikuje zde téměř stejné příspěvky jako na sociální 

síti Facebook, což může některým uživatelům způsobovat duplicitu informací, a tudíž může 

vést k opuštění jednoho z profilu.  

Obr.  5.8 Hodnocení dílčích kritérií profilů na ostatních sociálních sítích 

 

Big SHOCK! nemá sociální profil na Twitteru. Na sociální síti LinkedIn existuje 

firemní profil společnosti Al-Namura, v závorce je uvedena jako výrobce Big Shock energy 

drinků. Na LinkedIn publikuje Al-Namura informace o nových zaměstnancích a také  

o volných pracovních místech. Na sociální síti Google+ existuje neaktivní profil, ovšem nelze 

zjistit, zda se jedná o fanouškovský či firemní profil.  

Jak již bylo uvedeno výše, energetický nápoj SEMTEX nemá zaveden sociální profil 

ani na Google+, ani na Twitteru ani na LinkedIn. Také společnosti Pinelli a Kofola jsou v této 

oblasti jako výrobce energetického nápoje SEMTEX nečinné. Přestože tyto sociální sítě 

nejsou v České republice široce využívány, lze je velice efektivně zahrnout do marketingové 

komunikace na Internetu, což je více rozvedeno v následující kapitole.  

5.2.3 Nejčastější výhody a nedostatky profilů na sociálních sítích 

U všech pozorovaných značek energetických nápojů byly hodnoceny kladně plným 

počtem bodů následující parametry. Všechny hodnocené značky mají na sociální síti 

Facebook vlastní firemní profil moderovaný někým ze společnosti. Také u více jak 75 % 

zveřejňovaných příspěvků jsou obrázky, které přitahují pozornost fanoušků k publikovaným 

informacím. Poměrně vysoké je také procento lidí, kteří se zapojují do konverzace  

na sociálních síti u Red Bullu a Big SHOCKu!.  

0 

1 

2 

Existence profilu na 
Twitteru 

Aktivita ze strany 
firmy na Twitteru 

Existence profilu na 
LinkedIn 

Existence profilu na 
Google+ 

Shoda informací 
Google + s 

Facebookem 

D
o

sa
že

n
é

 h
o

d
n

o
ty

 

Parametry 

Dílčí kritéria parametru Ostatní sociální sítě 

Big SHOCK! Red Bull SEMTEX 



55 

Největším nedostatkem všech značek na sociální síti Facebook byla frekvence 

uveřejňování nových příspěvků. Moderátoři publikují novinky příliš často, tj. více jak jednou 

týdně, což může odradit řadu fanoušků. Firmy také nedostatečně využívají pro marketingovou 

komunikaci ostatní sociální sítě Twitter a Google+.  

5.3 Analýza parametru YouTube 

V rámci parametru YouTube byla pozorována existence jednak firemních, ale také 

fanouškovských domácích videí na videoportálu YouTube. Za existenci jak firemních, tak 

fanouškovských videí mohla daná značka energetického nápoje získat až 2 body, za existenci 

jen jednoho typu videí obdržela značka jen jeden bod. Pokud nebylo nalezeno žádné video 

s daným energetickým nápojem, značka byla ohodnocena nula body.  

Jak energetický nápoj Red Bull, tak Big SHOCK! i SEMTEX mají na YouTube 

uveřejněna firemní videa sloužící jako reklama, ale také významně podporující SEO 

optimalizaci budováním zpětných odkazů. To, že je fanouškovská základna kolem všech 

energetických nápojů skutečně silná, dokládá fakt, že všechny hodnocené energetické nápoje 

mají na videoportálu YouTube také neoficiální domácí videa od fanoušků s energetickým 

nápojem. Tudíž všechny tři energetické nápoje získaly v tomto parametru 100 % možných 

bodů.  

5.4 Celkové hodnocení internetové marketingové komunikace  

Součtem získaného hodnocení za parametry Webová stránka, Profily na sociálních 

sítích a YouTube vzniklo celkové hodnocení za internetovou marketingovou komunikaci 

jednotlivých energetických nápojů.  

Na obrázku č. 5.9 jsou graficky znázorněny obdržené a ztracené počty bodů 

jednotlivými značkami energetických nápojů. Nejvíce bodů, a to 53, což odpovídá 71,6 %, 

získal za svou internetovou marketingovou komunikaci energetický nápoj Red Bull. O 

pouhých sedm bodů méně, tzn. 46 bodů, obdržel za svou internetovou marketingovou 

komunikaci energetický nápoj Big SHOCK!. Big SHOCK! se tak umístil na pomyslném 

druhém místě s 62,2 % získaných bodů. Na pomyslném posledním místě s méně než 

polovinou získaných bodů, které odpovídají necelým 44,6 %, se umístila internetová 

marketingová komunikace energetického nápoje SEMTEX.   
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Obrázek č. 5.10 shrnuje podrobné bodové zisky jednotlivých značek v rámci 

jednotlivých parametrů. I z tohoto obrázku je patrné, že nejlépe hodnocenou internetovou 

marketingovou komunikací je komunikace energetického nápoje Red Bull. Značka Red Bull 

dosáhla nejvyššího hodnocení ve všech třech pozorovaných parametrech. Vždy poměrně 

dobře a blízko nejlepšímu Red Bullu byl energetických nápoj Big SHOCK!. Nejhůře 

hodnocenou značkou ve všech třech pozorovaných kritériích byla značka SEMTEX.  
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5.5 Analýza heatmap sociálního profilu energetického nápoje  

na Facebooku 

Heatmapy vznikají pomocí eyetrack kamer, kdy lze sledovat, kam se uživatel podívá 

nejprve, kam posléze a kam až naposledy. Tyto kamery také dokážou označit místa  

na webových stránkách, která poutají největší či naopak nejmenší pozornost návštěvníků. 

Následné heatmapy tak pomáhají marketérům vidět vlastní webové stránky či sociální profily 

očima jejich potenciálních zákazníků, a nabízejí jim tak možnost upravit je dle přání intuice 

návštěvníků.  

Tento eyetracking byl proveden společností EyetrackShop pro účely společnosti 

Mashable. Eyetrackingu se zúčastnilo 30 testovaných. Při hodnocení eyetrack kamerou byl 

hodnocen sociální profil energetického nápoje Red Bull. Jelikož se jedná o jednoho 

z největších konkurentů Red Bullu, může hodnocení jeho sociálního profilu významně přispět 

při sestavování a úpravách sociální profilu SEMTEX – To dáš!.  

Na obrázku č. 5.11 je pro názornost ukázán hodnocený sociální profil Red Bullu.  

Na dalších obrázcích jsou již vidět výsledky testování.  

Obr.  5.11 Facebookový profil produktu Red Bull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [38] 

Z obrázku č. 5.12 vyplývá, že za nejvíce přitažlivou oblast pro respondenty lze označit 

neprofilové fotografie a dále jakékoliv obrázky na zdi profilu. Proto je nutné publikovat nové 

příspěvky na zeď spolu s obrázky, které poutají pozornost uživatelů.  
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Obr.  5.12 Vlevo úroveň vizuální pozornosti a vpravo neprůhledná mapa pro Red Bull 

 

Zdroj: [38] 

Co se týče fixace prvního pohledu na stránku, uvedené na obrázku č. 5.13, i v tomto 

případě je zřejmé, že nejprve se lidé podívají na zeď stránky, kde však stráví napoprvé 

nejméně času. Následně zaznamenají fotografie v náhledu a profilovou fotografii, poměrně 

dlouho se také uživatelé dívají napoprvé na profilový obrázek. Naposledy se uživatelé 

podívají na to, co jim daná stránka nabízí, ovšem zůstanou zde značně delší dobu než  

na jiných místech sociálního profilu.  

Obr.  5.13 Vlevo pořadí fixace pohledu na stránce a vpravo průměrná doba první vizuální fixace pro Red Bull 

Zdroj:  [38] 

Obrázek č. 5.14 ukazuje, že všichni účastníci testování se podívali na informace, které 

naleznou na zdi stránky Red Bull, a zůstali zde nejdéle ze všech oblastí sociální profilu. 

Téměř všichni se také podívali na neprofilové fotografie a obrázky v náhledu a nabídkové 
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menu. Poměrně hodně respondentů se zajímalo také o profilovou fotografii. Lze říci, že 

výsledky jednotlivých sekcí jsou vyrovnané, ve strávené době dominuje již zmiňovaná zeď 

stránky.  

Obr.  5.1 Vizuální statistika sociálního profilu Red Bull 

 

Zdroj: [38] 

Z provedeného testování lze vyvodit, že velice důležité je mít na stránce hodně 

obrázků a fotografií, které se váží k poskytovaným informacím. Obrázky a fotografie lákají 

uživatele k prohlížení profilu a činí ho atraktivnějším. Přestože firmy se snaží neustále 

zavádět novinky v oblastech hraní her, aplikací, soutěží, atd., z eyetrackingu je zřejmé, že to, 

co poutá pozornost a to, proč lidé na sociální profily značek přicházejí, jsou informace  

na zdech. Klíčová informace získaná tímto eyetrackingem je, že všichni testovaní se podívali 

na informace na zdi stránky Red Bull, a zůstali zde nejdéle ze všech oblastí sociální profilu. 

Z neprůhledných map je jasné, že reklama typu PPC v pravém sloupci, která je 

v České republice poměrně hodně používaná, přestává být účinná a efektivní. Lze říci, že 

uživatelé již trpí slepotou vůči této oblasti. Z tohoto důvodu byla také zavedena engagement 

reklama zobrazující se přímo mezi příspěvky na zdi.   
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6 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením, které by měly zvýšit účinnost 

marketingové komunikace energetického nápoje SEMTEX a také zvýšit spokojenost 

fanoušků s touto marketingovou komunikací.  

Jednotlivé návrhy a doporučení vycházejí z analýzy výsledků pozorování webových 

stránek, profilů na sociálních sítích a YouTube uvedené v předchozí kapitole. Kapitola je 

rozdělena do tří částí, přičemž každá část se věnuje jednomu zkoumanému parametru.  

Doporučení vyplývající z analýzy heatmap sociálního profilu energetického nápoje Red Bull 

jsou zapracována do části věnované sociálním profilům.  

6.1 Doporučení k parametru Webová stránka 

Jelikož v parametru Webová stránka získala značka SEMTEX pouhých 43,5 % bodů, 

je zajisté zapotřebí zlepšit jednotlivé prvky webové prezentace www.semtexculture.cz.  

Nejprve by bylo vhodné umístit na webové stránky výrobce odkaz vedoucí  

na produktové stránky energetického nápoje SEMTEX. V současné době nejsou weby 

výrobce a produktu nijak propojeny. Web výrobce pouze nabízí základní informace  

o energetickém drinku SEMTEX, což z hlediska uživatelského komfortu a poskytování 

informací není dostatečné. Jestliže návštěvník přijde na web výrobce s tím, že se zajímá o více 

informací k tomuto produktu, měl by mít možnost dostat se produktovou webovou prezentaci, 

která mu nabídne nejen informace o produktu, jeho složení a způsobu užití, ale také  

o připravovaných a uplynulých akcích, aktualitách kolem SEMTEXu či e-shopu s produkty 

nesoucími značku SEMTEX. 

Podobná situace také nastává z opačného pohledu propojení produktového webu 

SEMTEXu a webu výrobce. V současné době nejsou tyto webové prezentace nijak 

propojeny. Z pohledu návštěvníka by bylo jistě přínosné tyto weby propojit tak, aby si 

zájemce nemusel sám vyhledávat internetové stránky výrobce například přes vyhledávač. 

Propojení webu výrobce a produktu celkově podpoří celistvost poskytovaných informací, 

jelikož lidé se mnohdy rádi dozvídají informace nejen o produktu, ale také o jeho výrobci.  

Nyní se logo energetického nápoje SEMTEX nachází na webových stránkách 

v pravém dolním rohu. Ze zkoumání chování českých spotřebitelů na Internetu a webových 

stránkách však vyplývá, že název společnosti, logo či slogan hledá většina uživatelů v levém 

horním rohu. Proto je vhodné umísťovat logo a další prvky vážící se k energetickému nápoji 

právě do těchto míst.  
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K energetickému nápoji SEMTEX se váže slogan To dáš!, který však není nikde  

na webových stránkách uveden. Slogan však patří ke společnosti či produktu stejně jako její či 

jeho logo, proto by bylo vhodné umístit na viditelné místo například v blízkosti loga také 

slogan To dáš!. Slogan doprovází značku a vyjadřuje její poselství, tudíž by se měl objevit 

také na webových stránkách, čímž by došlo k další podpoře známosti tohoto spojení 

dávajícího značce význam.  

Na úvodní stránce webu by měly být umístěny aktuální informace týkající se 

produktu či značky. Uživatelé zde ocení informace o soutěži, novinkách či akcích, které 

nemusejí složitě hledat ve struktuře webu, a tudíž jim neuniknou.  

Dalším zlepšením stávající webové prezentace může být uvedení nejen obecných 

kontaktů na výrobce, ale kontaktů na konkrétní osoby, které mohou uživatelům pomoci 

například s objednáním většího množství energetických drinků, podat informace  

o plánovaných akcích či o doplňkovém sortimentu vážícím se ke značce.  

Na současných webových stránkách energetického drinku SEMTEX se nacházejí 

pouze fotografie z uplynulých akcí či soutěží s touto značkou. Toto může u návštěvníků 

vzbudit zájem o zúčastnění se další akce či soutěže, proto je vhodné umístit na tyto webové 

stránky také informace o nejbližších konaných akcích, ať již sportovních, hudebních či 

soutěžních, s tímto nápojem.  

Na webu by se také mělo vyskytovat méně textu psaného velkými písmeny, 

například používat velká písmena pouze pro nadpisy či záložky. Jelikož se lidé již nyní naučili 

kontaktovat společnosti pomocí Internetu ve větší míře než pomocí telefonu, je vhodné 

umístit také na webové stránky formulář pro dotazy. Aby uživatelé nemuseli se základními 

otázkami kontaktovat společnost, lze umístit na webové stránky sekci FAQ. Otázek v této 

sekci by však nemělo být příliš. Velké množství otázek a odpovědí může v návštěvníkovi 

vyvolat pocit nezájmu společnosti o své zákazníky. Pro snazší orientaci návštěvníků je dobré 

ponechat menu viditelné alespoň ve dvou úrovních.  Pro jednodušší orientaci na webu je 

také vhodné umístit políčko pro vyhledávání.  

Pomocí ankety na webu lze dosáhnout vyšší atraktivity produktové webové 

prezentace. Vyšší návštěvnosti webu lze docílit přednostním výpisem na vyhledávači 

seznam.cz. Tato podpora je však placená. Vhodné je tuto podporu vázat například ke 

klíčovému slovu energetický nápoj. Stálé webové stránky je možno podpořit odkazujícími 

mikrostránkami vedoucími například na informace o nové hře či soutěži. Mikrostránky 

podporují SEO produktových webů budováním zpětných odkazů. Mikrostránky lze také 
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využít například pro e-shop, ve kterém by si zájmeci mohli zakoupit doplňkový sortiment 

nesoucí značku SEMTEX. E-shop lze také umístit přímo na webové stránky produktu.  

V současné době je z uživatelského pohledu velice přívětivé, jestliže si při návštěvě 

webu oblíbeného energetického nápoje může ihned přidat sociální profil tohoto drinku  

do oblíbených stránek. Proto je nutné umístit na web odkazy na sociální sítě, hlavně  

na sociální síť Facebook, dále na Twitter, LinkedIn či Google+.  

Navržená doporučení nejsou příliš finančně náročná. Ve většině případů je nejdražší 

vždy zřízení celé nové webové prezentace, což již bylo ze strany výrobce SEMTEXu 

provedeno. Drobné úpravy jako například přidání odkazů na webové stránky výrobce či  

na produktový web, přemístění loga, přidání sloganu, upravení úvodní stránky tak, aby zde 

bylo možno vkládat aktuální informace o akcích, přidání políčka pro vyhledávání či formuláře 

pro dotazy, přidání odkazu na sociální sítě a podobně nepředstavují zásadní finanční náklady. 

Cena za provedení těchto úprav se odvíjí od výběru programátora či správce webu a jeho 

požadované ceně za hodinu práce.  

Změny týkající se obsahové části webu jako například poskytování informací  

o nejbližších konaných akcích, méně textu psaného velkými písmeny, upřesnění kontaktů  

na konkrétní osoby a podobně, ve většině případů provádí sám administrátor webu ve firmě, 

tudíž není zapotřebí za tyto služby externě platit.  

Mezi nejnákladnější změny lze zařadit zřízení přednostního výpisu na vyhledávači 

seznam.cz, vytvoření mikrostránek vedoucích na web produktu či zřízení e-shopu 

s doplňkovým sortimentem.  

6.2 Doporučení k parametru Profily na sociálních sítích 

Také v hodnocení parametru Profily na sociálních sítích se umístil SEMTEX  

na posledním místě, proto je nutné se na tuto oblast internetové marketingové komunikace 

více zaměřit.  

V současnosti má SEMTEX na Facebooku okolo 100 200 fanoušků, z nichž pouze 0,2 

% je aktivních, což znamená, že aktivně komentuje nové příspěvky, sdílí je či lajkuje. 

Přestože u nejsilnějších a nejznámějších značek na světě, jako například NIKE, Coca-Cola či 

Pepsi, se procento lidí, kteří o značce mluví na Facebooku, pohybuje okolo 1 %, lze výsledek 

značky SEMTEX považovat za nedobrý. Problém malé aktivní účasti fanoušků  

u publikovaných informací může spočívat například v publikování málo zajímavých 

informací. Proto je vhodné se více soustředit na kvalitu publikovaných novinek. Informace 

by měly být pro uživatele zajímavější, aby se chtěli o ně podělit se svými přáteli.  
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Co se týče sociální sítě Facebook, je vhodné publikovat informace na zdi 

maximálně 3 – 4 krát měsíčně. Současná frekvence publikování novinek více jak jedenkrát 

týdně může vést k přesycení fanoušků značkou a informacemi o ní, a tudíž k opuštění tohoto 

profilu. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, informace o oblíbených značkách by 

neměly přehlušit informace publikované přáteli, díky kterým lidé na Facebook chodí. 

V návaznosti na výše probíraný problém malého sdílení a komentování příspěvků, což může 

znamenat nízký zájem o tyto informace a také nízkou informační hodnotu, existuje reálné 

nebezpečí ztrácení fanoušků.  

Velkou pomocí v aktivitě fanoušků by mohla být realizace soutěže přes sociální síť či 

umístění odkazu na hru, kde by fanoušci mohli změřit své síly s kamarády.  

Vhodné je také zřízení profilu na sociální síti Twitter, kde by byly posílány krátké 

zprávy například před víkendem či velkým hudebním festivalem, které by mohly podpořit 

konzumaci energetického nápoje SEMTEX. Sociální síť LinkedIn je možno využít 

k získávání nových zaměstnanců. Je možné, že někteří z fanoušků by se rádi stali 

zaměstnanci výrobce této značky, a měli tak k tomuto výrobku blíže. Fanoušky také může 

zajímat, kdo pro společnost pracuje, jak se zaměstnanci mění a jaká jsou volná pracovní 

místa. Jelikož sociální síť Google+ patří mezi nejnovější sociální sítě v České republice, není 

ještě pevně stanoveno její zaměření. Proto lze zatím pouze doporučit publikovat informace  

o značce podobné zaměřením jako na Facebooku, ovšem ne stejné, tak aby nedocházelo 

k duplicitě informací fanouškům.  

Jak vyplývá z analýzy heatmap facebookového profilu RedBullu, je vhodné 

publikovat příspěvky na zdi ve většině s obrázky, které přitahují pozornost návštěvníků. 

Firmy by se měly především zaměřit na zajímavost sdělení na zdech. Není nutné zde 

v krátkých intervalech publikovat velké množství méně zajímavých informací, ba naopak je 

vhodné zde v nižší časové frekvenci zveřejňovat skutečně důležité zajímavosti. Velice lákavé 

jsou také pro uživatele obrázky v náhledu fotogalerie. Jelikož dlouhou dobu lidé tráví 

pohledem na nabídku sociálního profilu energetického nápoje vlevo pod profilovým 

obrázkem, je vhodné zde mít zajímavou hru, záložku sponzorovaného týmu, záložku poslední 

konané akce a podobně.  

Jelikož se všichni návštěvníci facebookového profilu podívají na zeď profilu a stráví 

zde nejdelší dobu, měly by zde být vždy aktuální informace a profil by neměl být pasivní či 

neřízeně moderovaný. Lze také doporučit vypuštění PPC reklamy na Facebooku, která je již 

negativně ovlivněna slepotou stejně jako například bannery.  
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V současné době nemusí firmy za zřízení a provozování firemního profilu  

na sociálních sítích platit, a proto tato navržená doporučení neznamenají pro firmu velkou 

finanční zátěž. Většina návrhu se dále týká obsahové stránky sociálního profilu, což také lze 

s minimálními náklady upravit.  

6.3 Doporučení k parametru YouTube 

Přestože v parametru YouTube dosáhla značka SEMTEX plného počtu bodů, lze 

navrhnout doporučení ke zlepšení komunikace s fanoušky. Je pozitivní, že fanoušci sami  

od sebe uveřejňují videa, ve kterých vystupují se svým oblíbeným energetickým nápojem, 

ovšem společnost nemusí pouze pasivně přidávat pod svým uživatelským profilem vlastní 

reklamní videa, ale může aktivně komentovat uživatelská videa, hodnotit či podporovat 

k natočení dalších videí. Lze například uspořádat soutěž o nejlepší fanouškovské video 

umístěné na YouTube, podpořené na sociální síti Facebook.  

Co se týče finanční stránky těchto doporučení, řízení účtu na videoportálu YouTube je 

zdarma a vkládání videí či jejich komentování je také zdarma. Firma by pouze musela 

investovat finance do přípravy soutěže, její podpory a hodnotných cen pro výherce.   
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současnou internetovou marketingovou 

komunikaci značky SEMTEX a jejích největších konkurentů na trhu energetických nápojů. 

Tato práce vychází z teoretických poznatků a znalostí o marketingových aktivitách  

na Internetu získané četbou knih a studiem ostatních zdrojů. Takto nabyté vědomosti byly 

dále využity v průběhu celé praktické části, to znamená při sestavování pozorovacího listu, 

analyzování hodnocených parametrů a následném stanovení návrhů a doporučení pro zlepšení 

internetové marketingové komunikace. Shrnutí poznatků získaných studiem sekundárních dat 

obsahuje první kapitola této diplomové práce.  

Prvotním cílem bylo zamyšlení se nad trhem energetických nápojů v České republice, 

nad tím, co jej ovlivňuje zvnějška. Dále charakterizování stávajících největších konkurentů 

energetického nápoje SEMTEX, jejich produktového portfolia a jejich internetových 

marketingových aktivit, včetně zhodnocení možnosti vzniku nové konkurence a vlivu 

odběratelů a dodavatelů. V neposlední řadě je v této práci také provedena charakteristika 

výrobce energetického nápoje SEMTEX včetně shrnutí produktového portfolia a internetové 

marketingové komunikace. Čtenář má tak možnost seznámit se s výchozími skutečnostmi  

na trhu energetických drinků, které byly čerpány převážně z webových stránek a sociálních 

profilů jednotlivých energetických nápojů.  

Pro analýzu internetové marketingové komunikace na trhu energetických nápojů byla 

zvolena metoda pozorování. Tato metoda umožňuje posouzení aktivit značek na Internetu  

bez spolupráce společností, tudíž v běžném stavu bez možnosti zkreslení danou firmou. 

V metodické části je blíže popsán postup a plán výzkumu, ale také problémy, na které bylo 

naraženo při realizaci výzkumu.  

Analytická část této práce přibližuje pomocí grafů čtenáři výsledky, kterých bylo 

pozorováním dosaženo. V této kapitole jsou analyzovány výsledky získané pozorováním, 

které slouží k porovnání jednotlivých marketingových aktivit na Internetu daných značek 

energetických nápojů. Dále jde zde uvedena analýza heatmap ze sekundárního zdroje. 

Analytickou část lze považovat za stěžejní, jelikož celé úsilí vynaložené během sestavování 

této práce bylo vynaloženo právě kvůli ní.  

Jelikož bylo zjištěno, že, přestože patří SEMTEX mezi tři značky s největším tržním 

podílem na trhu energetických nápojů, marketingová komunikace SEMTEXu na Internetu,  

co se týče webové prezentace, sociálních sítí a videoportálu YouTube, je nedostatečná  

a pokulhává za dvěma největšími konkurenty, byla navržena zlepšující opatření a doporučení 
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ve všech oblastech provedeného výzkumu. Na tyto návrhy je pohlíženo z hlediska praxe, tedy 

tak, jak bylo zjištěno studiem sekundárních dat, co na Internetu funguje, jak by se mělo 

k jednotlivým nástrojům přistupovat, kdy a jak často je používat. Hlavním cílem těchto 

doporučení je pomoci společnosti Kofola zlepšit propagaci energetického nápoje SEMTEX  

na Internetu a vytvořit tak věrnou skupinu fanoušků také na jednom z nejmodernějších 

nástrojů marketingové komunikace. Tato zlepšení vycházejí z ověřených přání a zvyklostí 

uživatelů Internetu a více se o nich může čtenář dozvědět v poslední kapitole. 

Nutno však podotknout, že není zapotřebí zavádět všechna navržená doporučení. 

Jednak bylo zjištěno, že ani jedna webová prezentace či sociální profil energetických nápojů 

nesplňují hodnocená kritéria na sto procent, ale také v internetové praxi se většinou 

nevyskytují weby či profily na sociálních sítích, které by tato kritéria splňovala v plném 

rozsahu. Důležité je zaměřit se na zlepšení vedoucí ke zdokonalení uživatelského komfortu, 

tak aby internetová marketingová komunikace přinášela uživatelům hodnotu a návštěvníci se 

na weby či sociální profily vraceli. Jelikož webové stránky, sociální sítě a videoportály slouží 

běžným uživatelům Internetu – tedy laikům a ne primárně internetovým znalcům – není nutné 

zabývat se do důsledku všemi designovými a technickými parametry.  

Navržená zlepšení se týkají především obsahové stránky webových prezentací či 

sociálních profilů, a proto neznamenají tyto změny velké finanční náklady. Z hlediska financí 

bývá vždy nejnáročnější samotné prvotní založení webové stránky, vybudování sociálního 

profilu a podobně. Přetváření obsahu či drobné obměny grafické stránky během provozu již 

nepředstavují tak velké finanční zatížení. Z tohoto důvodu také není zapotřebí dlouhá doba 

pro realizaci změn. Změnit obsah publikovaných informací či přístup k jednotlivým prvkům 

internetového marketingového mixu není příliš časově náročné. Poměrně náročnější jak 

z hlediska času, tak finančně, se jeví vybudování hry pro fanoušky na Facebook či webovou 

stránku.  

Díky této diplomové práci jsem měla možnost seznámit se do hloubky s teoretickými 

poznatky týkajícími se marketingové komunikace na Internetu, což považuji za velice 

přínosné pro svou praxi, jelikož vliv Internetu na marketingové aktivity všech firem je 

v současné době nezpochybnitelný.  
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Příloha č. 1: Scénář pozorování 

 

SCÉNÁŘ POZOROVÁNÍ 

A. Webová stránka 

1. Existence webové stránky 

1.1. Existuje webová stránka výrobce, taktéž existuje webová stránka  2 b. 

samotného energetického nápoje 

1.2. Existuje jen webová stránka výrobce či jen webová stránka energetického  

nápoje, nebo jsou společné 1 b.  

1.3. Neexistuje žádná webová stránka 0 b. 

2. Odkaz na produkt  

2.1. Z webové stránky výrobce vede odkaz na samotné stránky energetického nápoje 2 b. 

2.2. Webové stránky výrobce obsahují záložku s přehledem a  

informacemi o energetických nápojích, nebo jsou společné 1 b. 

2.3. Webové stránky výrobce a produktů nejsou nijak propojeny 0 b. 

3. Odkaz na výrobce 

3.1. Webové stránky energetického nápoje obsahují odkaz na oddělené stránky  

výrobce 2 b. 

3.2. Webové stránky energetického nápoje a výrobce jsou společné či obsahují  

jen záložku s informacemi o výrobci 1 b. 

3.3. Webové stránky energetického nápoje neobsahují žáden odkaz  

na webovou prezentaci výrobce 0 b. 

4. Vzhled www stránek energetických nápojů 

4.1. Webové stránky jsou upraveny v barvách produktů (obalů), typických pro tuto  

značku a obsahují prvky vyobrazené taktéž na obalech produktů 2 b. 

4.2. Webové stránky nesplňují jedno z výše uvedených kritérií 1 b. 

4.3. Webové stránky nereprezentují produktové barvy a neobsahují ani logo  

či prvky vyobrazené na obalech produktů 0 b. 

5. Slogan 

5.1. Webové stránky energetického nápoje obsahují smysluplný slogan 2 b. 

5.2. Webové stránky energetického nápoje obsahují slogan, ovšem ne s vazbou  

na produkt či firmu 1 b. 

5.3. Webové stránky energetického nápoje neobsahují slogan 0 b. 
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6. Logo 

6.1. Webové stránky energetického nápoje obsahují logo značky v levém horním rohu  2 b. 

6.2. Webové stránky energetického nápoje obsahují logo značky, avšak  

umístěné v jiném místě na webu 1 b. 

6.3. Webové stránky energetického nápoje neobsahují logo značky 0 b. 

7. Aktuální informace 

7.1. Aktuální informace či novinky jsou uvedeny na úvodní stránce 2 b. 

7.2. Aktuální informace či jsou uvedeny v záložce 1 b. 

7.3. Aktuální informace či nejsou uvedeny  0 b. 

8. Kontakty 

8.1. Na webové stránce jsou uvedeny kontakty včetně jména osob a jejich  

funkcí, které dokážou prodat, vyřešit problémy či poskytnout rady 2 b. 

8.2. Na webové stránce je uvedeno mnoho kontaktů včetně vrcholového  

managementu a podobně či naopak jsou uvedeny jen obecné kontakty  

na firmu bez uvedení jména a funkce 1 b. 

8.3. Na webové stránce nejsou uvedeny žádné kontakty 0 b. 

9. Akce 

9.1. Firma informuje o budoucí i předešlých akcích spojených s energetickým  

nápojem 2 b. 

9.2. Firma informuje jen o budoucích nebo jen o předešlých akcích  

spojených s energetickým nápojem 1 b. 

9.3. Firma neinformuje o žádných akcích spojených s energetickým nápojem 0 b. 

10. Prvky webových stránek energetických nápojů (každý za 1 bod) 

10.1. Na webové stránce není podtržen běžný text 

10.2. Na webové stránce nejsou použita velká písmena mimo nadpisy 

10.3. Na webu je umístěn formulář s dotazy 

10.4. Je použito bezpatkové písmo typu Arial či Verdana 

10.5. Na webu existuje odkaz na mikrostránky 

10.6. Na webu není úvodní animace 

10.7. Web obsahuje sekci s tiskovými zprávami 

10.8. Menu se nachází vlevo či nahoře 

10.9. Navigační menu zůstává viditelné po celou dobu prohlížení stránek 

10.10. Pro obsah a pozadí jsou použity kontrastní barvy 

10.11. Odkazy jsou barevně odlišeny od okolního běžného textu 
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10.12. Menu zůstává zobrazeno alespoň ve dvou úrovních 

10.13. Na webu nejsou vyskakovací okna 

10.14. Pro zobrazení celého obsahu stránky není potřeba rolovat na obrazovce o rozlišení 

1024x768 

10.15. Webová stránka má přednostní placený výpis na www.seznam.cz 

10.16. Na stránkách je umístěna anketa 

10.17. Na webových stránkách je uveřejněn certifikát či jiné ocenění 

10.18. Pro prohlížení stránek není zapotřebí používat speciální software 

10.19. Na webu neexistují nefunkční odkazy či odkazy ve výstavbě 

10.20. Na webu je možnost vyhledávání 

10.21. Web obsahuje odkaz na e-shop s propagačními předměty 

10.22. Web obsahuje sekci FAQ 

10.23. Na webu jsou uveřejněny fotografie z uskutečněných akcí s energetickým nápojem 

10.24. Webová stránka obsahuje propojení se sociální sítí Facebook 

10.25. Webová stránka obsahuje propojení se sociální sítí LinkedIn 

10.26. Webová stránka obsahuje propojení se sociální sítí Twitter 

10.27. Webová stránka obsahuje propojení se sociální sítí Google+ 

10.28. Na webu je možnost zaregistrovat si zasílání newsletteru 

 

B. Profily na sociálních sítích 

Facebook 

1. Existence profilu na Facebooku 

1.1. Značka má vlastní firemní profil 2 b. 

1.2. Značka má pouze profil zřízený fanoušky 1 b. 

1.3. Značka nemá žádný profil 0 b. 

2. Moderování profilu na Facebooku 

2.1. Profil je moderován aktivně ze strany firmy 2 b. 

2.2. Profil moderuje fanoušek či není moderován aktivně ze strany firmy 1 b. 

2.3. Profil není moderován 0 b. 

3. Aktivita ze strany firmy 

3.1. Firma publikuje informace několikrát měsíčně, max. 5 krát 2 b. 

3.2. Firma publikuje více jak jednou týdně či více jak 1x za měsíc 1 b. 

3.3. Firma publikuje méně než jednou měsíčně 0 b. 
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4. Obrázky u publikovaných informací 

4.1. Firma publikuje informace podpořené obrázky ve více jak 75 % 2 b. 

4.2. Firma publikuje informace podpořené obrázky ve více jak 50 % ale méně  

jak 75 % 1 b. 

4.3. Firma publikuje informace podpořené obrázky v méně jak 50 % aktualit 0 b. 

5. Aktivita ze strany fanoušků 

5.1. Více než 1 % fanoušků o tomto energetickém nápoji mluví (tzn. sdílí, komentuje  

či lajkuje informace publikované firmou) 2 b. 

5.2. Více než 0,5 % ale méně než 0,99 % fanoušků o tomto energetickém nápoji mluví  

(tzn. sdílí, komentuje či lajkuje informace publikované firmou) 1 b. 

5.3. Méně než 0,49 % fanoušků o tomto energetickém nápoji mluví (tzn. sdílí,  

komentuje či lajkuje informace publikované firmou) 0 b. 

6. Aktivní činnost ze strany fanoušků 

6.1. Fanoušci publikují zprávu na profil energetického nápoje bez přičinění  

moderátora alespoň jednou měsíčně 2 b. 

6.2. Fanoušci publikují zprávu na profil energetického nápoje bez přičinění  

moderátora méně než jednou měsíčně 1 b. 

6.3. Fanoušci bez přičinění moderátora zprávy na profil energetického nápoje  

nepublikují 0 b. 

7. Fotografie 

7.1. Fotogalerie profilu energetického nápoje obsahuje firemní fotografie,  

ale také soukromé fotografie fanoušků například s produktem 2 b. 

7.2. Fotogalerie profilu energetického nápoje obsahuje jen firemní fotografie  

či jen soukromé fotografie fanoušků například s produktem 1 b. 

7.3. Fotogalerie profilu energetického nápoje neobsahuje žádné fotografie  

kromě profilového obrázku 0 b. 

8. Hry a soutěže 

8.1. Na profilu je umístěna hra a také zde byla v období posledních dvou  

měsíců uspořádána soutěž 2 b. 

8.2. Na profilu je buď umístěna hra či byla v období posledních dvou měsíců  

uspořádána soutěž 1 b. 

8.3. Na profilu není ani hra, ani se na něm v období posledních dvou měsíců  

nesoutěžilo 0 b. 

 



V 

 

Twitter 

9. Existence profilu na Twitter 

9.1. Značka má vlastní firemní profil 2 b. 

9.2. Značka má pouze profil zřízený fanoušky 1 b. 

9.3. Značka nemá žádný profil 0 b. 

10. Aktivita ze strany firmy 

10.1. Firma publikuje informace alespoň 1x týdně 2 b. 

10.2. Firma publikuje méně než jednou týdně, ale více než 1x za měsíc 1 b. 

10.3. Firma publikuje méně než jednou měsíčně 0 b. 

LinkedIn  

11. Existence profilu na LinkedIn 

11.1. Značka má vlastní firemní profil 2 b. 

11.2. Značka má pouze profil zřízený fanoušky 1 b. 

11.3. Značka nemá žádný profil 0 b. 

Google+ 

12. Existence profilu na Google+ 

12.1. Značka má vlastní firemní profil 2 b. 

12.2. Značka má pouze profil zřízený fanoušky 1 b. 

12.3. Značka nemá žádný profil 0 b. 

13. Shoda informací s Facebookem 

13.1. Informace publikované na Google+ se shodují s informacemi publikovanými  

na Facebooku z méně než 50 %  2 b. 

13.2. Informace publikované na Google+ se shodují s informacemi publikovanými  

na Facebooku ve více než 51 %, ale méně než 89 % 1 b. 

13.3. Informace publikované na Google+ se shodují s informacemi publikovanými  

na Facebooku ve více než 90 %, nebo nejsou publikovány informace 0 b. 
 

C. YOUTUBE 

1. Existence videí na YouTube 

1.1. Na YouTube se nalézají oficiální videa vytvořená výrobci, ale také domácí  

videa fanoušků vztahující se k energetickému nápoji 2 b. 

1.2. Na YouTube se nalézají jen oficiální videa vytvořená výrobci či domácí  

videa fanoušků vztahující se k energetickému nápoji 1 b. 

1.3. Na YouTube se nenalézají ani oficiální videa vytvořená výrobci, ani domácí  

videa fanoušků vztahující se k energetickému nápoji 0 b. 
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Příloha č. 2: Náhledy hodnocených webových stránek 

Obr.  1: Webová prezentace značky Red Bull a výrobce Red Bull 

 
Zdroj: www.redbull.cz 



II 

 

Obr.  2: Webová prezentace výrobce Big SHOCKu! 

 
Zdroj: www.alnamura.cz 
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Obr.  3: Webová prezentace energetického nápoje Big SHOCK! 

 

 
Zdroj: www.shockenergy.cz 
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Obr.  4: Webová prezentace společnosti Pinelli 

 
Zdroj: www.pinelli.cz 

 
Obr.  5: Webová prezentace energetického nápoje SEMTEX 

 
Zdroj: www.semtexculture.cz 
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Obr.  6: Webová prezentace společnosti Kofola 

 

 Zdroj:www.firma.kofola.cz 
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Příloha č. 3: Náhledy hodnocených sociálních profilů 

 

Obr.  7: Sociální profil energetického nápoje RedBull 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/redbull 

 

 

Obr.  8: Sociální profil energetického nápoje RedBull II 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/redbull 
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Obr.  9: Sociální profil energetického nápoje Big SHOCK! 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/BIG.SHOCK.CZ 

 
 

Obr.  10: Sociální profil energetického nápoje Big SHOCK! II 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/BIG.SHOCK.CZ 
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Obr.  11: Sociální profil energetického nápoje SEMTEX 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/Semtex.To.Das 

 
 
Obr.  12: Sociální profil energetického nápoje SEMTEX II 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/Semtex.To.Das 
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Obr.  13: Sociální profil značky Red Bull na LinkedIn 

 
Zdroj: http://www.linkedin.com/company/red-bull 

 
 
Obr.  14: Sociální profil společnosti Al Namura na LinkedIn 

 
Zdroj: http://www.linkedin.com/company/al-namura-s.-r.-o.-big-shock-energy-drinks- 
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Obr.  15: Sociální profil značky Red Bull na Twitteru 

 
Zdroj: https://twitter.com/#!/redbull 

 
 
Obr.  16: Sociální profil značky Red Bull na Google+ 

 

Zdroj: https://plus.google.com/#105379671042990608528/posts 
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Obr. 17: Sociální profil značky Big SHOCK! na Google+ 

 

Zdroj: https://plus.google.com/#110138635579543731171/posts



I 
 

Příloha č. 4: Výsledky pozorování 

Kritérium / Značka energetického 
nápoje 

Big SHOCK! Red Bull SEMTEX 

WEBOVÁ STRÁNKA       

Existence webové stránky 2 1 2 

  
www.shockenergy.cz, 
www.alnamura.cz 

Společný 
produktový a 
firemní web 
www.redbull.cz 

www.firma.kofola.cz, 
www.pinelli.cz, 
www.mujsilvestr.cz 

Odkaz na produkt 2 1 1 

  
Z www.alnamura.cz 
vede odkaz na 
www.shockenergy.cz 

Společný 
produktový a 
firemní web 
www.redbull.cz 

Web pinelli.cz či 
kofola.firma.cz 
obsahuje záložku s 
produkty 

Odkaz na výrobce 2 1 0 

  

Z 
www.shockenergy.cz 
vede odkaz na 
www.alnamura.cz 

Společný 
produktový a 
firemní web 
www.redbull.cz 

Na webu 
semtexculture.cz 
neexistuje odkaz na 
web výrobce 

Vzhled www stránek 
energetických nápojů 

2 2 2 

  

www.shockenergy.cz 
nese černožlutou 
barvu i logo 
BigSHOCKu 

www.redbull.cz 
nese modrožlutou 
barvu i logo 

www.semtexculture.
cz nese černožlutou 
barvu i logo 

Slogan 0 0 0 

  
Web produktu 
neobsahuje slogan 

Web neobsahuje 
slogan 

Web produktu 
neobsahuje slogan 

Logo 2 2 1 

  
Logo je umístěno v 
levém horním rohu 

Logo je umístěno v 
levém horním rohu 

Logo je umístěno v 
pravém dolním rohu 

Aktuální informace 2 2 0 

  
Aktuální informace 
jsou uvedeny na 
úvodní stránce 

Aktuální informace 
jsou uvedeny na 
úvodní stránce 

Aktuální informace 
nejsou uvedeny 

Kontakty 1 1 1 

  
Uvedeny jsou pouze 
obecné kontakty bez 
jmen a funkcí 

Uvedeny jsou pouze 
obecné kontakty 
bez jmen a funkcí 

Uvedeny jsou pouze 
obecné kontakty bez 
jmen a funkcí 

Akce 2 2 1 

  

Jsou poskytnuty 
informace o 
předešlých i 
budoucích akcích 

Jsou poskytnuty 
informace o 
předešlých i 
budoucích akcích 

Jsou poskytnuty 
informace jen o 
předešlých akcích 

Prvky webových stránek 
energetických nápojů 

      

 - na webu není podtržen běžný 
text 

1 1 1 



II 
 

Kritérium / Značka energetického 
nápoje 

Big SHOCK! Red Bull SEMTEX 

 - na webu nejsou použita velká 
písmena 

1 1 0 

 - na webu je umístěn formulář s 
dotazy 

0 1 0 

 - je použito bezpatkové písmo 
typu Arial či Verdana 

1 1 1 

 -  na webu existuje odkaz na 
mikrostránky 

0 0 0 

 - na webu není úvodní animace 0 1 1 

 - web obsahuje tiskové zprávy 1 1 1 

 - menu se nachází vlevo či 
nahoře 

1 1 1 

 - navigační menu zůstává 
viditelné  

0 1 1 

 - pro obsah a pozadí jsou použity 
kontrastní barvy 

1 1 1 

 - odkazy jsou barevně odlišeny 
od okolního textu 

0 0 0 

 - menu zůstavá viditelné alespoň 
ve dvou úrovních 

0 1 0 

 - na webu nejsou vyskakovací 
okna 

1 1 1 

 - pro zobrazení celého obsahu 
není potřeba rolovat 

0 0 1 

 - web má přednostní výpis na 
www.seznam.cz 

0 1 0 

 - na stránkách je umístěna 
anketa 

0 0 0 

 - na webu je umístěn certifikát či 
ocenění 

0 0 0 

 - pro prohlížení stránek není 
nutný speciální software 

1 1 1 

 - na webu neexistují nefunkční 
odkazy či ve výstavbě 

1 1 1 

 - na webu je možnost 
vyhledávání 

0 1 0 

 - web obsahuje odkaz na e-shop 1 1 0 

 - web obsahuje sekci FAQ 0 0 0 

 - na webu jsou uveřejněny 
fotografie z akcí 

1 1 1 

 - web obsahuje propojení se 
sociální sítí Facebook 

1 1 0 

 - web obsahuje propojení se 
sociální sítí LinkedIn 

0 0 0 

 - web obsahuje propojení se 
sociální sítí Twitter 

0 0 0 
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Kritérium / Značka energetického 
nápoje 

Big SHOCK! Red Bull SEMTEX 

 - web obsahuje propojení se 
sociální sítí Google+ 

0 0 0 

 - možnost zasílání newsletteru 0 1 0 

CELKEM za webové stránky 
(max. 46 bodů) 

27 31 20 

CELKEM v % 58,70% 67,39% 43,48% 

        

PROFILY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH       

Facebook 
   

Existence profilu na Facebooku 2 2 2 

  
Firemní profil BIG 
SHOCK 

Firemní profil Red 
Bull 

Firemní profil 
SEMTEX - To dáš! 

Moderování profilu na 
Facebooku 

2 2 2 

  
Profil je aktivně 
moderován firmou 

Profil je aktivně 
moderován firmou 

Profil je aktivně 
moderován firmou 

Aktivita ze strany firmy 1 1 1 

  
Informace jsou 
publikovány více než 
jednou týdně 

Informace jsou 
publikovány více 
než jednou týdně 

Informace jsou 
publikovány více než 
jednou týdně 

Obrázky u publikovaných 
informací 

2 2 2 

  
U více jak 75 % 
informací je obrázek 

U více jak 75 % 
informací je obrázek 

U více jak 75 % 
informací je obrázek 

Aktivita ze strany fanoušků 2 2 0 

  
7,17 % fanoušků  
o tom mluví 

1,23 % fanoušků o 
tom mluví 

0,2 % fanoušků 
 o tom mluví 

Aktivní činnost ze strany 
fanoušků 

2 0 2 

  
Fanoušci publikují 
zprávy sami více jak 1 
měsíčně 

Fanoušci sami 
zprávy nepublikují 

Fanoušci publikují 
zprávy sami více jak 
1 měsíčně 

Fotografie 2 1 2 

  
Fotografie firemní i 
fanoušků 

Pouze firemní 
fotografie 

Fotografie firemní i 
fanoušků 

Hry a soutěže 1 2 0 

  
V průběhu ledna i 
února jen soutěž 

Na profilu je hra i 
byla uskutečněna 
soutěž 

Na profilu není hra 
ani nebyla pořádána 
soutěž 

CELKEM za Facebook (max. 16 
bodů) 

14 12 11 

CELKEM v % 87,50% 75,00% 68,75% 
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Kritérium / Značka energetického 
nápoje 

Big SHOCK! Red Bull SEMTEX 

Twitter       

Existence profilu na Twitteru 0 2 0 

  
Neexistuje firemní 
profil 

Značka má vlastní 
firemní profil 

Neexistuje firemní 
profil 

Aktivita ze strany firmy  0 2 0 

  
Nepublikují se 
informace 

Informace se 
publikují alespoň 1 
týdně 

Nepublikují se 
informace 

LinkedIn       

Existence profilu na LinkedIn 2 2 0 

  
Profil výrobce Al-
Namura (Big SHOCK! 
Energy) 

Profily Red Bullu v 
mnoha zemích 

Neexistuje profil 
výrobce s odkazem 
na značku 

Google+       

Existence profilu na Google+ 1 2 0 

  
Existuje pouze 
neaktivní 
fanouškovský profil 

Existuje firemní 
profil Red Bull 

Neexistuje firemní 
ani fanouškovský 
profil 

Shoda informací na Google + s 
Facebookem 

0 0 0 

  
Nejsou publikovány 
informace 

Informace se 
shodují s 
informacemi na 
Facebooku z více jak 
90 % 

Nejsou publikovány 
informace 

CELKEM za sociální sítě (max. 26 
bodů) 

17 20 11 

CELKEM v % 65,38% 76,92% 42,31% 

        

YOUTUBE       

Existence videí na YouTube 2 2 2 

  
Existují jak firemní, 
tak fanouškovská 
videa s produktem 

Existují jak firemní, 
tak fanouškovská 
videa s produktem 

Existují jak firemní, 
tak fanouškovská 
videa s produktem 

CELKEM za YouTube (max. 2 
body) 

2 2 2 

CELKEM v % 100,00% 100,00% 100,00% 

        

CELKEM za internetovou 
marketingovou komunikaci 
(max. 74 body) 

46 53 33 

CELKEM v % 62,16% 71,62% 44,59% 

 


