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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku e-mailového direkt marketingu a 

zákaznické podpory na internetu. V textu je obsaženo seznámení s možnostmi tvorby obecných, 

odborných a komerčních reklamních sdělení zaměřených jak na firmu, tak na produkt, včetně 

definice možností reklamních sdělení a to ve formě textových, hypertextových i plně grafických 

reklam. Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která spravuje reklamní a vzdělávací kampaně i 

problematiku podpory zákazníků. Aplikace bude napojena na firemní e-mail a schopna rozesílat a 

generovat různé typy reklamních sdělení a vzdělávacích korespondenčních programů a hlavně 

umožňuje vyhodnocování jejich účinností. Práce obsahuje analýzu, návrh i implementaci webové 

aplikace obsluhující danou problematiku se zaměřením na bezpečnost uložených dat. V závěru je 

uveden příklad demonstrující funkčnost řešení na reálném příkladu. 

Klíčová slova 

e-mail marketing, direkt marketing, zákaznická podpora, newsletter, e-mailová kampaň, 

spam, CRM 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the issue of email marketing and on-line help desk. The text 

of the thesis contains an introduction of some possibilities how to create general, professional and 

commercial email advertisements that are customer oriented as well as company oriented. The 

definition including the possibilities of advertising messages is also included in the text.  The aim is 

to create a web application that handles advertising messages and campaigns containing 

promotional and educational content and help desk functionality. The web application is connected 

to the company email server and it is capable of sending and generating different kinds of 

advertising messages and mainly allows the evaluation of their effectiveness. The thesis contains 

required analysis for the application, proposal of the application and also description of the 

implementation. Finally there is also an example that shows functionality of the solution on real 

data. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

API – (Application Programming Interface) jedná se o sadu funkcí, které tvoří rozhraní aplikace. 

S tímto rozhraním pak může programátor pracovat a odvolávat se na funkce rozhraní, podobně jako 

by pracoval s knihovnou. 

Cookies - rovněž známe pod názvem HTTP cookies (sušenky). Jsou kusy dat uložené WWW 

stránkou v internetovém prohlížeči. 

CRM - (Customer Relationship Management) je proces implementovaný společností pro potřeby 

udržování kontaktu a vztahu s jejími zákazníky. 

Cron - je časově založený plánovač úloh v unixových operačních systémech, který umožňuje 

periodicky vykonávat určený program. 

CRUD - (Create Read Update and Delete) tedy vytváření, čtení, akutalizace a mazání. To je sada 

základních funkcí, které jsou implementovány v relační databázi a jsou nutné pro udržení její 

perzistence. Rovněž jsou to nejčastěji vykonávané operace nad daty uložených v databázi. 

CSS - (Cascading Style Sheets) je jazyk užívaný k popisu prezentace (vzhledu a formátování) 

dokumentu, který je napsaný ve značkovacím jazyce. Například pro dokumenty napsané 

v jazyce HTML. 

CSV - (Comma-Separated Values) je typ formátu souboru. Jedná se o textový soubor, ve kterém 

jsou uchovávány tabulkové údaje oddělené nejčastějí znakem čárky. 

Démon - je počítačový program, který je spuštěn jako proces na pozadí bez přímé interakce 

s uživatelem. 

E-mail - je označení pro elektronickou poštu z anglického výrazu „electronic mail“. 

Framework - pokud je v textu zmiňován výraz framework, je vždy řeč o softaware-ovém 

frameworku. Je to kolekce softwareových kinhoven, které poskytují stanovené aplikační 

rozhraní (API). 

GET - je typ požadavku o konkrétní dokument v protokolu HTTP. Pomocí tohoto typu by měly být 

pouze získávány konkrétní dokumenty. Pro manipulaci s daty je určen další typ HTTP požadavku a 

to typ požadavku POST. 

Help desk - zákaznická podpora. 

HTML - (HyperText Markup Language) je hlavním značkovacím jazykem určeným pro tvorbu 

www stránek. 

HTTP - (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol navržený k výměně hypertextových 

dokumentů ve formátu HTML. 

IDE - (Integrated Development Enviroment) je softwarová aplikace, která poskytuje komplexní 

zázemí programátorům k vývoji počítačového softwaru. 

Internet - je globální veřejný systém vzájemně propojených počítačových sítí, postavený na 

síťovém protokolu IP. 



 

IM - (Instant Messaging) je forma komunikace v reálném čase s užitím psaného textu. 

Newsletter - je typ e-mailu, ve kterém jeho odesílatel pravidelně informuje o novinkách na 

stanovené téma. Toto slovo se většinou nepřekládá, ale možný překlad je „informační bulletin“ 

OOP - Objektově Orientované Programování 

OS - Operační Systém 

PHP - je rekurzivní zkratkou výrazu „PHP: Hypertext Preprocessor“. Jedná se o skriptovací jazyk 

interpretovaný na straně serveru. 

POP3 - (Post Office Protocol verze 3) je síťový protokol aplikační vrstvy Internetového modelu. 

Tento protokol zprostředkovává komunikaci mezi e-mailovým klientem a poštovním serverem. 

Poštovní klient - je počítačový program používaný k přístupu a administraci e-mailů uživatele. 

Server - Doslově přeloženo „sluha“. Je počítačový program, který běží v nekonečné smyčce, 

připraven vykonávat a zpracovávat požadavky jiných programů – klientů. 

SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) je síťový protokol pro odesílání e-mailových zpráv po 

internetu. 

Sp. z o.o - (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ekvivalent české společnosti s.r.o. 

SVN - jedná se o zkratku pro program Apache Subversion. Je to systém zprávy verzí souborů. 

Tag - doslovný překlad je „značka“. Může se jednat například o element jazyka HTML nebo pokud 

se mluví o značkování, může být řeč o přiřazování atributu nějakému objektu. 

ÚOOÚ - Úřad pro Ochranu Osobních Údajů 

URL - (Uniform Resource Locator) se specifický řetězec znaků, který obsahuje odkaz na 

dokument na internetu. 

WWW - (World Wide Web) je systém vzájemně propojených hypertextových dokumentů 

přístupných na internetu. 

WYSIWYG - je zkratka výrazu „what you see is what you get“ tedy „to, co vidíš, dostaneš“. Jedná 

se o formu editoru, kdy způsob editace dokumentu je textový i grafický zároveň. Dokument může 

být upravován oběma způsoby. 
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1 Úvod 

Podle aktuální globální statistiky Internet usage statistics [1] ze dne 31.3.2010 je na světě 

2 095 006 005 uživatelů internetu, což tvoří k celkovému počtu obyvatel pokrytí 30,2%. To 

znamená, že od roku 2010 narostl celosvětově počet uživatelů o 480%. V rámci České republiky je 

dostupnost internetu v porovnání s globální penetrací mnohem vyšší. V roce 2010 měla Česká 

republika 6 680 800 uživatelů internetu (Tabulka 1), což znamená, že 65,5% obyvatel mělo přístup 

k internetu a toto procento neustále roste. Internet je využíván k vyhledávání informací, k hledání 

přátel, k zábavě, ve stále větší míře i k nakupování a k mnoha jiným účelům. Drtivá většina 

uživatelů je rovněž majitelem minimálně jednoho e-mailového účtu.  

 

Rok Počet uživatelů Populace % Populace 

2000 1 000 000 10 292 000 9,7 

2003 2 700 000 10 230 271 26,4 

2006 5 100 000 10 209 643 50,0 

2010 6 680 800 10 201 707 65,5 

2011 7 220 732 10 190 213 70,9 

Tabulka 1: Počet uživatelů internetu v České republice [2] 

 

Vývoj počtu uživatelů zobrazený tabulkou 1 přináší změny v dosavadním způsobu 

podnikání a vede ve velké míře k zavádění elektronického marketingu. Díky svým charakteristikám 

a vysokému počtu uživatelů se internet stal stejně důležitý jako tradiční komunikační kanály –

televize, tisk či rádio. 

Tato práce se bude zabývat problematikou e-mailového direkt marketingu a zákaznické 

podpory na internetu, možnostmi tvorby obecných, odborných a komerčních reklamních sdělení 

zaměřených jak na firmu, tak na produkt. V této práci budou definovány možnosti reklamních 

sdělení a to ve formě textových, hypertextových i plně grafických reklam. Cílem práce je vytvořit 

nástroj, který bude spravovat reklamní a vzdělávací kampaně, i problematiku podpory zákazníků. 

Bude napojen na firemní e-mail, schopen generovat a rozesílat různé typy reklamních a 

vzdělávacích korespondenčních programů a vyhodnocovat jejich účinnost. Součástí této práce je i 

analýza návrhu a implementace webové aplikace, která řeší tuto problematiku. Na závěr práce je 

uveden příklad funkčnosti systému v reálném prostředí. 
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2 Marketing 

Definice: “Marketing je činnost, soubor instrukcí a procesů pro vytváření, komunikování a 

doručování nabídek, které uspokojují potřeby zákazníků, klientů, partnerů a rovněž, ve větším 

měřítku, celému společenství.” [3] 

Marketing je způsob řízení s cílem předvídání, poznání, uspokojování, ale také ovlivňování 

potřeb a přání zákazníka takovým způsobem, aby to bylo výhodné pro obchodní společnost a její 

cíle. Marketingová činnost musí odhalit a odhadnout současný i budoucí vývoj poptávky produktů 

a služeb. Jednou z variant marketingu, na níž je tato práce hlavně zaměřena, je tzv. přímý 

marketing.  

Definice: „Přímý marketing (anglicky direct marketing) je způsob marketingové 

komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, 

telefonicky nebo i osobně)“. [4] 

2.1 Historie marketingu 

Nejstarší formou šíření marketingových nabídek je textová tištěná podoba. Tisk textových 

materiálů umožnil již knihtisk vynalezen okolo roku 1450 Johanem Gutenbergem. Tento vynález 

byl později využíván k masovému tisku letáků, plakátů a brožur. Již zde je možné hovořit o první 

formě marketingových materiálů doručovaných k zákazníkům. K roku 1730 se datuje první 

vydávání časopisů, ale dostaly se pouze k nejbohatší vrstvě obyvatelstva, která si je mohla dovolit 

kupovat. První časopisy však byly limitované jednak malým počtem výtisků a jednak vysokými 

poštovními poplatky za distribuci časopisů na větší vzdálenost. Časopisy se tak později stanou díky 

svému tematickému zaměření účinným prostředkem k oslovení konkrétní cílové skupiny. Ve 

Francii se v roce 1836 objevilo první placené komerční sdělení v novinách – nutno podotknout, že 

první noviny se tiskly již v průběhu 17. století. Za první regulací v marketingu je možné považovat 

zákaz vylepování plakátů na soukromý majetek, který byl vydán v Londýně v roce 1839. V roce 

1864 bylo poprvé zaznamenáno užití telegrafu k účelu rozesílání masového nevyžádaného spamu. 

Další formou předávání marketingových sdělení jsou dnes všudypřítomné billboardy, o jejichž 

pronájmech se poprvé objevuje zmínka roku 1867.  

V osmdesátých letech 19. století se poprvé setkáváme s pojmy jako obchodní známka či 

„branding“, tedy protěžování a zviditelňování firemní obchodní známky, loga či značky. Jako 

důsledek těchto dějů se v roce 1905 v USA otevírá kurz „Marketing produktů“ na Pensilvánské 

Universitě. Následovalo otevření Hardvardské obchodní školy v roce 1908. 

Dalším novým médiem, pomocí kterého bylo možné doručovat marketingová sdělení, se 

stalo rádio. První komerční znělky v rádiu se objevily roku 1922. První elektronické počítače se 

začaly objevovat již v roce 1940, ale zatím zůstaly bez marketingového využití. Dříve, než užití 

počítačů, jako marketingového média, se dočkala svého využití televize. První datovaná zmínka o 

tzv. telemarketingu, tedy využití televize pro marketingové účely, je z roku 1941. 
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V 50. letech 20. století, kdy docházelo k systematizaci a systematickému užívání 

telemarketingu, začaly vznikat společnosti s výhradním zaměřením na telemarketing. 

V 70. letech se objevuje první e-komerce, což bylo umožněno díky vyvinutí dvou 

důležitých technologií. Byla to technologie elektronické výměny dat a technologie elektronických 

bankovních převodů. Tyto dvě technologie umožnily elektronickou výměnu dokumentů jako jsou 

objednávky či faktury. 

V letech osmdesátých pak sledujeme vývoj marketingových databází jako předchůdce 

CMS. V tomto desetiletí také hovoříme o vzniku tzv. vztahového marketingu, jedná se o situaci, 

kdy si firma udržuje výhodné vztahy s klíčovými partnery (dodavateli, zákazníky). V 80. letech je 

rovněž datován první vznik počítačově orientovaného spamu. 

Od 80. let do současnosti pak sledujeme přechod od soustředění na produkty, tzn. 

k soustředění firem v rámci marketingu na zákazníky a vztahy se zákazníky a odklon od 

soustředění čistě na marketing produktu. Rovněž se začíná uplatňovat tzv. „marketingový mix“, 

což je kombinování existujících marketingových kanálů ve správném poměru, v závislosti na 

velikosti firmy, oboru jejího zaměření a mnoha dalších faktorech. Ke klasickým kanálům ještě i v 

tomto období nástupu internetu přibyly možnosti sociálního marketingu a s ním úzce spojen virální 

marketing, kdy se využívá samotných zákazníků k tomu, aby šířili obsah marketingového sdělení. 

V následujícím textu budou probrány konkrétní varianty přímého marketingu rozdělené dle 

způsobu doručení marketingového sdělení zákazníkovi. [5] 

2.2 Telemarketing 

Tento druh komunikování marketingových zpráv zákazníkovi má obrovskou výhodu v 

tom, že umožňuje získání zpětné vazby od zákazníka a dovoluje navázat se zákazníkem 

bezprostřední kontakt, díky čemuž je možné získávat stále nové informace od zákazníků. Na 

základě těchto zpětnovazebních informací jsme schopni rychle přizpůsobovat strategii kampaně 

tak, aby měla co největší efektivitu v závislosti na reakcích zákazníků. [6] 

2.3 E-mail marketing 

Je jednou z nejrychleji rostoucích forem elektronické přímé komunikace. E-mail marketing 

vzniká tak, že společnost vyšle komerční sdělení skupině lidí s použitím elektronické pošty. 

Nejčastěji je jejich obsahem inzerce, prodej zboží, či výzvy k darování příspěvků. Za e-mail 

marketing je považována jakákoli e-mailová komunikace, pokud pomáhá budovat loajalitu a 

důvěru u zákazníka v produkt, společnost nebo obchodní značku. E-mail marketing může získávat 

nové zákazníky. Aby mohly firmy získat e-mailové adresy potencionálních zákazníků, musí platit 

poplatek zprostředkovateli e-mailových adres, užít službu odběrů (subscriptions) nebo mohou 

spoléhat na doporučení stávajících zákazníků. 
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E-mail marketing je velice populární hlavě díky tomu, že je mnohem levnější než tradiční 

papírové poštovní služby. Jeho ohromnou výhodou je také to, že umožňuje zasáhnout široké 

publikum ve velice krátkém čase, že může být zároveň personalizovaný a může být šířen virálním 

způsobem. 

Nevýhodou e-mail marketingu je vysoká míra nedoručených sdělení např. díky 

nejrůznějším filtrům pošty nebo neaktuálností kontaktních údajů v seznamu kontaktů. Zároveň 

musí každá společnost provozující e-mail marketing dbát na dodržování právně stanovených anti-

spamových pravidel. [7] 

2.4 Nekalé praktiky a špatné návyky e-mail marketingu 

Mezi nejčastěji realizované nekalé praktiky e-mail marketingu patří hlavně rychlé a 

podvodné rozšiřování firemní databáze kontaktů na zákazníky. Takové rozšiřování může probíhat 

např. tím způsobem, že firma koupí na internetu seznam e-mailových adres a na takto pořízený 

seznam odešle reklamní sdělení. Takovéto jednání je protizákonné, což je blíže popsáno dále v 

kapitole věnované právní úpravě obchodních sdělení České republiky. Firma totiž takto může 

rozesílat reklamní sdělení pouze lidem, kteří již jsou jejími zákazníky případně poskytli svou e-

mailovou adresu dobrovolně a souhlasí se zasíláním reklamních sdělení. Pokud firma tímto 

nelegálním způsobem rozšíří svou databázi kontaktů a rozešle na ně reklamu, vystavuje se riziku 

pokuty od úřadu, pokud ji některý z adresátů nahlásí úřadu na ochranu osobních údajů. 

Dalším přestupkem je neopatření zprávy reklamního sdělení všemi náležitostmi, 

vyplývajících ze zákona. V obsahu zprávy často chybí informace o tom, jakým způsobem se dá z e-

mailového seznamu odregistrovat tak, aby adresát již nedostával další zprávy. 

Velice amatérskou chybou zpochybňující profesionalitu a důvěryhodnost odesílatele pak 

může být odesílání sdělení takovým způsobem, že všichni adresáti automaticky s každou zprávou 

získají i celý seznam kontaktů, do kterého byla e-mailová zpráva adresována. Takový případ 

nastává ve chvíli, kdy jsou všichni příjemci uvedeni v hlavičce e-mailu v poli „Komu“. Tím 

nejenže firma vyzrazuje adresy svých zákazníků, ale zároveň předává třetí straně jejich kontaktní 

informace, k čemuž nemusí mít od zákazníků v seznamu svolení. 

Nejasnost obchodních sdělení je rovněž špatnou praktikou snižující „zážitek“ adresáta při 

jeho čtení. Příkladem může být nejednoznačné určení slevy, či popření předchozího prohlášení v 

rámci jedné zprávy. Takováto na první pohled banální chyba pak může buď zmást zákazníka anebo 

v horším případě vést ke ztrátě jeho důvěry a loajality vůči inzerované straně a mít tak ve výsledku 

úplně opačný efekt, než byl původní záměr. Tedy původním záměrem je např. zvýšit prodej, ale 

v závěru může, firma odesláním takovéto špatně připravené zprávy dosáhnout ztráty zákazníka, 

kterému byla tato zpráva adresována. Příčinou stejného negativního efektu může být i odesílání 

sdělení s pravopisnými chybami. 
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Špatným návykem firem provozujících e-mail marketing je i příliš vysoká frekvence 

rozesílání sdělení. Pokud firma rozesílá e-maily v kampani do stejného seznamu zákazníku příliš 

často, dojde k tomu, že zákazníci přestanou na tyto e-maily reagovat, případně je odfiltruje spam-

filtr v jejich e-mailovém klientu. 

Pokud se firma provozující e-mail marketing vyvaruje vyjmenovaných přestupků, může se 

pro ní e-mail marketing stát legálním a hlavně účinným nástrojem na generování zisků a zvýšení 

prodeje reklamovaných produktů. [8] 

2.5 Spam a jeho historie 

Nejprve krátce k etymologii slova spam. Toto slovo pravděpodobně vzniklo spojením dvou 

anglických slov „Spiced Ham“ („Kořeněná šunka“) [9]. Bylo to tedy původně označení pro mleté 

maso prodávané v konzervách od roku 1937. Od tohoto roku si tento název registrovala americká 

firma Hormel Foods Corporation. Ve smyslu nevyžádané elektronické pošty se tento pojem objevil 

poprvé 31.3.1993, kdy administrátor sítě Usenet Richard Depew nedopatřením zveřejnil 200krát 

stejnou zprávu v diskusní skupině. Termín byl užíván v internetových textových hrách a zdrojem 

odkud bylo toto slovo převzato, byla scéna v britské televizní show „Monty Pytonův létající 

cirkus“, kde ve všech položkách menu restaurace byl obsažen spam [10]. 

Jako spam může být označena jakákoli nevyžádaná pošta. Například: řetězové e-maily, 

pyramidové systémy (víceúrovňový marketing), prodej léčiv, návody na rychlé zbohatnutí a mnoho 

dalších nevyžádaných nabídek. Internet byl původně vytvářen pro vojenské a vzdělávací účely a o 

tom, že ses jeho pomocí budou šířit komerční sdělení žádný z autorů nepřemýšlel. Proto zpočátku 

proti hromadnému rozesílání nevyžádaných zpráv neexistovaly žádné obranné mechanismy. 

V dnešní době již jsou ale zprávy ve velké míře filtrovány. Přesto drtivou většinou z celkového 

počtu odeslaných e-mailů je právě spam. V roce 2010 bylo denně průměrně na internetu 

poštovními servery rozesláno 294 miliard e-mailových zpráv, z toho spam tvoří 89.1% rozeslaných 

zpráv. Je to obrovské číslo. Takovéto množství spamu obtěžuje uživatele, kterým se díky tomu plní 

jejich schránky poštou, která odsouvá do pozadí relevantní zprávy. Spamem jsou tak ve velké míře 

zatíženy poštovní servery, které musí být schopny zpracovat a rozeslat veškerou tuto komunikaci. 

Proto je v oblasti e-mailové pošty spam velice aktuálním tématem. 

K obraně proti spamu slouží nejrůznější filtry nastavované na serverech či přímo v 

klientských poštovních programech. Pasivní obranou proti spamu je opatrnost při vepisování e-

mailových adres na nedůvěryhodných stránkách (např. na stránkách bez uvedených kontaktních 

údajů vlastníka či bez uvedených podmínek za jakých bude s předanou e-mailovou adresou 

nakládáno). Aktivní obranou proti doručenému spamu je jeho nahlášení ÚOOU. Legální úprava je 

popsána v samostatné kapitole. [11] 
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2.6 Marketing na sociálních sítích 

Tento druh marketingu obvykle soustředí svou snahu na vytvoření obsahu, který přitahuje 

pozornost a povzbuzuje čtenáře, aby je díky zajímavosti či zábavnosti obsahu sdílel pomocí svého 

profilu na sociální síti. Sdělení se šíří od čtenáře ke čtenáři, což může vyvolat větší důvěru ke 

sdělení, jelikož se ke čtenáři dostane marketingové sdělení pomocí třetí strany a ne přímo od 

společnosti, která sdělení vytvořila. 

Sociální média se zároveň stala platformou, která je snadno dostupná komukoli s 

internetovým připojením. Tímto kanálem může společnost komunikovat se svými zákazníky, řešit 

pomocí něj zákaznický servis anebo vytvářet marketingové kampaně. 

2.7 Virální marketing 

Může se šířit různými médii (sociální sítě, e-mail, mobilní zařízení). I zde je kladen důraz 

na obsah sdělení – musí být pro čtenáře dostatečně zajímavý, aby ho byl ochoten dále sdílet (šířit). 

U sdělení virálního marketingu nemusí být na první pohled zřejmé, že se jedná o reklamní sdělení. 

Sdělení jsou komponována tak, aby vypadala jako amatérsky vytvořena, ale ve skutečnosti však za 

nimi většinou stojí tým profesionálů. Svůj název získal virální marketing tak, že šíření sdělení je 

analogií šíření virů či počítačových virů – pomocí sebe-replikace od jednoho „infikovaného“ k 

druhému. 

2.8 Marketing z pohledu firmy 

Než společnost začne plánovat svou marketingovou, výrobní a prodejní strategii, měla by 

vždy provést tzv. průzkum trhu. V první řadě by měla firma zjistit, zda-li vůbec spotřebitelé jeví 

zájem o nabízenou službu či produkt. Dalším důležitým faktorem pro určení strategie je definice 

cílového segmentu trhu, v tomto kroku společnost určuje skupinu lidí, na kterou se bude chtít v 

marketingu zaměřovat. Poté, co firma ví, že konkrétní část spotřebitelů je ochotna kupovat její 

produkt, měla by si určit cíl, kterého chce při produkci dosáhnout. Nejlepším způsobem je 

zmapovat konkurenci na trhu a v kontextu mapy konkurence si stanovit cíl a určit vlastní roli na 

trhu. Po tomto vstupním průzkumu trhu může společnost rozhodnout o tom, s jakým zaměřením 

bude marketing provádět. 

2.8.1 Zaměření na produkt 

Zaměření na produkt je strategie, která vkládá veškeré úsilí do toho, aby při 

marketingovém či jiném komunikačním sdělení společnosti byl zviditelňován konkrétní produkt. 

Tato strategie začíná již v koncepčním stádiu, zahrnuje výzkum a vývoj produktu a kulminuje v 

marketingu, aby prosadila a povýšila výhody produktu pro zamýšlenou cílovou skupinu trhu. V 

případě této strategie se společnost zaměřuje pouze na prosazování benefitů produktu bez kladení 

většího důrazu na zviditelňování značky. 
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2.8.2 Zaměření na značku 

Tuto strategii je možno přirovnat k situaci, kdy si fyzická osoba chce vybudovat dobrou 

reputaci. Značkou je logo nebo jiný symbol určený k rozpoznání společnosti a jejích produktů. 

Společnosti se snaží se značkou spojit určité pozitivní rysy či atributy, pro budování dobrého jména 

značky.  Některé společnosti se tak snaží dokázat že oni a jejich značka jsou lídry technologického 

vývoje na trhu, zatímco jiné se mohou představit jako garanti kvality nebo nízkých nákladů. 

V praxi se většinou začínající společnosti zaměřují na produkt, pomocí kterého vstoupí do 

povědomí spotřebitelů,  jelikož si je na počátku spotřebitelé nemají s čím spojovat. Zavedené firmy 

se pak snaží prosazovat více značku, kterou si zákazník ve větší míře spojí s konkrétní firmou, než 

při pohledu na některý z výrobků firmy. Konkrétní balanci mezi marketingovým zaměřením na 

produkt firmy nebo na značku je vždy individuální – podle zjištěných potřeb dané společnosti. 

2.9 Marketing z pohledu zákazníka 

Trh můžeme z pohledu zákazníka rozdělit na různé segmenty: např. ekonomické, 

geografické, podle vzdělání aj. Různé skupiny reagují jinak na jednotlivá média rozdílně, a proto je 

potřeba zvažovat, jak vhodně zvolit médium, které by oslovilo hlavně vybranou cílovou skupinu. 

U rádia a televize musí firma rozhodovat, na které stanici bude svůj reklamní spot vysílat 

a hlavně určit vysílací čas, aby se sdělení dostalo k vybraným zákazníkům. Pokud by například 

fakulta chtěla reklamní sdělení pomocí televize doručit pracujícím lidem, a reklama bude 

odvysílána v deset hodin dopoledne, pak se dostane k publiku, pro které nebyla určena, a tudíž 

bude mít nulový efekt, jelikož je pro toto publikum nezajímavá. V případě reklamy inzerované 

v časopise, zde je zde nutnost určit konkrétní cílovou skupinu tak, aby téma reklamy vyhovovalo 

tématu časoposu. Firma, která chce propagovat běžecké, boty by například neměla své reklamní 

sdělení publikovat v časopise pro rybáře, ale ve sportovně zaměřeném tisku. E-mail je nejnovějším 

médiem, ve kterém velice důležitou roli hraje i individuální přístup ke klientům a personalizace 

(zosobnění) obchodních sdělení. Společnost by měla mít vždy na paměti, koho v dané zprávě 

oslovuje, do jakého segmentu patří oslovený zákazník, a oslovovat a měnit obsah sdělení s ohledem 

na adresáta. Taková personalizace obsahu se pak odrazí na reakci zákazníka. Ten po otevření e-

mailu uvidí, že není adresován všem zákazníkům ve stejném znění, ale právě jemu. Toto může být 

právě ten rozhodující faktor k tomu, že okamžitě přijatou zprávu nesmaže, ale déle se nad ní 

pozastaví. To je cílem všech odesílatelů. Velké míry personalizace komerčních sdělení je možné 

dosáhnout v internetovém prostředí rovněž na socíálních sítích. 

Jak bylo popsáno v předchozím odstavci, nelze oslovovat všechny stávájící či 

potencionální zákazníky stejně, ale počítat s individuální reakcí. Obecným trendem v marketingu 

zaměřeného na zákazníka, je individualizace sdělení buď na konkrétní skupinu, či přímo jednoho 

zákazníka. Tento trend nasvědčuje tomu, že se marketing velkou měrou přesouvá do prostoru 

internetu. Zde je takováto individualizace technicky mnohem snadněji proveditelná, s menšími 
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náklady a lepšími možnostmi vyhodnocování výsledků kampaně a odezvy zákazníků, ale zcela jistě 

v dohledné době nedojde k tomu, že by se marketingová činnost odehrávala pouze na internetu. Pro 

firmu, která se chce marketingově prosadit je nutné užít vyváženě dostupná média k doručení 

komerčních sdělení tak, aby se s co největší pravděpodobností dostaly k cílové skupině, pro které je 

sdělení určeno. Každá z cílových skupin, podle nejrůznějších dělení odlišně reaguje na různá 

média, s čímž je potřeba při marketingové kampani počítat. [12] [13] 

2.10 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 

Je celopodniková obchodní strategie navržená tak, aby snižovala náklady a zvyšovala zisky 

tím, že upevňuje spokojenost a loajalitu zákazníka. V této strategii je zahrnuto užívání technologií 

k automatizaci, organizaci a synchronizaci obchodních procesů, hlavně prodejních aktivit. CRM 

spojuje dohromady informace ze všech zdrojů v rámci organizace a přináší ucelený pohled na 

každého zákazníka v reálném čase. Hlavním cílem je najít, přilákat a získat nové zákazníky a 

zároveň pěstovat a udržet si ty, které firma již má. 

Implementace systému CRM v rámci organizace může být velice složitá, zejména u 

velkých společností. CRM nemusí být limitováno pouze na užívané nástroje a pracovní postupy pro 

zaznamenávání a monitorování komunikace se zákazníky, ale může se jednat o celopodnikové 

řešení, které definuje celou informatickou infrastrukturu dané společnosti. [14] 
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3 Aktuální stav 

Jelikož komunikace se zákazníky prostřednictvím e-mailu má prakticky nulové náklady 

(jediným nákladem je pořízení software pro hromadné odesílání e-mailů) je pro firmy velice 

atraktivním způsobem interakce se svými stávajícími i potencionálními zákazníky. Navíc v 

případě, kdy je komunikace se zákazníkem vedena elektronicky, je možné vyhodnocovat úspěšnost 

kampaně na základě monitorování odezvy adresátů e-mailu, což u klasických informačních kanálů 

jako jsou tisk, televize či rádio je možné jen velice obtížně. E-mail marketing rovněž vykazuje 

mnohem vyšší schopnost ovlivnit příjemce než klasická média. 

Nízké náklady, spojené s e-mail marketingem, však nelze jednoznačně označovat jako 

výhodu. Jednoduché oslovení velkého počtu adresátů e-mailem je pro inzerenty velkým lákadlem a 

mnohé firmy se rozhodnou právě pro toto řešení. Může se však stát, že zpráva vyslaná 

prostřednictvím e-mail marketingu, nevyzní tak, jak inzerent zamýšlel a v konečném důsledku je v 

sázce image celé firmy. 

3.1 Možnosti obsahu e-mailových zpráv 

E-mailová sdělení se mohou svým obsahem velice lišit v závislosti od užité technologie při 

jejich tvorbě. Na rozdíl od ostatních forem přímého marketingu má e-mail marketing několik 

výhod: 

 sdělení mohou mít libovolnou délku, 

 je možné užít (X)HTML a připojit do sdělení obrázky, videa či zvuk, 

 připojit ke komunikaci přílohu, 

 komunikace může probíhat napříč širokou škálou klientských programů, včetně 

mobilních zařízení. 

První, nejjednodušší a nejstarší možnosti e-mailové zprávy je forma tzv. 'plain text' , česky 

prostý text, zde se jedná o zprávu pouze textového charakteru. Výhodou tohoto formátu je, že se s 

jistotou stejným způsobem zobrazí na všech klientských programech a zařízeních. Další výhodou 

tohoto formátu je, že zprávy zaslané tímto způsobem nezpůsobují přenos velkého objemu dat po 

síti, což se např. u mobilních zařízení může adresátům prodražit. Nevýhodou je, že v takovéto 

zprávě nemůžeme zobrazit ani logo ani jakoukoli formu designu, který by mohl zapůsobit na 

adresáta a přimět ho k interakci s obsahem. 

Mezi nejčastější formy obsahu zpráv patří užití technologie (X)HTML spolu s 

kaskádovými styly CSS. Na internetu se nachází celá řada portálů a galerií nabízejících zdarma 

(X)HTML šablony e-mailových zpráv, samozřejmě rovněž existuje množství firem, které za 

poplatek nabízejí profesionálně graficky zpracované šablony na míru podle požadavků inzerenta. 

Výhodou tohoto formátu je možnost zobrazit širokou škálu audiovizuálního obsahu, klasickým 

způsobem jako na stránkách www. Problémem je, že designér musí optimalizovat šablonu tak, aby 
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se zobrazila na většině majoritních klientů pošty stejným způsobem. Problémem rovněž může být 

objem přenesených dat při stahování pošty, který v tomto případě bude vyšší než u zpráv čistě 

textových. 

Další možností je odeslání e-mailové zprávy s přílohou, ve které je obsažena samotná 

nabídka. Tato forma je často kombinovaná s jednou z předchozích dvou čili s textovou zprávou či 

(X)HTML šablonou, ve které je krátká zpráva s upozorněním na přílohu např. ve formě pdf. Tato 

varianta odstraňuje nutnost optimalizovat obsah pro širokou škálu poštovních klientů. 

 

Obrázek 1: procentuální zastoupení HTML zpráv [15] 

 

Poslední možností jsou plně grafická reklamní sdělení. E-maily v tomto pojetí se skládají 

pouze z grafických prvků. Užitou technologií bývá většinou (X)HTML, ale text který e-mail 

obsahuje není vepsán do značek (X)HTML, nýbrž je obsažen v grafice na pozadí zprávy. Pokud 

zpráva obsahuje odkazy, pak jsou jejich kotvami oblasti v rámci této grafiky nikoliv části textu jako 

u předchozích variant. Toto plně grafické řešení má výhodu v tom, že se ve většině poštovních 

klientů zobrazí stejně, ale nevýhodou je, že editace takovýchto zpráv musí být prováděna grafikem. 

Na obrázku 1 je znázorněna četnost zpráv v (X)HTML formátu podle měření serveru 

Aweber.com z období od r. 2005 do r. 2009, který se zabývá e-mail marketingem, z jeho měření 

vyplývá, že přes 70% všech vyslaných zpráv je rozesílání právě pomocí (X)HTML šablony. 

3.2 Nejpoužívanější e-mailové klientské programy 

Níže je graficky zobrazen přehled nejpopulárnějších e-mailových klientů, podle globálního 

průzkumu serveru campaignmonitor.com uskutečněném v období od roku 2009 do června 2011, 

přičemž v průzkumu byly zohledněny stamiliony otevřených e-mailů. 
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Obrázek 2: Detailní rozpis nejpopulárnějších klientů a jejich verzí [16] 

3.3 Dělení e-mailů podle účelu 

V této kapitole bude popsáno dělení e-mailu. Kritériem dělení je účel nebo záměr v jakém 

je zpráva zákazníkovi odesílána. Zprávy mohou být komponovány přímo dle firemního profilu 

zákazníka anebo se může jednat například o obecné automatické informační zprávy generované 

systémem při vzniku události, která spustí odeslání. 

3.3.1 Newsletter  

je anglický termín označující elektronický zpravodaj (news = novinky, letter = dopis). Jde 

o e-maily, obvykle ve formátu (X)HTML, pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům. Jedná se 

o nejběžnější marketingový nástroj firem. 

Newsletter však lze s výhodou nasadit i při dalších speciálních příležitostech, např. při 

budování komunity. Důležité je, aby newsletter poskytoval užitečné informace, jen tak může plnit 

marketingové cíle. V opačném případě si lidé rychle newsletter odhlásí, případně se sníží důvěra 

ve značku. 

  



12 

3.3.2 Přímé sdělení  

Samostatná zpráva odeslaná na adresu zákazníka. Může obsahovat speciální nabídku, 

upozornění na nový produkt, slevu, novinku z oboru firmy, pozvánku na firmou pořádanou akci 

nebo jinou aktualitu. 

3.3.3 Autoresponder  

Automaticky generované e-mailové zprávy, většinou na základě nějaké akce provedené 

zákazníkem. Např. registrace do systému, položení dotazu na kontaktním formuláři firmy apod. 

3.3.4 E-mailová kampaň  

E-mailová kampaň se velice podobá newsletter-u. S tím rozdílem, že e-mailová kampaň cílí 

na konkrétní skupinu lidí a je více personalizovaná. Newsletter je obecný a zamýšlený pro širokou 

veřejnost. U e-mailové kampaně rovněž předem bereme v potaz větší kontrolu zpětné vazby 

adresáta, která firmě umožňuje sbírat jeho data a doplňovat jeho profil, pomocí kterého mu pak 

může zaslat konkrétnější personalizovanou nabídku, která bude pro adresáta zajímavější a bude mít 

větší šanci, že na ní zákazník přistoupí. 

3.4 Efektivita a její vyhodnocování v e-mail marketingu 

Existuje několik způsobů, kterými je možné vyhodnocovat výsledky e-mailových kampaní. 

Nejzákladnějším parametrem je počet odeslaných e-mailů. Tato informace sama o sobě vypovídá 

pouze o počtu zákazníků v daném seznamu kontaktů a neposkytuje žádnou zpětnou vazbu. 

Zpětnovazební parametry kampaní nemusí vždy udávat přesné počty, ale většinou se jedná o počty 

přibližné. Můžeme například vyhodnocovat následující parametry. 

3.4.1 Poměr otevřených e-mailů (k počtu vyslaných) 

je poměr otevřených e-mailů (anglicky Open rate) se převážně zjišťuje metodou „pixel 

tracking“ (sledování pixelu). Do každé e-mailové zprávy je vložen velmi malý obrázek o velikosti 

1x1 pixel. V momentě, kdy server obdrží požadavek o načtení tohoto obrázku, označí e-mail jako 

přečtený. Označování zprávy může být vázáno na samotnou zprávu, zde se při každém požadavku 

navyšuje počet otevření, anebo může být označování vázáno přímo na konkrétního uživatele, což 

má větší vypovídací hodnotu pro analýzu výsledků. Nepřesnost u této metody vzniká tak, že někteří 

e-mailoví klienti mají standardně nastaveno nezobrazování obrázků ve zprávě a zobrazí je až na 

základě potvrzení uživatele, což se nestane vždy. Další nepřesností této metody je, že někteří 

adresáti mohou mít z nějakého důvodu, často se jedná o mobilní zařízení, nastaven čistě textový 

režim e-mailu. Zobrazí-li se jen text, pak není na server odesilatele vysílán požadavek na pixel a 

tím se ztrácí několik procent zpětnovazební informace. Zjišťování otevření metodou sledování 

pixelu je obecně přijatou metrikou u většiny e-mail marketingových společností. Při 

vyhodnocování kampaně je pak potřeba počítat se  zkutečností, že reálné hodnoty otevření zprávy 
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mohou být i o několik desítek procent vyšší. Z tohoto důvodu je pro lepší přesnost při 

vyhodnocování analyzovat více parametrů. Počet otevřených e-mailů se nesmí brát v potaz v 

absolutních číslech, ale je to velice dobrý relativní ukazatel, dle kterého lze rozpoznat, jaké zprávy 

mají u zákazníků větší úspěch – porovnáním jejich sum otevření. [17] 

3.4.2 Poměr kliknutí  

(anglicky Click rate) tento ukazatel měří výkon zprávy s použitím dat sebraných při 

navštívení odkazu v e-mailu. Měření je možné provádět jak v čistě textových, tak (X)HTML e-

mailech. Tento poměr přináší obchodníkům zpětnou vazbu o tom, které produkty nebo témata 

zákazníky zajímají. Výpočet poměru kliknutí může probíhat například tak, že podělíme počet 

unikátních kliknutí (na zákazníka) počtem odeslaných zpráv, tuto hodnotu lze zobrazovat 

procentuálně či jako koeficient od 0 do 1. Pokud se předchozí dva poměry zkombinují může si 

prodejce udělat představu o efektivitě jeho kampaně. 

3.4.3 Konverzní poměr  

(anglicky Conversion rate) značí poměr konverze říká jaké procento nabídek zákazníkovi 

mělo úspěch. Např. kolik nabídek konvertovalo do prodeje? Nemusí se vždy jednat jen o prodej, 

nabídky v e-mailu mohou vybízet i ke stažení nějakého souboru, pouze ke kliknutí a přečtení 

zaslané informace nebo čemukoli jinému. Obecně řečeno tento ukazatel říká jaké procento 

zákazníků přistoupilo na naši nabídku ze zaslaného e-mailu. 

3.4.4 Poměr odskoků 

(anglicky Bounce rate) je to procento e-mailových adres v seznamu, kterému vůbec 

vyslaná zpráva nebyla doručena, protože byla vrácena e-mailovým serverem adresáta jako 

nedoručitelná. Tento poměr by neměl být příliš vysoký. Pokud by byl vysoký, znamenalo by to, že 

náš seznam kontaktů neobsahuje aktuální adresy zákazníků, ale že některé z nich již s největší 

pravděpodobností neexistují. Vysokou mírou zahozených zpráv na sebe rovněž firma upozorní u 

poskytovatele e-mailových služeb, který může tuto situaci začít považovat za spamování a 

podniknout proti firmě legální kroky. 

3.4.5 Technologie užívané k zjišťování konverzního poměru 

Pokud se prodejce rozhodne, že chce zjišťovat jaký má u odeslaných e-mailů konverzní 

poměr. V zásadě jde o zjišťování vazby mezi odeslaným e-mailem a nákupem provedeným 

zákazníkem, který ho obdržel. Vyžaduje to určitou míru integrace mezi programem pro e-mail 

marketing a prodejní www stránkou. E-mailový software musí do adres URL vkládaných do 

odeslaných zpráv vkládat identifikační údaje o konkrétním e-mailu (návštěvníka www stránky je 

pak možné přiřadit konkrétní kampani). 
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Určování pomocí parametrů URL. K integraci webové stránky může posloužit např. 

obecně velmi rozšířený nástroj analýzy návštěvnosti stránek – Google Analytics. Tento nástroj 

nabízí množinu sledovaných a vyhodnocovaných GET parametrů (utm_source, utm_medium atd.), 

které můžeme nastavovat v rámci generovaných e-mailů [18]. V nástroji Google Analytics pak 

můžeme sledovat, kolik procent z provozu na stránce je generováno z odkazů rozeslaných v rámci 

kampaně. V případě zavedení speciální stránky, která se zobrazí pouze zákazníkům, kteří učinili 

nákup, můžeme určit přesnou statistiku úspěšnosti kampaně a konverzní poměr. 

Jiným způsobem určování konverzního poměru je nastavování tzv. sušenky (cookies) 

v prohlížeči zákazníka. Tato metoda vyžaduje větší míru integrace s cílovým internetovým 

obchodem nebo stránkou. Při navštívení stránky přez odkaz zaslaný v rámci kampaně se dle 

parametrů z odkazu nastavuje sušenka, která se kontroluje při provedeném prodeji. Vyhodnocování 

konverzního poměru z nasbíraných dat je pak plně v režii obchodníkovy stránky. 

3.5 Existující řešení 

Předmětem této kapitoly bude průzkum a srovnání vybraných existujících řešení, která 

implementují řešení e-mailového marketingu. Na konci srovnání budou vyděleny standardní a 

nadstandardní funkce. Pro porovnání bylo vybráno těchto 5 programů: 

1. Infusion Soft 

2. Constant Contact 

3. Graphic Mail 

4. Smart Emailing 

5. dotMailer 

V následujících pokapitolách je charakterizován každý z vyjmenovaných programů a jsou 

podrobněji probrány jejich základní vlastnosti a odlišnosti od ostatních programů ze seznamu. 

3.5.1 AD1 Infusion Soft 

Infusion Soft je zpoplatněná robustní online aplikace americké firmy Infusionsoft z 

arizony, zastřešující funkci několika systémů najednou. Zahrnuje v sobě moduly jako e-mail 

marketing, e-shop včetně účtování v několika měnách a CRM systém. Infusionsoft je 

implementován technologií JSP. Umožňuje vytvářet seznamy uživatelů a kampaně. Obsahuje 

pokročilý editor pro tvorbu e-mailových šablon a webových formulářů (online WYSIWYG 

(X)HTML editor), umožňuje přidávat ke zprávám i uživatelům značky (tagy) a podle nich i dalších 

kriterií následně můžeme vyhledávat záznamy z databáze. Obsahuje editovatelnou hlavní stranu 

aplikace a Issue tracking systém. Aplikaci není možné zdarma vyzkoušet a nemá českou lokalizaci. 

Infusionsoft se prezentuje jako úplné řešení pro malé začínající podniky. Hlavní nevýhodou tohoto 

systému je jeho vysoká cena a rovněž neexistuje možnost zkušebního provozu systému. [19] 
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3.5.2 AD2 Constant Contact 

Constant Contact je internetová aplikace pro e-mail marketing. Mimo něj obsahuje i 

možnost vytváření anket případně událostí, což dává uživateli možnost získávat zpětnou vazbu od 

zákazníka. Pro implementoaci systému byla užita technologie JSP. V tomto systému neexistují 

kampaně, vše je založeno na odesílání samostatných zpráv, kterým lze nastavovat různé vlastnosti 

a časování. Aplikace umožňuje užít časově omezenou trial verzi. Aplikace neobsahuje českou 

lokalizaci. V systému je obsažen základní systém reportování výsledků kampaně. Constant Contact 

nabízí jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní. Aplikace nabízí 30ti denní zkušební provoz. 

[20] 

3.5.3 AD3 Graphic Mail 

Graphic Mail je internetová aplikace poskytující služby pro e-mail marketing i mobilní 

marketing (sms kampaně) a je implementovaná pomocí technologie ASP.NET. Aplikaci je možno 

vyzkoušet v rámci 60ti denní trial verze. Obsahuje správu kampaní a seznamů kontaktů s možností 

vytváření a importování e-mailových šablon. Aplikace má českou lokalizaci. V systému je obsažen 

propracovaný systém reportování výsledků kampaní. Graphic Mail obsahuje jednoduchý editor pro 

vytváření e-mailových šablon. Nevýhodou je nemožnost odebrání z e-mailu bez příplatku „podpis“ 

aplikace s obrázkem značky Graphic Mail. [21] 

 

funkce / název progamu Infusion Soft Constant Contact GraphicMail 
Smart 

Emailing 
dotMailer 

Import/Export kontaktů ano ano ano ano ano 

Ankety ne ano za příplatek ne ano ano 

Hostování obrázků ano 5 MB za příplatek 20 MB  ano ne 

Kalendář + Todo list ano ne ne ne ne 

Integrace s e-shopem ano ne ne ne ne 

sledování prokliků ano ano ano ano ano 

plánované odeslání ano ano ano ano ano 

šablony ano ano ano ano ano 

česká lokalizace ne ne ano ano ne 

plně grafické zprávy ne ne ne ne ne 

statistiky ano ano ano ano ano 
Tabulka 2: srovnání funkčního vybavení porovnávaných programů 

3.5.4 AD4 Smart Emailing 

Smart Emailing je služba postavená na zprostředkování e-mail marketingového systému 

třetí strany (firmy network solutions). Jedná se o internetovou aplikaci implementovanou v php 

opatřenou českou doménou a překladem (ne vždy úplným). Obsahuje většinu základních funkcí 
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jako správu kontaktů, správu seznamu kontaktů. V tomto systému můžeme rovněž narazit na 

kampaně, ovšem kampaň se vždy skládá pouze z jedné zprávy. Nadstandardní funkcí jsou obsažené 

dotazníky a sekce „Akademie“ s tipy na vytváření e-mailových kampaní. Aplikace obsahuje 

reportovací nástroje. Nevýhodou pro naše české poměry je jeho vysoká cena. [22] 

3.5.5 AD5 dotMailer 

DotMailer je internetová aplikace implementovaná technologií ASP.NET od britské 

společnosti Dot Digital Group, s možností 30ti denní zkušební licence. Jako jeden zmála umožňuje 

tento systém za příplatek rozesílání SMS kampaní. Ovládání systému je velice intuitivní. Aplikace 

obsahuje základní reportovací nástroje, správu kontaktů a správu seznamů kontaktů a i správu 

šablon. Nevýhodou pro české uživatele systému je opět chybějící česká lokalizace. 

Základem každého z výše popsaných systémů je databáze firemních kontaktů na zákazníky 

nebo potencionální zákazníky a její administrace. Následuje další esenciální funkce, a to možnost 

spravování šablon a e-mailových zpráv buď prostřednictvím JavaScript-ového (X)HTML editoru, 

anebo WYSIWYG (X)HTML editoru. Tyto funkce společně s importováním kontaktů ze souboru a 

reportováním o výsledcích kampaně, ať už více čí méně pokročilé, obsahují všechny porovnávané 

aplikace. Všechny aplikace rovněž obsahují definici antispamové politiky a je kladen důraz na to, 

aby kontakty zákazníků v seznamech byly tzv. opt-in. To znamená, že byly poskytnuty dobrovolně 

pro účely zasílání komerčních sdělení a také obsahuje funkci pro zákazníky se ze seznamu v 

kampani odhlásit. Žádná z e-mail marketingových aplikací neobsahuje možnost tvorby e-mailů na 

základě obrázkových letáků. [23] 

3.6 Právní úprava e-mail marketingu 

Úředním orgánem, který je pověřen k ochraně osobních údajů, je v České republice Úřad 

pro ochranu osobních údajů [24]. Zpracování osobních údajů je pak ošetřeno hlavně zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [25]. Odesílání obchodních sdělení je pak popsáno 

zákonem  č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti [26]. 

3.6.1 Osobní údaj 

Osobní údaje jsou definovány v § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

takto: 

„Osobními údaji lze nazvat jakoukoli informaci, kterou lze spojit s konkrétní osobou nebo 

subjektem, k němuž se informace vztahují. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 

jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo 

jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu.“ [25] 

E-mailová adresa jako součást souboru informací vztažených k nějaké osobě, která je 

předmětem obchodního zájmu, je nepochybně osobním údajem. 
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3.6.2 Citlivý osobní údaj 

Citlivý osobní údaj je definován v zákonníku takto: „Osobní údaj vypovídající o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a 

sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.“ [25] 

Zákon rozlišuje osoby, které spravují či zpracovávají osobní údaje třetích osob. Jedná se o 

tzv. správce a zpracovatele osobních údajů. A dále rozlišuje tzv. subjekty údajů. To jsou osoby. 

jejichž osobní údaje správci zpracovávají. 

Správcům a zpracovatelům jsou v zákoně při ochraně osobních údajů ukládány povinnosti. 

Naproti tomu subjektům údajů jsou přidělena práva. [25] 

3.6.3 Povinnosti zpracovatelů osobních údajů 

Povinnosti zpracovatelů osobních údajů jsou stanoveny v zákoně o ochraně osobních 

údajů. Za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona hrozí zpracovateli sankce. Nejdůležitějšími 

povinnostmi zpracovatele jsou: 

 stanovení účelu, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, stejně jako prostředky 

a způsob zpracování. V zákoně je určeno 29 způsobů zpracování 

 shromažďovat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu 

 uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu nutnou k účelu zpracování 

 zpracovávat údaje lze pouze ze souhlasem subjektů 

3.6.4 Práva subjektů údajů 

Subjekty údajů mají tato práva: 

 právo na přístup k informacím, na požádání je správce povinen subjektu vydat 

informaci o zpracování svých osobních údajů 

 právo na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu. 

3.6.5 Obchodní sdělení 

Obchodní sdělení je definováno v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti takto: 

„Obchodní sdělení jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží 

či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby.“ 

3.6.6 Spam 

Spam je hromadně rozesílaná nevyžádaný elektronická pošta. Nevyžádaná komunikace se 

může týkat i telefonu nebo klasické pošty. Rozesílání nevyžádané pošty je v České republice podle 

výše uvedeného zákona protizákonné a zákazníci se proti tomuto postupu mohou bránit tak, že 

spam nahlásí ÚOOU. 
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3.6.7 Náležitosti obchodního sdělení stanovené zákonem 

Obchodní sdělení může být zasláno pouze tomu, kdo s tím prokazatelně souhlasil, případně 

je s odesílatelem v obchodním vztahu. Každé obchodní sdělení musí být opatřeno těmito 

náležitostmi 

 musí být zřetelně označeno jako obchodní sdělení, 

 nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele obchodního sdělení, 

 nesmí být zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát zaslat informaci o 

tom, že již nechce dostávat obchodní informace odesílatele. 

Zákon č. 480/2004 Sb. stanovuje rozdílné režimy pro zasílání obchodních sdělení pro dvě 

skupiny adresátů. První skupinou jsou „neklienti“, druhou pak klienti - tedy stávající zákazníci. 

U první skupny „neklientů“, to znamená nových či potencionálních zákazníků, je nastaven tzv. 

režim opt-in . U skupiny druhé - stávájících zákazníků, je nastaven režim opt-out. 

3.6.8 Příklad souhlasu 

Takto vypadá příklad souhlasu, který musí klient poskytnout: „Klient tímto ve smyslu 

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí s tím, že mu 

společnost bude zasílat SMS zprávy (obchodní sdělení) obsahující informace o novinkách, 

produktech a službách, které společnost nabízí nebo o novinkách, produktech a službách třetích 

osob.“ 

3.6.9 Režim opt-in 

U režimu opt-in adresát souhlasí s tím, že mu budou zasílána obchodní sdělení a to ještě 

předtím, než mu bylo jakékoli sdělení zasláno. U režimu opt-in je vyžadován svobodný a vědomý 

souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. U klientů je 

naopak nastaven režim opt-out.  

3.6.10 Režim opt-out 

Režim opt-out spočívá v tom, že pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého 

zákazníka podrobnosti jeho kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku 

nebo služby, může tato fyzická či právnická osoba podle požadavků ochrany osobních údajů využít 

tyto podrobnosti pro šíření obchodních sdělení tykajících se jejích vlastních obdobných výrobků 

nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost odmítnout souhlas s 

takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy. 

Zdrojem kontaktů zákazníků nemůže být veřejný seznam. Za zákazníka nelze považovat 

subjekt, jehož elektronický kontakt potencionální šiřitel obchodních sdělení získá jinak, než 

uzavřením obchodní transakce.  
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4 Zákaznická podpora na internetu 

Zákaznická podpora je v mnoha firmách jednoduše jedna osoba s přiděleným telefonním 

číslem a více či méně organizovanou představou, jak se vypořádat s problémy, se kterými se na ni 

zákazníci obracejí. Ve velkých firmách a korporacích se zákaznická podpora může skládat ze 

skupiny expertů, kteří užívají jak sovtware-ového vybavení, které jim pomáhá sledovat aktuální 

stav problémů, tak i jiný specializovaný software pro analýzu problému. 

Internet a WWW nabízejí možnost nové relativně levné a standardizované uživatelské 

rozhraní pro zákaznickou podporu s možností automatizování celého procesu poskytování 

zákaznické podpory. Forma komunikace se zákazníkem v rámci poskytování podpory může 

probíhat pomocí různých komunikačních kanálů: 

 Textově – formou www stránky, 

 E-mailová komunikace, 

 IM komunikace, 

 Audio komunikace – může být realizována prostřednictvím internetu a příslušného 

software nebo s použitím telefonu, 

 Video komunikace – rovněž může být realizována prostřednictvím internetu nebo 

patřičně vybaveného mobilního telefonu. 

V rámci zákaznické podpory na internetu může být zavedena takzvaná „knowledge base“ – 

v českém překladu „znalostní základna“, kde mohou být zapisovány předchozí dotazy zákazníků 

nebo informace potřebné k jejich zodpovězení. V této znalostní zklákladně pak mohou zaměstnanci 

společnosti vyhledávat dotazované informace nebo může být veřejně zpřístupněna zákazníkům, 

keří si pak informace dohledají samostatně, bez nutnosti přímého kontaku se zaměstnancem 

společnosti. 

Běžnou formou zákaznické podpory jsou www stránky věnované často kladeným dotazům, 

kontaktní formuláře umístěné na WWW stránkách firmy s možností odeslání dotazu a výpis 

kontaktních údajů na další komunikační kanály. Formou zákaznické podpory mohou ale být i 

nejrůznější návody a rady v textové formě nebo i jiných multimediálních formách - například video 

návody. 

Důležitým bodem při systematickém přístupu k zákaznické podpoře je sledování stavu 

aktuálně položených dotazů, zodpovězených dotazů či dotazů čekajících na odpověď. V angličtině 

je pro tento proces užíváno známého výrazu „issue tracking“ (sledování problému) a využívá se 

nejen při řešení zákaznické podpory. V rámci sledování stavu dotazu je vhodné přiřazovat a 

spojovat dotazy s profilem zákazníka. Tento postup, který umožňuje obsluze zobrazit problémy a 

dotazy zákazníka umožňuje individuální přístup k zákazníkovi. Odpovídání zaměstnanců 

společnosti na dotazy zákazníků by nemělo být anonymní, ale vždy by měl být v komunikaci 

uveden řešitel problému. Tento osobní přístup v prvé řadě zvyšuje důvěryhodnost společnosti v 
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očích zákazníka a také v případě problému umožňuje najít řešitele problému, což má pozitivní vliv 

na kvalitu komunikace. 

Dobrá zákaznická podpora zvyšuje důvěru zákazníka ve značku či produkt společnosti, 

která je jejím poskytovatelem. Pokud při poskytování zákaznické podpory firma využije internet, 

umožní jí to snížit náklady, za předpokladu, že podporu již poskytuje jiným způsobem. Pokud chce 

firma zákaznickou podporu nově poskytnout a to při využití internetu, je to pro ni nejlevnějsí a 

nejefektivnější dostupný způsob jejího vedení. [27] 

 

5 Formulace cíle práce 

Tato práce si klade za cíl vytvořit široce dostupný a intuitivně ovladatelný nástroj pro 

directmarketing a helpdesk na internetu, formou internetového informačního sytému, který bude 

zaměřen na problematiku e-mailového direktmarketingu a zákaznickou podporu. Systém bude 

poskytovat možnosti tvorby obecných, odborných i komerčních reklamních sdělení se zaměřením, 

jak na firmu a její značku, tak i na její jednotlivé produkty. Záměrem této bakalářské práce je 

vytvořit nástroj pro správu reklamních a vzdělávacích kampaní firem či jednotlivců. Zároveň bude 

usnadňovat podporu zákazníků. Systém bude napojen na firemní e-mail a bude umožňovat 

editovat, generovat a rozesílat různé typy reklamních sdělení a vzdělávacích korespondenčních 

programů. Nedílnou součástí systému bude reportování výsledků pro účely vyhodnocování 

úspěšnosti kampaně. V následujících kapitolách bude provedena kompletní analýza, návrh a 

implementace webové aplikace, která představuje cílový systém. Při implementaci bude věnována 

vysoká pozornost bezpečnosti uložených dat, jelikož databáze kontaktů na zákazníky představuje 

pro firmu kritická firemní strategická data. Na závěr bude představena demonstrace funkčnosti 

řešení na reálném příkladu.  
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6 Webová aplikace řešící problematiku e-mail marketingu 

Obsahem této kapitoly je základní specifikace systému. Níže budou rozebrány funkční a 

nefunkční požadavky na zamýšlený systém. Nejprve je ale potřeba zodpovědět následující otázku: 

Proč je potřeba programovat nový systém, když v současnosti již existují systémy implementující 

podobnou problematiku? Po průzkumu a srovnání existujících řešení e-mail marketingu, podle 

mého názoru, neexistuje momentálně uspokojivý nástroj, který by se komplexně zabýval e-mail 

marketingem a direct marketingem. Většina existujících řešení je buďto funkcionálně velice 

omezená, cenově nedostupná anebo zbytečně komplexní a zasahuje i do prodejní nebo účetní sféry. 

Cílem je vyhnout se všem těmto vyjmenovaným nevýhodám a vytvořit jednoduchý, široce 

dostupný, kvalitní systém s nadstandardními možnostmi editace e-mailových sdělení. 

Potencionálními uživateli systému jsou soukromé osoby, internetové portály, školy, malé a 

střední firmy, které e-mail marketing zatím nijak neřeší nebo jej řeší neprofesionálně, svépomocí a 

často, ať už vědomě či nevědomě, při rozesílání své hromadné korespondence porušují zákon o 

ochraně osobních údajů. Systém uživatelům poskytne možnost spravovat na jednom místě šablony 

sdělení i historii jejich rozesílání. Seznam kontaktů může být zpravován taktéž v rámci tohoto 

systému, anebo v případě zvýšené uživatelovy obavy o bezpečnost kontaktů, může být seznam 

kontaktů uchováván mimo tento systém. Zde je rozhodnutí ponecháno na samotném uživateli 

systému. V aplikaci bude obsažen pokročilý editor zpráv, který bude možné využít ke kompozici 

odesílaných  e-mailů. Uživatelé mohou využít tento editor, případně mohou naimportovat šablony 

zpráv vytvořené externím programem jako HTML. 

6.1 Vstupy systému: 

Mezi vstupy stému patří: 

 Seznamy kontaktů, 

 Šablony zpráv, 

 Údaje o časování odeslání zprávy, 

 Interakce adresátů se sdělením, 

 Otázky zákazníků. 

Vstupy do systému zadávají pouze dva hlavní aktéři: prodejce a zákazník. Prodejce do 

systému vkládá šablony zpráv, údaje o časování a seznamy kontaktů. Poslední položku může 

vkládat i samotný zákazník, ale pouze v případě, že se sám zaregistruje do mailingového seznamu. 

Hlavním vstupem zákazníka je však jeho interakce s doručeným sdělením. 
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6.2 Výstupy systému: 

Mezi výstupy systému patří: 

 Rozeslané obchodní sdělení (e-maily) 

 Reportování o výsledcích kampaně 

 Informace o aktuálnosti adres v seznamu 

Výstupy systému slouží výhradně prodejci, který na základě jejich vyhodnocení může dle 

reakcí zákazníků rozhodovat o změně marketingové strategie. Prodejce může měnit například 

obsah zpráv podle šablon s více přečteními nebo může upravovat čas rozesílání v případě, že 

zpráva se stejným obsahem a různým časováním byla zákazníky odlišně přijata. 

6.3 Funkční požadavky 

V  tabulce 3 jsou popsány všechny požadované funkce navrhovaného systému. Všechny 

funkce informačního systému jsou reakcemi na události reálného světa. Tabulka provádí mapování 

událostí na funkce. 

Událost Reakce Aktér 

Nový zákazník Zápis nového zákazníka Zákazník / Prodejce 

Změna zákazníka Změna údajů zákazníka Prodejce 

Nová šablona Zápis nové šablony Prodejce 

Změna šablony Změna údajů šablony Prodejce 

Vytvoření zprávy ze šablony Zápis nové zprávy podle vzoru Prodejce 

Nová zpráva Zápis nové zprávy Prodejce 

Časování odeslání zprávy Zápis časového údaje Prodejce 

Nový seznam kontaktů Zápis nového seznamu Prodejce 

Nedoručení zprávy Změna parametru zprávy Systém 

Přečtení zprávy Změna parametru zprávy Zákazník 

Editace zprávy Změna obsahu zprávy Prodejce 

Navštívení odkazu zprávy Změna parametru zprávy Zákazník 

Testovací zpráva Odeslání testovací zprávy Prodejce 

Čas odeslání zprávy Rozeslání zprávy dle načasování Systém 

Změna seznamu kontaktů Změna údajů seznamu kontaktů Prodejce 

Výpsání ze seznamu kontaktů Odstranění položky seznamu Zákazník / Prodejce 

Zrušení seznamu kontaktů Odstranění seznamu kontaktů Prodejce 

Export seznamu kontaktů 
Vytvoření soboru se seznamem 

kontaktů 
Prodejce 

Import seznamu kontaktů Vytvoření seznamu kontaktů Prodejce 

Nová kampaň Vytvoření kampaně Prodejce 
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Přiřazení zprávy kampani Vytvoření vazby kampaň-zpráva Prodejce 

Odstranění zprávy z kampaně Zrušení vazby kampaň-zpráva Prodejce 

Přiložení obrázku 
Uložení obrázku na server + 

vygenerování veřejného odkazu 
Prodejce 

Změna kampaně Změna parametru kampaně Prodejce 

Vyhledávání v kontaktech Výber kontaktů Prodejce 

Vyplnění kontaktního formuláře Vytvoření nového tiketu Zákazník 

Reakce na otázku z formuláře 
Odeslání odpovědní zprávy a 

změna tiketu 
Prodejce 

Zrušení obrázku Odstranění obrázku ze serveru Prodejce 

Zrušení šablony Odstranění šablony Prodejce 

Vyhodnocování kampaně Zobrazení výsledků Prodejce 

[Tabulka 3] Funkční požadavky na system 

 

Tabulka 3 přiřazuje nejdůležitější události a reakce budovaného systému do vazby na 

příslušného aktéra. Jak je vidět, systém bude ve větší míře obsluhován prodejcem, který musí vložit 

nejprve svou (větší) část vstupů, tj. vytvořit šablonu zprávy, vytvořit seznam kontaktů, nastavit 

parametry kampaně. Poté přicházi na řadu další aktér, systém, který má za úkol rozeslat sdělení a 

sbírat vstupy posledního aktéra – zákazníka. Zákazník generuje vstupy do systému tak, že přijímá 

poštovní sdělení, navštěvuje či nenavštěvuje vložené odkazy a může vyplňovat webový kontaktní 

formulář. 

6.4  Nefunkční požadavky  

Aplikace poběží v internetovém prohlížeči, což znamená minimální nebo žádné vstupní 

investice pro potencionální uživatele a nevyžaduje to od nich instalaci žádného speciálního 

programu, kromě prohlížeče internetu. Systém musí být schopen importovat exportní soubory 

nejpoužívanějších e-mailových klientů.  

6.5 Okolí systému 

Jak je vidět z předchozí specifikace hlavními entitami v okolí implementovaného systému 

jsou prodejce a zákazník. Vztah mez těmito entitami je znázorněn na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Kontextový diagram (Top level data flow diagram = diagram datových toků) 
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6.6 Případ užití systému 

Na obrázku 4 je zobrazen pomocí Diagramu případu užití (anglicky: Use Case diagram) 

obecný scénář interakce mezi navrhovaným informačním systémem a jeho jednotlivými aktéry.  

 

 

Obrázek 4: Případ užití systemu – Use Case Diagram 

 

V této kapitole bylo nastíněno zamýšlené chování systému. Byl zde uveden výčet 

požadovaných funkcí a reakcí systému na události v kontextu jeho okolí. Systém byl popsán 

z vnějšího pohledu, jako „černá skřínka“. [28] 
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7 Analýza 

Úlohou analýzy požadavků na systém je odhalit nepojmenované problémy a nekonzistentní 

místa specifikace. Proto se v dalších kapitolách budeme věnovat modelování tohoto systému 

s různými přístupy. Při modelování systému designér většinou narazí na překážky, které je potřeba 

v komerční sféře konzultovat se zákazníkem a v průběhu modelování doplňovat specifikaci o 

zjištěné poznatky. Vytvořené modely systému poslouží jako podklady k dalšímu řešení, jako 

abstraktní budoucí obraz implementovaného systému. Díky důkladnému modelování systému je 

možné správně pochopit celou strukturu systému a jeho funkcí. Rovněž vytvořené modely slouží 

pro snazší komunikaci mezi programátorem, analytikem a uživatelem. Obsahem této analýzy 

budou tři základní modely: datový model, funkční model a časový (dynamický) model. 

7.1 Datová analýza 

V této kapitole bude vypracován datový model. Nejdříve je nuté zamyslet se nad tím, co 

vše musí být v evidenci modelovaného systému. V předchozí specifikaci vystupují tyto základní 

entity: 

 zprávy, 

 šablony, 

 kontakty, 

 seznamy kontaktů, 

 kampaně, 

 uživatelé, 

 otázky z kontaktního formuláře, 

 odpovědi na otázky z kontaktního formuláře, 

 obrázky. 

Těmto základním entitám je potřeba v rámci datového modelování aplikace přiřadit 

atributy, které je dokáží zachytit a uložit do databáze takovým způsobem, že při užívání aplikace a 

při operacích s entitami nebude uživatel omezován tím, že model nezachycuje potřebné atributy 

reálného objektu nebo že obsahuje zbytečné nevyužívané parametry. Kokrétní specifikace atributů 

probíhá na základě analýzy potřeb uživatelů, účelu navrhovaného systému, ale také například na 

základě právní úpravy modelovaného problému. Zákon může nařizovat evidenci konkrétních údaje.  

Po namodelování atributů entit je dalším krokem modelování vztahů mezi nimi. Modelovat 

můžeme několik základních vztahů mezi entitami, které jsou zpravidla určovány kardinalitami 

s jakými entity vstupují do vztahu.  

Příklad vztahu 0:N. Příkladem takového vztahu je vztah šablona – zpráva. Žádná zpráva 

nemusí být tvořena z dané šablony (0), ale zároveň na základě jedné šablony může být vytnořeno N 

zpráv.  
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Obrázek 5: ER model 

 

Příklad vztahu 1:N je vazba mezi vlastníkem šablony a šablonou. Jeden vlastník může 

vlastnit více šablon, ale jedna šablona může být vlastněna pouze jedním vlastníkem. 

Příkladem vztahu M:N je situace, kdy jeden zákazník může být na více seznamech a 

zároveň jeden seznam může obsahovat více zákazníků. Vztah M:N je v relačních databázích 

implementován vztahovou tabulkou. 

Kompletní modelování entit, jejich atributů a vztahů mezi nimi, které jsou obsaženy v 

designovaném systému, je zobrazeno na modelu vztahu mezi entitami (anglicky: Entity-

Relationship model nebo krátce ER model), obrázek 5. 

Databáze je do budoucna připravena pro možnost registrace zaměstanců firem do systému. 

Každá firma může mít v případě potřeby možnost, do systému zpisovat své zaměstnance. Firma je 

pak vlastníkem seznamů kontaktů a šablon zpráv, stejně jako kampaní. Entitu firmy lze tedy 

pojmenovat prodejcem ze specifikace požadavků. V aktuální verzi je vždy jeden prodejce zároveň 

jedna firma. V modelu proti zadání přibyla tabulka pro uchovávání odkazů ve zprávách. Dále 

přibyly tabulky pro zapisování historie dějů v aplikaci – odesílání zpráv, přihlašování uživatelů. Při 

vytváření modelu bylo rovněž nalezeno místo pro možné budoucí rozšíření aplikace. V rámci 

rozšíření by bylo možné implementovat systém anket rozesílaných podobně jako běžná sdělení 

s možností vyhodnocování výsledků na jejím. 

Doplněním ER modelu z obrázku 6 je kompletní datový slovník databáze, který je obsažen 

v příloze B této práce. [29] 
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7.2 Funkční analýza 

V tomto momentě je připraven kompletní návrh databáze – jaká data a jak jsou uložena. To 

znamená, že je možné začít modelovat operace (funkce) nad těmito daty. Při provádění funkční 

analýzy, stejně jako při datové analýze, vycházíme ze zadání, konkrétně z funkčních požadavků – 

viz tabulka 3. 

 

 

Obrázek 6: Diagram datových toků = Data Flow Diagram 

 

Na obrázku 6 je graficky zobrazen diagramu datových toků, který ukazuje vnější hrubý 

pohled na modelovanou aplikaci s pomocí. Tento diagram představuje cesty datových toků mezi 

nejdůležitějšími funkčními bloky aplikace. Jak je na obrázku 6 vidět, hlavními procesy jsou editace 

sdělení, administrace seznamů kontaktů a rozesílání sdělení. Tyto procesy pak komunikují 

jednosměrně nebo obousměrně s vnějšími entitami systému (prodejcem a zákazníkem) a zároveň 

probíhá výměna informací mezi procesy a úložišti dat. Na schématu jsou dále schématicky 

znázorněny dvě evidence - evidence šablon a evidence kontaktů se znázorněním jejich komunikací 

s procesy.  

Při bližším pohledu na proces rozesílání zpráv si již se schématickým diagramem datových 

toků nevystačíme. Proto je na následujícím obrázku zobrazen sekvenční diagram celého základního 

procesu modelovaného systému – tj. interakce mezi prodejcem, zákazníkem a systémem.  
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Obrázek 7: Sekvenční diagram 

 

Na diagramu je znázorněn algoritmus typického způsobu interakce mezi prodejcem a 

zákazníkem. Nejprve může prodejce vytvořit šablonu zprávy a uložit ji do systému. Na základě 

vytvořené šablony může prodejce vytvořit novou zprávu. Ve chvíli, kdy je obsah zprávy ve finální 

podobě připraven k odeslání, nastavuje prodejce čas odeslání zprávy. Načasovaná zpráva čeká v 

databázi na datum odeslání. V naplánovaném čase démon systému odešle zprávu. Po odeslání 

zprávy poštovnímu serveru následuje fáze sbírání zpětné vazby a nastavování stavu odeslané 
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zprávy pro následné vyhodnocování. Pokud je v seznamu neplatná adresa, vrací poštovní server 

zprávu – adresát nezastižen, není-li takováto zpráva doručena, systém předpokládá, že zpráva byla 

doručena. V této fázi je na řadě zákazník, který může doručenou zprávu otevřít, a tím odeslat 

systému zpětnou vazbu, případně může navštívit odkaz umístěný ve zprávě, což je nejlepší scénář a 

znamená to, že účel zaslané zprávy byl splněn. Na základně sesbírání veškerých zpětnovazebních 

dat je průběžně generován report úspěšnosti rozeslání zprávy. Tento report ukazuje úspěšnost a 

efektivitu konkrétní zprávy.  

7.3 Dynamická analýza 

Dynamická analýza modeluje systém z pohledu času. Tedy určuje časovou posloupnost 

operací a stavů, kterých mohou nabývat systém, jeho vnitřní objekty či samotná databáze aplikace. 

Tato fáze analýzy je jejím důležitým krokem, ze kterého plynou konkrétní vymezení možností 

operací nad objektem systému. Není například možné vyhodnocovat, zda-li byla zpráva úspěšně 

přijata uživatelem, dokud zpráva nebyla systémem odeslána. Dynamická analýza má za cíl 

odstranit z návrhu takovéto nesrovnalosti časových návazností funkcí systému. 

 

 

Obrázek 8: Diagram přechodu stavů = State Transition Diagram 

 

Stavový diagram (anglicky: State Transition Diagram) je typickým nástrojem k modelování 

dynamiky a časových návazností systému. Na obrázku 8 je příklad diagramu přechodů stavů pro 
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objekt zprávy v modelovaném systému pro e-mail marketing. Jsou zde vyobrazeny jednotlivé stavy 

(modré obdélníky), kterých může objekt zprávy během svého života v systému nabývat. Přechody 

mezi stavy (znázorněné šipkami) jsou opatřeny popisem akce, která je s konkrétním přechodem ze 

stavu do stavu spojena. V diagramu jsou dva speciální typy stavů. Prvním z nich je počáteční stav, 

ze kterého svůj životní cyklus startuje každá nová instance objektu. A druhým speciálním stavem je 

stav koncový, ve kterém data ovlivněná průchodem všech stavů již zůstávaji. Koncových stavů 

může diagram obsahovat jeden a více. 

Počátečním stavem zprávy je stav „Nová zpráva”.  Pokud v systému existuje objekt zprávy 

v tomto stavu, jedná se o uživatelem nově vytvořenou či aktuálně editovanou zprávu. Poté co 

uživatel zprávu doedituje, musí vybrat datum a čas, kdy má být zpráva uživateli odeslána. 

Vykonáním této akce přejde objekt zprávy v diagramu po hraně „Načasování odeslání“ do stavu 

„Zpráva připravena k odeslání“. V tomto stavu objekt zprávy setrvá, dokud nenastane uživatelem 

určený čas. Na tuto událost, kdy nastane stanovený čas, reaguje systém akcí „Odeslání zprávy“. 

Objekt zprávy přechází do stavu „Odeslaná zpráva“. V dalším kroku následuje první možnost 

větvení posloupnosti akcí. V závislosti na odpovědi poštovního serveru může zpráva přejít do stavu 

„Adresát nezastižen“ nebo „Doručená zpráva“. Řekněme, že zpráva byla doručena. V tomto stavu 

existuje následující možnost větvení anebo může být i stavem koncovým. V našem příkladě 

řekněme, že je průchod diagramem ukončen. V alternativních scénářích by mohla zpráva ještě 

měnit stav v závislosti na akcích, které by eventuelně nad zprávou mohl vykonat zákazník. 

Každá z realizovaných analýz byla zaměřena na jiný aspekt navrhovaného systému. Od 

struktury databáze v datovém modelu, přes popis jednotlivých funkcí systému ve funkční analýze, 

až po časovou posloupnost v dynamické analýze. Při analýze je důležité nejen rozvádět a 

analyzovat detaily z konkrétního pohledu, dle aktuálně prováděného typu analýzy, ale i porovnávat 

vzniklé modely mezi sebou, zda-li se vzájemně nevylučují. 

7.4 Bezpečnost uložených dat 

Bezpežnost uložení dat je při zaměření systému na firemní databázi kontatků velice 

důležitým tématem, jelikož se jedná o nejcennější a střežená data každého prodejce. Při navrhování 

bezpečnostních opatření, která budou systémem implementována, je potřeba brát v potaz konkrétní 

způsob implementace systému, ze kterého plynou možnosti vzniku bezpečnostního rizika. 

V případě této práce je systém implementován jako webový informační systém. Vzhedem k tomu, 

že se se znalostí taktiky útočníka můžeme proti jeho útoku snadněji bránit, je v následujícím textu 

uveden výčet nejkritičtějších bezpečnostních rizik webových aplikací a možné způsoby 

zabezpečení proti jejich zneužití. 
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7.4.1 Injekce (Injection) 

Tímto názvem je označováno spuštění škodlivého kódu provedením jeho „injekce“ do 

atakované aplikace. V závislosti na užitém programovacím jazyku mohou být vedeny injekční 

útoky SQL, PHP, LDAP, JavaScript aj., jejichž podstata útoku zůstává stejná. Nebezpečná data 

jsou vyslána interpretu jazyka jako část příkazu či dotazu s cílem využít znalost syntaxe 

interpretovaného jazyka a změnit původní zamýšlenou akci příkazu na jinou. Útočníkem 

podstrčená data mohou zmást interpret tak, že nevědomky vykoná nezamýšlený příkaz nebo 

přistupuje k neautorizovaným datům aplikace. Původcem útoku může být kdokoli, kdo může 

odeslat neověřená data do systému, včetně jeho uživatelů a administrátorů. Typickým příkladem 

tohoto typu útoku je SQL injection pomocí neošetřeného uživatelského vstupu textového pole, kdy 

útočník namísto zamýšleného řetězce vkládá (injektuje) do tohoto pole část sql kódu uvozenou 

apostrofem či uvozovkami. Pokud v aplikaci není vstup uživatele filtrován od speciálních a 

nepovolených znaků, mohl by útočník velice snadno například vymazat celou databázi aplikace, 

nebo v lepším případě si vypsat namísto jednoho záznamu celý obsah tabulky, čímž provede 

neoprávněný přistup k datům. Proti tomuto způsobu útoku je možno se bránit těmito způsoby:  

 parametrizací databázových dotazů  (namísto dynamického budování dotazů 

z uživatelského vstupu) 

 escapováním vstupu (hlavně speciálních znaků, způsobem, který umožňuje syntaxe 

konkrétního interpreta jazyka, ve kterém je aplikace napsána) 

 validací vstupů uživatele = definovat povolený obor hodnot vkládaných údajů a 

nepovolit odeslat nevalidní data 

7.4.2 Cross-Site-Scripting (XSS) 

princip XSS spočívá v tom, že se útočníkovi podaří do napadené stránky vložit vlastní kód 

(nejčastěji HTML nebo JavaScript), který se při následném zobrazení v prohlížeči interpretuje. 

Nejjednodušším příkladem tohoto útoku je, když autor systému vypisuje do výstupní stránky nijak 

neošetřená data z HTTP požadavku. Tímto způsobem může útočník například nahradit původní 

důvěryhodný obsah stránky vlastním obsahem, aniž by uživatel rozeznal rozdíl, což při zobrazení 

falešného formuláře na přihlášení je kritická chyba. Alternativním cílem tohoto útoku je zcizení ID 

sezení uživatele. Pokud se toto útočníkovi podaří může se pak v rámci zcizeného sezení pohybovat 

systémem stejně jako napadený uživatel, opět bez jeho vědomí. Dalším efektem XSS může být 

přesměrování uživatele na jiný server. Útočníkem může být opět vnitřní i vnější uživatel systému. 

Oproti injekci je tento útok snáze detekovatelný. Možnosti obrany proti XSS: 

 escapování vstupu  ale i výstupu, tzn dvojí escapování dat vložených uživatelem, 

při vkládání i při jejich následném zobrazování 

 validace vstupů omezením oboru hodnot 
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7.4.3 Prolomení ověřování identity a správy sezení  

návrh správy sezení je nutné správně vnést do architektury aplikace. Potencionálními 

útočníky jsou anonymní externí uživatelé a agenti, stejně jako uživatelé aplikace s vlastním účtem, 

kteří mají v úmyslu zcizit data. Útočník využívá mezery či chyby v autentizaci uživatelů nebo 

zprávy sezení jako hesla uživatelů či ID sezení vystavená na přístupném místě aplikace. Slabostí 

můžou být například funkce pro zapamatování přihlášení uživatele, odhlašování, bezpečnostní 

otázka při zapomenutém heslu nebo místo, ve kterém uživatel upravuje parametry svého účtu 

v systému. Následkem tohoto typu útoku může být zcizení jenoho, v nejhorším případě všech, 

uživatelských účtů. Možnosti obrany: 

 Jednotná a silná správa sezení a ověřování identity 

 Vynaložnení co největšího úsilí při obraně proti útoku XSS, pomocí kterého lze 

zcizit ID sezení uživatele. 

7.4.4 Nebezpečné přímé reference na objekty 

toto riziko vzniká, když vývojář vystaví referenci na interní implementaci objektu, jako je 

soubor, složka nebo atribut tabulky z databáze. Bez kontroly přístupu nebo jiné ochrany. Útočník 

pak může s touto referencí manipulovat takovým způsobem, že získá přístup k neautorizovaným 

datům. Příkladem může být nezabezpečený parametr GET HTTP požadavku, kdy zobrazujeme 

například e-mailovou zprávu podle ID, který je numericky zobrazen v adresním řádku 

internetového prohlížeče. Pokud není vykonávána kontrola přístupu při každém jednom požadavku, 

pak může útočník prostou záměnou číselého ID na libovolné jiné, přistupovat k datům, ke kterým 

nemá oprávnění. Častou praxí je, že vývojáři nazývají parametry zobrazované v HTTP požadavku 

typu GET stejným názvem jaký má cílový parametr v databázi, což vede ke snadnější orientaci 

útočníka. Možnosti prevence proti tomuto útoku: 

 Užití nepřímých referencí v rámcí uživatele nebo sezení – tento přístup brání 

útočníkovi v lokalizaci zdroje. Například místo konkrétního názvu atributu tabulky 

v URL se použije číslo 1 až 6 vybírané náhodně v rámci sezení či na uživatele. 

Vždy pak musí být v aplikaci implementováno mapování na původní reference. 

 Důsledná kontrola přístupu – při každém užití reference z nedůvěryhodného zdroje 

musí být provedena konrola přístupu 

7.4.5 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 

principielně se jedná o podvržení požadavku mezi různými stránkami. Tento typ útoku nutí 

přihlášeného uživatele odeslat požadavek aplikaci, ve které je momentálně přihlášený, z jiné 

stránky, kterou navštíví. Útočník na základě znalosti aplikace na kterou útočí sestaví zákeřný 

požadavek, například takový, který smaže všechny záznamy objednávek z objednávkového 

systému a poté naláká přihlášeného uživatele na stránku, na které je např. v SRC parametru HTML 
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značky IMG adresa s předvyplněným obsahem formuláře systému, ve kterém je uživatel přihlášen. 

Tento zákeřný požadavek se vyšle hned po načtení úžočné stránky. Dopad na atakovanou aplikaci 

může být velice vážný. Možné způsoby obrany: 

 Přidávání unikátního podpisu (hashe) každému kritickému formuláři aplikace a 

jeho kontroly po přijetí požadavku. Pokud je podpis jiný nebo chybí, pak se 

požadavek nezpracuje. 

 Unikátní podpis může být rovněž připojen v každém požadavku vyslaném aplikaci, 

nicméně tento postup vytváří riziko prozrazení podpisu útočníkovi, jelikož 

viditelně připojován v každém požadavku 

Poslední zmíněnou závažnou chybou je špatná konfigurace nastavení bezpečnosti serveru, 

na kterém je informační systém provozován. Častým zdrojem mezer v bezpečnosti je 

neaktualizovaný software (web server, databáze, aplikace, knihovny). Na serveru by rovněž neměly 

zbytečně běžet nepoužívané aplikace, které se mohou rovněž stát zrojem rizika. Banální, ale velice 

kritickou chybou může být, když administrátor po instalaci software nechá aplikace nastavené 

původní výchozí heslo. Další chybou nastavení je zobrazování chybových výpisů na produkčních 

verzích systému, což útočníkovi poskytuje cenné informace o tom kde jsou umístěny zdrojové 

kódy a jaká je v nich chyba. V produkčních prostředích by měly být veškeré chybové výpisy 

vypnuté. 

Při navrhování zabezpečení systému je důležitá znalost obecně známých rizikových míst 

aplikace a útoků na ně, protože jedině pak je možné proti nim účinně bránit chráněná data v rámci 

implementovaného systému. Většina útočníků využívá při svém počínání právě těchto všeobecně 

známých bezpečnostních děr, jejichž prověřování provádí v čímdál větší míře automatizovaní 

agenti, kteří neúnavně hledají špatně zabezpečené aplikace. Způsoby obchrany jsou známé, 

nicméně jsou více pracné, čímž by se dobrý vývojář neměl nechat odradit. Ulehčením může být 

užití sady předprogramovaných a testovaných tříd třetí stranou – programovacího rámce 

(frameworku) jež řadu kontrol provádí standardně bez nutnosti explicitního vyvolávání ze strany 

vývojáře. [30]  
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8 Návrh 

V této kapitole bude nastíněn návrh některých algoritmů a budou pojmenovány jednotlivé 

logické celky navrhovaného systému pro e-mail marketing. Dále se zde objeví minispecifikace 

některých algoritmů užitých v systému.  

 

Obrázek 9: Blokové schéma systému 

 

Jak je patrné z blokového schéma na obrázku 9. Navrhovaný systém bude obsahovat sekce 

pro přihlášené i nepřihlášené uživatele. Ve veřejné části aplikace bude obsažen popis funkcionalit 

formou klasické internetové prezentace a možnost se do systému zaregistrovat. V privátní části 

aplikace (pouze pro registrované, přihlášené uživatele) se bude nacházet modulární systém, 

aplikace pro e-mail marketing bude jedním z obsažených modulů. Po přihlášení se uživatel musí 

rozhodnout a vybrat se kterým modulem bude chtít pracovat. K přístupu ke všem modulům 

systému uživateli vystačí jeden uživatelský účet (jedna registrace) a může mezi těmito moduly 

libovolně přepínat. V následujícím textu návrhu se budeme zaměřovat pouze na modul zastřešující 

funkce pro e-mail marketing a helpdesk na internetu. 
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V rámci poštovního modulu budou obsaženy všechny funkce potřebné k pohodlnému 

provozování e-mail marketingu. Primární nezbytnou sekcí modulu je sekce správy kontaktů a jejich 

seznamů, včetně importu a exportu kontaktů. Další důležitou sekcí je sekce správy kampaní. V této 

sekci bude editor zpráv a šablon, časování odeslání vytvořených zpráv. Následující sekce modulu 

dovolí uživatelům správu obrázků na serveru nahrávání, mazání a vytváření veřejných odkazů na 

ně. Posledními dvěma sekcemi budou sekce nastavení uživatelského účtu a reportování výsledků 

vyslaných komerčních sdělení. V první z nich si může uživatel nastavit přihlašovací parametry 

vlastního SMTP serveru nebo změnit heslo. V rámci reportování výsledků bude graficky znázorněn 

výsledek rozeslání zprávy, pro možnost vyhodnocení úspěšnosti. 

8.1 Příklad algoritmu 

V tomto příkladu bude popsán způsob predikce oddělovačů polí při importu souboru s 

kontakty v tabulce v textovém formátu csv. Ve většině testovaných programů bylo při importu 

seznamu kontaktů ze souboru csv nutné ručně vepisovat oddělovače řádků a oddělovače textu, 

proto v navrhovaném systému existuje možnost automatického předzpracování souboru, kdy jsou 

oddělovače odhadovány. 

Odhadování oddělovače probíhá na základě výběru oddělovače z předem definované 

množiny oddělovacích znaků (nejčastěji je oddělovačem polí čárka nebo středník), která vypadá 

takto M = {';',',',':','|'}. 

Algoritmus: 

1. Otevři importovaný .csv soubor 

2. Načti první neprázdný řádek 

3. Pro každý znak z množiny oddělovačů M: vyhledej počet výskytů znaku v  prvním řádku 

a zapiš do pole Výskyt[znak] = počet 

4. Zavři soubor 

5. maximum = 0 a oddělovač = NULL 

6. Pro všechny znaky z pole výskyt: Pokud je hodnota maximum < Výskyt[znak] přiřaď 

proměnné maximum počet výskytů a proměnné oddělovač aktuálně vyhodnocovaný znak 

7. v proměnné oddělovač je odhadnutý oddělovací znak 

8. Předzpracuj importovaný soubor s predikovaným oddělovačem 

Pokud existují dva znaky se stejným počtem výskytů, pak bude vybrán ten, který bude 

nalezen jako první. Pokud algoritmus najde špatný oddělovač musí ho opravit uživatel tím, že 

vepíše správný znak ručně do textového pole. Při testech importu klasických exportovaných 

seznamů kontaktů z programů MS Outlook a Mozilla Thunderbird do souboru .csv tento algoritmus 

vždy úspěšně odhadl oddělovač. V následujícím kroku importu uživatel přiřazuje nalezeným 

sloupcům význam. 
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8.2 Příklad algoritmu 2 

V tomto příkladu bude popsán algoritmus procesu, který odesílá časovanou kampaň. 

Kampaň může mít na sebe navázánu nula a více zpráv. Zprávy kampaně pak mají vlastní status, ve 

kterém je uložena informace, zda-li již byla odeslána nebo čeká na odeslání. Proces který provádí 

rozesílání zpráv je vyvoláván na serveru démonem cron a v pětiminutových časových intervalech 

kontroluje, zda-li nastal čas rozeslání kampaně. 

Algoritmus: 

1. Vyber z počet nerozeslaných zpráv, kde čas odeslání <= aktuální čas 

2. Pokud je počet menší než 1. Konec 

3. Najdi seznam kontaktů přiřazený kampani 

4. Pro každý kontakt ze seznamu: 

5. Personalizuj zprávu 

6. Zaměň vložené odkazy na vyhodnocované odkazy 

7. Odešli zprávu a ulož záznam do deníku (logu) 

8. Označ zprávu jako rozeslanou 

V rámci personalizace zprávy před odesláním dochází k záměně vložených formátovacích 

značek v editoru za odpovídající personalizovaný obsah například za skloňované jméno zákazníka 

v oslovení. 

Ostatní funkcionality systému budou naprogramovány na základě blokového schématu, 

bloky obsažené ve schématu většinou označují jednotku aplikace, která vyžaduje implementaci 

CRUD systému položek a několika dalších funkcí dle specifických požadavků na manipulaci s 

konkrétními daty s ohledem na přehlednost a uživatelskou přívětivost. 
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9 Implementace 

V předchozích kapitolách byla definována specifikace navrhovaného systému pro e-mail 

marketing. V této kapitole bude diskutována její konkrétní implemenace. Z dříve definované 

specifikace by mohlo vzniknout velké množství aplikací, které by jí implementovaly. Jako 

například všechny webové prohlížeče zahrnují implementaci WWW specifikace. Implementace je 

tedy krok, ve kterém je prováděno samotné kódování  aplikace, podle předem připraveného plánu, 

v předem definovaném prostředí. 

9.1 Prostředí implementace 

Implementačním prostředím užitým pro tuto aplikaci je kombinace webového serveru 

Apache, databázového serveru MySQL a skriptovacího jazyka PHP 5, tedy jeho verze s rozšířením 

o objektový přístup. Přičemž všechny tyto programy běží jako služby instalované na serveru s OS 

Linux, toto prostředí je mezi vývojáři webových aplikací všeobecně známé pod zkratkou LAMP 

(Linux Apache MySQL PHP). Uživatel pak k aplikaci přistupuje s pomocí svého oblíbeného 

webového prohlížeče podobně jako ke klasické WWW stránce, ale pomocí zabezpečeného 

protokolu HTTPS. Doporučeným prohlížečem pro prohlížení této aplikace je však aktuální verze 

prohlížeče Firefox (k datu 30.3.2012 je to verze 11.0). [31] 

Jak je vidět na obrázku 10. Výběrem serveru apache se vystavujeme nejmenšímu 

bezpečnostnímu riziku, jelikož více než 60% serverů v roce 2011 provozovalo webový server 

apache. Širší uživatelská základna serveru zajišťuje větší množství odhalených a nahlášených 

bezpečnostních chyb. Zároveň jeho obliba zajišťuje pokračování ve vývoji tohoto serveru. 

 

Obrázek 10: Podíl účasti serverů na internetovém trhu [32] 
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Při implementaci navrhované webové aplikace je rovněž využit webový aplikační 

framework. Zend Framework. Jedná se o sadu abstraktních, ale i kontrétních tříd a model 

spolupráce mezi nimi. Aplikační rámec slouží jako kostra webové aplikace, přičemž při návrhu 

tohoto rámce byl kladen důraz na aplikování návrhových vzorů programování a znovu použitelnost 

kódu. Samotný framework je implementován v jazyce PHP 5. Důvodem proč byl vybrán právě 

tento rámec je ten, že je velice dobře dokumentovaný (viz dokumentace frameworku [33]) a 

zároveň má velkou komunitu uživatelů a programátorů, díky čemuž není problém s nalezením 

řešení problému právě u této komunity. Další výhodou využití tohoto rámce je, že jeho třídy jsou 

již testovány a proto obsahují minimum chyb a proto jejich využití zvyšuje bezpečnost 

implementované aplikace, oproti aplikaci, která je programována od nuly, kde musí autoři toto 

testování provádět ve své režii. 

Hlavním návrhovým vzorem, který je užitý při implementaci aplikace je vzor se zrkatkou 

MVC (Model View Controller). Zavedením tohoto návrhového vzoru rozdělíme aplikaci na tři 

základní vrstvy. Toto rozdělení slouží k logickému uspořádání architektury aplikace. Jsou to tyto 

vrstvy: 

 Model (=Model) – datový model aplikace, popis datových struktur a jejich 

vzájemných vazeb 

 View (=Pohled) – pohled  na data prezentovaný uživateli, tato vrstva se zabývá 

výhradně způobem zobrazení informací 

 Controller (=Kontroler) – logika  aplikace, tato vrstva pojí celý vzor MVC, jelikož 

manipuluje modelem, poté na základě implementované logiky rozhoduje která data 

předá pohledu 

 

Obrázek 11: Návrhový vzor MVC 

Užití tohoto návrhového vzoru se pomalu stává standardem při vývoji webových aplikací, a 

to nejen v kombinaci s jazykem PHP. Implementace tohoto návrhového vzoru jsou reailzovány 

například i v jazyce Java či C#. Zavedení návrhového vzoru MVC má jeden primární záměr. A to 
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vydělit a sdružovat aplikační logiku na jednom místě, na jiném místě operace nad daty aplikace a 

na dalším odděleném místě způsob prezentace těchto dat a operací nad nimi. Tento přístup se 

ukazuje být nejlépe udržitelý z dlohodobého hlediska vývoje aplikace, protože můžeme například 

zachovat logiku aplikace a změnit pouze způsob jejich prezentace anebo naopak. 

9.2 Implementační nástroje 

Nejdůležitějším nástrojem užitým při implementaci aplikace bylo integrované vývojové 

prostředí (IDE) NetBeans verze 7.1. [34] Toto prostředí umožňuje při užití objektové 

orientovaného programování (OOP) snadnou navigaci mezi třídami a metodami, funkci napovídání 

metod a atributů objektu vyskakovací nabídkou a při propojení s rozšířením jazyka PHP xdebug 

nabízí možnost debugování s výpisem aktuálního obsahu proměnných a krokování kódu stejně jako 

to umožňují IDE pro kompilované jazyky (např pro jazyk Java).  

Dalším důležitým nástrojem při implementaci byl systém správy verzí subversion (SVN). 

Užitím tohoto systému je možné se vracet k předchozím verzím souborů a pokud je server umístěn 

na jiném počítači než-li pracovní verze programátora, pak se rovněž jedná o velice dobrý 

zálohovací systém zdrojových kódů aplikace, který v případě havárie disku nebo zcizení 

pracovního počítače uchová aktuální kopii celého repozitáře aplikace i s historií změn. 

Při implementaci bylo užito i dalších nástrojů jako internetový prohlížeč (3 nejrozšířenější) 

MS Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 11.0 a Google Chrome 18.0.1025.162. Pro odhalování 

chyb v JavaScriptu bylo užito rozšíření Mozilly Firefox – Firebug 1.9.1. K administraci databáze 

byl využit nástroj phpMyAdmin. Pro manipulaci se soubory na vzdáleném serveru bylo užito 

klientských programů FTP s SSH (dle aktuálně užitého OS: gnomme-commander v OS Linux, 

Total Commander + WinSCP v OS Windows). 

K programování uživatelského rozhraní aplikace bylo využito komponent z knihovny 

Twitter Bootstrap [35]. Pro práci s jazykem javaScript je využita knihovna jQuery [36]. Grafy ve 

vyhodnocování kampaně jsou zobrazovány s pomocí Google Chart Tools API [37]. 

9.3 Postup implementace 

Implementace probíhala od spodních vrstev systému k vyšším. První hotovou částí aplikace 

byla struktura databáze na které se pak mohly začít implementovat první funkce aplikace. Postup 

implementace funkcí lze přirovnat k průchodu stromem Blokového schématu systému. V průběhu 

implementace, ať už je návrh sebe detailnější většinou vývojář narazí na slepé místo specifikace, 

které je nutné ve fázi implementace doplnit a přeanalyzovat. V případě implementace této aplikace 

bylo nutné dodatečně vytvořit v databázi tabulku pro uchovávání “pseudo odkazů“ vkládaných do 

zpráv odesílaných uživatelům. Pro možnost sledování jejich interakcí s doručenou zprávou. 

V editoru zpráv je nejprve prodejcem definována zpráva se zkutečnými odkazy, které vytvořil 

prodejce, tato šablona zprávy je uložena k do databáze a opatřena časem odeslání. V momentě, kdy 
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nastane čas odeslání jsou před samotný odeslání zprávy uživateli odkazy definované prodejcem 

nahrazeny odkazy generovanými systémem. Nově vygenerované odkazy dovedou, po klepnutí na 

odkaz ve zprávě, příjemce nejprve na server prodejce, kde dojde k registraci akce uživatele a plnění 

statistik a následně proběhne přesměrování na původní odkaz, který prodejce vložil do zprávy. 

Nově vytvořená tabulka link slouží k mapování „pseudo odkazů“ na skutečné odkazy. 

Obecně ve fázi implementace aplikace programátor postupuje dle předem připraveného 

návrhu aplikace. A programuje ve vybraném programovacím jazyce navržené vnitřní algoritmy, 

procesy a logiku aplikace. V případě aplikace navžené v rámci této bakalářské práce byl návrh 

dostatečně podrobný, aby z něj bylo možné při implementaci vycházet. 

9.4 Snímky obrazovek výsledné aplikace 

V této kapitole je představen náhled aplikace, pomocí snímků obrazovky hotového 

systému. Ke snímkům je připojen textový popis. Snímky byly vytvořeny při prohílžení aplikace 

pomocí internetového prohlížeče firefox. 

 

Obrázek 12: Úvodní obrazovka systému 

Na obrázku 12 je zachycena úvodní obrazovka, která se uživateli zobrazí hned po 

přihlášení do systému. Tato úvodní obrazovka je rozcestníkem pro celou aplikaci a zároveň 

nápovědou, ve které je popsáno, v které části systému se nacházejí všechny funkce. 
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Obrázek 13: Přehled kontaktů 

Obrázek 13 zachycuje datovou mřížku se seznamem všech kontaktů. Pro snadnější editaci 

záznamů v databázi nabízí tato mřížka možnost editace v řádku (inline). Jedním kliknutím na řádek 

se aktivuje jeho editace. Stisknutim klávesy enter po editaci se změny uloží do dtabáze. Stisknutím 

klávesy esc se změny zruší. 

 

 

Obrázek 14: Karta zákazníka 

Na obrázku 14 je stránka s detaily zákazíka. Stránka obsahuje přehled kontaktních údajů 

v databázi, výčet seznamů do kterých je zákazník přiřazen a výčet kampaní, které mají vazbu na 

tyto seznamy. Karta zákazníka obsahuje rovněž historii zpráv, které byly odeslány na jeho e-

mailovou adresu. 
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Obrázek 15: Detaily kampaně 

Na obrázku 15 je snímek obrazovky s detaily kampaně. Na této stránce jsou všechny 

ovládací prvky pro manipulací s kampaní a její vyhodnocování. Je zde možnost přidávat a odebírat 

zprávy do kampaně, časovat jejich odesílání či měnit seznam zákazníků přiřazený vybrané 

kampani. 

 

Obrázek 16: Grafický editor zpráv 
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Obrázek 17: Textový editor zpráv 

 

 

Obrázek 18: Report výsledků zpráv 
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Obrázek 19: Formulář pro dotazy klientů 

 

 

 

Obrázek 20: přehled dotazů klientů 

Na obrázku 16. je graficý editor zpráv. V Grafickém editoru jsou vytvářeny oblsasti nad 

obrázkem, které budou při odeslání e-mailem přetvořeny na HTML mapu nad obrázkem. Samotný 

editor je implementován v javascriptu a funguje podobně jako například označování známých na 

sociální síti facebook, s tím rozdílem, že poskytuje větší volnost při definici hranic aktivní oblasti. 

Následuje snímek obrazovky s textovým editorem (Obrázek 17). Textový editor umožňuje vkládat 

formátovaný text, HTML značky i kaskádové styly. V rámci textového editoru existuje možnost 

personalizace zprávy, v podobě vkládání předdefinovaných značek, které budou před odesláním 

adresátovi nahrazeny za personalizační údaje z databáze. 

Obrázek 18 zachycuje část s reportem výsledků. Reportování výsledků nabízí tři zobrazení 

výsledků kampaně: počet odeslaných zpráv, počet otevřených zpráv (pomocí metody sledování 

pixelu) a počet zpráv s navštívenými odkazy. 
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Poslední dva snímky obrazovky ukazují implementovaný systém zákaznické podpory. 

Klient zadává svůj dotaz do formuláře z obrázku 19 a prodejce pak na přehledu dotazů (obrázek 

20) odpovídá na nezodpovězené dotazy. 

V této kapitole byly popsány nejdůležitější implementované obrazovky systému s krátkým 

popisem. Celá aplikace je funkčí a přístupná na WWW adrese uvedené v příloze C, v této příloze 

jsou i přihlašovací údaje k demonstračnímu účtu. 

9.5 Metriky kódu 

Pro představu o rozsahu programu, tabulka 4 ukazuje některé metriky kódu. Nástrojem 

užitým k jejich generování byl program Code Analyzer [38]. Jedná se o statistiky všech souborů 

typu .php a .phtml bez externích knihoven. Tedy všech souborů s kódem PHP a všech šablon 

obsahující XHTML nebo PHP. 

 

Metrika Hodnota 

Počet souborů celkem 113,00 

Počet řádků celkem 5 387,00 

Průměrná délka řádku 28,00 

Řádků s kódem 4 712,00 

Řádků s komentářem 1 189,00 

Počet prázdných řádků 656,00 

Poměr komentář / kód 2,55 

Poměr kód / bílé znaky 7,18 

Řádků kódu na soubor 41,00 

Řádků komentáře na soubor 10,00 

Bílých znaků na řádek 5,00 

Tabulka 4: metriky kódu 
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10 Testování 

Testování jednotlivých částí zdrojového kódu a odhalování chyb bylo prováděno průběžně 

v rámci implementační fáze projektu. V této je popsáno testování aplikace jako celku a zjišťování, 

zda-li je možné aplikaci užít k jejímu plánovanému účelu – tedy k provozování e-mail marketingu. 

Testování aplikace mělo následující scénář: 

1. Do aplikace byl naimportován seznam kontaktů ve formátu .csv. Časová statistika 

importu je v tabulce 5. 

2. Pomocí rozhraní aplikace byl doplněn seznam kontaktů o personalizační údaje 

3. Byla vytvořena kampaň s přiřazeným výše uvedeným seznamem kontaktů 

4. Kampaň dostala přiřazeny dvě zprávy jednu ve formátu HTML drouhou v plně 

grafickém formátu, při editaci zpráv bylo využito funkce testovacích zpráv 

odesílaných na vybranou e-mailovou adresu 

5. Po editaci obsahu zprávy bylo kampai nastaveno časování odesílání 

6. V čase odeslání démon aplikace rozeslal zprávy kampaňe. A nastavil zprávě v rámci 

kampaně stav na „odeslaná zpráva“. Rozeslání zpráv do seznamu s 1000 adresáty 

trvalo 152 sekund, jak je uvedeno v tabulce 6. 

7. Během následujícího dne probíhal sběr zpětné vazby od zákazníků v seznamu, 

kterým byly rozeslány zprávy, a dynamicky při každé interakci zákazníka byl 

doplňován report výsledků kampaně. 

8. Na základě vygenerovaného reportu proběhlo vyhodnocení úspěšnosti kampaně. 

 

 

Obrázek 21: Statistika roszesílání zprávy 

 

Výsledek kampaně byl odečten tři dny po rozeslání zpráv. Zprávy byly rozeslány na 

začátku pracovního týdne, tedy v pondělí, kdy je nejvíce adresátů přítomno u počítače. 

V následujících dnech se výsledek v ještě pozměnil, ale jen minimálně. Výsledená statiskika 

textové zprávy z kampeně, která byla rozeslána seznamu kontaktů s 1000 adresáty je zobrazena na 

grafech na obrázku 21. Z počtu 1000 odeslaných zpráv, 218 adresátů zprávu otevřelo – tento údaj 
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byl zjištěn metodou sledování pixelu, reálný počet adresátů, kteří zprávu otevřeli bude vyšší o ty, 

kteří mají v e-mailových klientech zakázáno zobrazování obrázků, případně prohlíželi zprávy 

v textovém režimu. Počet navštívených odkazů, tedy 82 z 1000 je už ale přesný, jelikož ve 

zprávách jsou umístěny, odkazy směřující na server odesilatele, kde se započítá statistika, a až poté 

je adresát přesměrován na skutečný odkaz. 

10.1 Testování importu a exportu kontaktů 

Při testování importu a exportu byla testována hlavně doba trvání zpracování různých 

velikostí zpracovávaných souborů s daty. Postupně probíhal import a následný export 100, 1000 a 

10000 kontaktů, výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 5. 

 

Obrázek 22: Označování významu sloupců při importu souborů 

Před samotným importem probíhá automatické předzpracování souboru, ve kterém je 

predikován oddělovač a zobrazen výstup souboru v tabulce. Jednotlivým sloupcům tabulky pak 

uživatel musí přiřadit význam (obrázek 22). 

 

Akce Čas 

Import 100 kontaktů 1s 

Import 1000 kontaktů 4s 

Import 10000 kontaktů 21s 

Export 100 kontaktů 1s 

Export 1000 kontaktů 1s 

Export 10000 kontaktů 1s 

Tabulka 5: Doba trvání importu a exportu kontaktů 

 

Časy zjištěné při testování importu a exportu různých množství jsou z hlediska uživatele 

přijatelné. Import kontaktů je více časově náročný, jelikož zde probíhá zápis všech položek ze 
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souboru do databáze, který je evidentně časově náročnější než čtení z databáze. Přestože je import 

do databáze časově náročnější není to čas, který by uživateli bránil v plynulém užívaní aplikace. 

Předpokládané počty zákazníků v seznamech uživatelů jsou ve stovkách a jednotkách tisíců 

kontaktů. 

10.2 Testování procesu rozesílání zpráv 

Rozesílání zpráv je velice důležitou součástí aplikace. V této části testování, byla 

zjišťována časová náročnost procesu rozesílání. Proces běží jako démon (na pozadí) a uživatel ho 

přímo nesleduje. V rámci procesu je periodicky spouštěn databázový dotaz na připravené zprávy 

k odeslání a kontrola jeho výsledku. 

 

Akce Čas 

Rozeslání 100 zpráv 5s 

Rozeslání 1000 zpráv 152s 

Rozeslání 10000 zpráv 1648s 

Tabulka 6: Doba trvání rozesílání zpráv 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky měření doby trvání rozesílání zpráv. V porovnání 

s importem či exportem je mnohonásobně pomalejší, ale to je dáno počem operací, které jsou 

vykonávány nad každou zprávou, před samotným odesláním. Kontkrétně jsou to operace 

personalizace, záměny odkazů, vkládání pixelu pro sledování otevření a vkládání zápatí zprávy. 

Přestože 1000 zpráv se odesílá 152 sekund, což je 2 minuty 32 sekund, není to z pohledu uživatele 

velký problém, protože se nejedná o dobu, po kterou by musel čekat na zobrazení výsledku. 

V případě 10000 rozesílaných zpráv se doba rozesílání vyšplhala na 1648 sekund, což je 27 minut 

28 sekund. Půl hodiny už je dosti dlouhá doba, ale systém je navrhován pro potřeby menších a 

středních firem, kdy se počty adresátů v seznamech pohybují maximálně v jednotkách tisíců. 

Pokud by se počet uživatelů dostal nad přípustnou mez (dle měření z tabulky 6 je to asi 20000 

rozeslaných zpráv za hodinu tj. 480000 zpráv denně), byla by nutná další optimalizace procesu 

rozesílání. Tuto optimalizaci by bylo možné implementovat např. takovým způsobem, že by na 

pozadí přibyl druhý proces, který by měl na starost generovávání neodeslaných zpráv předem. 

Původní proces rozesílání by pak měl na starost pouze samotné rozesílání zpráv bez generování a 

záměny obsahu. 

Testování bylo prováděno na reálných datech. Obsah zpráv a seznam kontaktů poskytla 

firma Acquitec Sp. z o.o., která umožnila zveřenění výsledků kampaně pro potřeby této bakalářské 

práce. Výsledek testování aplikace v praxi je pozitivní, protože aplikaci bylo možné s těmito 

reálnými daty bez problémů použít.  
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11 Závěr 

Ve vytvořeném řešení bakalářské práce je obsažen teoretický úvod do problematiky e-

mailového direkt marketingu a zákaznické podpory na internetu. V teoretické části byly popsány 

možnosti tvorby obecných, odborných a komerčních reklamních sdělení zaměřených jak na firmu, 

tak na produkt. V textu jsou definovány možnosti reklamních sdělení ve formě jak textových, 

hypertextových i plně grafických reklam. 

V textu bakalářské práce jsou uvedeny vstupy a výstupy aplikace stejně jako funkční  

požadavky. Dále byla provedena kompletní analýza webové aplikace řešící zadanou problematiku. 

Návrh aplikace obsahuje analýzu struktury dat a jejich uložení v databázi. Nad navrženou databází 

byly následně definovány operace prováděné s uloženými daty. Při dynamické analýze byla určena 

časová posloupnost operací a stavů, kterých mohou nabývat systém, jeho vnitřní objekty i samotná 

aplikace. V závěru analýzy je hodnocena bezpečnost dat uložených v databázi. 

Na základě analýzy systému byl vytvořen návrh, který se stal předlohou pro implementaci 

výsledné webové aplikace. Implementovaná aplikace umožňuje soukromým osobám, internetovým 

portálům, školám, malým a středním firmám spravovat na jednom místě šablony sdělení, historii 

jejich odesílání i vyhodnocování výsledků a efektu rozeslaných sdělení stejně jako správu seznamů 

kontaktů a jejich personalizaci. 

Aplikace byla testována s pomocí reálného seznamu kontaktů a obsahu rozesílaných zpráv. 

Reálná testovací data pro potřeby této práce poskytla firma Acquitec Sp z o.o., která souhlasila 

s poskytnutím výsledků kampaně, pro potřeby této práce. V praxi se výsledná aplikace osvědčila 

jako použitelná pro svůj zamýšlený účel. 

Ve webové aplikaci existuje možnost jejího dalšího rozšíření a pokračování ve vývoji. 

Budoucí vývoj aplikace by mohl rozšířit systém o možnost rozesílání anket kontaktům v databázi 

pro rozšiřování profilu zákazníků v databázi. Na základě odpovědí na správně volené dotazy pak 

mohou být zákazníci rozdělováni do skupin a v rámci takto vytvořených skupin by pak bylo možné 

rozesílat přesněji různé cílené nabídky s vyšší hodnotou jak pro zákazníka tak pro prodejce. 

V budoucnu by bylo možné rovněž navrhnout pro stávající aplikaci model pro zpoplatnění 

některých služeb systému.  



50 

Seznam použité literatury 

[1]  Internet usage statistics. Inernet World Stats [online]. 2012-12-31 [cit. 2012-04-26]. 

Dostupné z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

[2]  Czech Republic. Inernet World Stats [online]. 2012-12-31 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 

http://www.internetworldstats.com/eu/cz.htm 

[3]  Definition of Marketing. In: American Marketing Association [online]. 2007-10-01 [cit. 

2012-04-26]. Dostupné z: 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx 

[4]  STONE, Bob. Successful direct marketing methods. 6th ed. Lincolnwood, Ill.: NTC 

Business Books, c1997, 545 s. ISBN 08-442-3003-0. 

[5]  TUNGATE, Mark. Adland: a global history of advertising. Philadelphia: Kogan Page, 

2007, 278 s. ISBN 07-494-4837-7. 

[6]  Telemarketing. In: Business Dictionary [online]. 2010-06-01 [cit. 2012-04-26]. Dostupné 

z: http://www.businessdictionary.com/definition/telemarketing.html 

[7]  JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 

Brno: COMPUTER PRESS, 2010.  

[8]  GODIN, Seth. Permission marketing: turning strangers into friends, and friends into 

customers. New York: Simon, c1999, 255 s. ISBN 06-848-5636-0. 

[9]  Spam. In: Online etymology dictionary [online]. 2012-01-01 [cit. 2012-04-26]. Dostupné 

z: http://www.etymonline.com/index.php?term=spam 

[10]  Spam: Monty Python's Flying Circus. In: Youtube [online]. 2009-01-13 [cit. 2012-04-26]. 

Dostupné z: http://youtu.be/M_eYSuPKP3Y  

[11]  RUDNITSKAYA, Alena. The Concept Of Spam In Email Communication. GRIN: Verlag, 

2009. ISBN 3640401573. 

[12]  KALKA, Jochen. Marketing podle cílových skupin: [jak žijeme, co kupujeme, čím se 

řídíme]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 270 s. ISBN 978-80-251-1617-3. 

[13]  DE CHERNATONY, Leslie. Značka: od vize k vyšším ziskům. Vyd. 1. Překlad Eva 

Nevrlá. Brno: Computer Press, 2009, 315 s. Business books (Computer Press). ISBN 

978-80-251-2007-1. 

[14]  BURNETT, Ken. Klíčoví zákazníci a péče o ně: [KCRM - key customer relationship 

management]. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002, 382 s. ISBN 80-722-6655-1. 

[15]  What Do 73.9% of Email Newsletters Have in Common?. In: AWeber communications 

[online]. 2009-09-01 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.aweber.com/blog/email-

template-design/73-percent-email-newsletters.htm 

[16]  Email client popularity: June 2011. In: Campaign Monitor: Email Stats & Reports 

[online]. 2011 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 

http://www.campaignmonitor.com/stats/email-clients/ 

http://www.etymonline.com/index.php?term=spam
http://youtu.be/M_eYSuPKP3Y


51 

[17]  LEWIS, Herschell Gordon. Effective e-mail marketing: the complete guide to creating 

successful campaigns. New York: AMACOM, c2002, 288 s. ISBN 08-144-7147-1. 

[18]  Google Analytics: Campaign Tracking. In: Google Developers [online]. 2011 [cit. 2012-

04-26]. Dostupné z: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingCampaigns 

[19]  Infusionsoft: Features [online]. 2011 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 

http://www.infusionsoft.com/products/features 

[20]  Constant Contact: Email Marketing Overview [online]. 2012 [cit. 2012-04-27]. Dostupné 

z: http://www.constantcontact.com/email-marketing/index.jsp 

[21]  Graphic Mail: Email Marketing Features [online]. 2011 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.graphicmail.com/site/features_landing.aspx 

[22]  Smart Emailing: Prohlídka [online]. 2012 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.smartemailing.cz/prohlidka/ 

[23]  DotMailer: Features [online]. 2011 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.dotmailer.co.uk/features/ 

[24]  Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2012 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.uoou.cz 

[25]  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění). In: Úřad pro ochranu 

osobních údajů [online]. 2000 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5&loc=20 

[26]  Zákon o některých službách informační společnosti. In: Zákony online [online]. 2011 [cit. 

2012-04-27]. Dostupné z: http://zakony-online.cz/?s61&q61=all 

[27]  CZEGEL, Barbara. Running an effective help desk. 2nd ed. New York: Wiley Computer 

Pub., c1998, 434 s. ISBN 04-712-4816-9. [http://www.helpdesksoftware.org] 

[28]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově 

orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer 

Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9. 

[29]  EELES, Peter a Peter CRIPPS. Architektura softwaru: objektově orientovaná analýza a 

návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2011, 328 s. 

ISBN 978-80-251-3036-0. 

[30]  OSWAP Top Ten Project. The Open Web Application Security Project [online]. 2012 [cit. 

2012-04-27]. Dostupné z: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project 

[31]  Vlastnosti. Mozilla Firefox [online]. 2012 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.mozilla.org/cs/firefox/features/ 

[32]  Server survey: Benchmarks. Whisperdale network [online]. 2011 [cit. 2012-04-27]. 

Dostupné z: /uploads/news/2011/benchmarks/server-survey2.png 



52 

[33]  Zend Framework Documentation. Zend Framework [online]. 2012 [cit. 2012-04-27]. 

Dostupné z: http://framework.zend.com/manual/ 

[34]  PHP development support for NetBeans. Netbeans [online]. 2012 [cit. 2012-04-27]. 

Dostupné z: http://netbeans.org/projects/php/ 

[35]  Twitter Bootstrap [online]. 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://twitter.github.com/bootstrap/ 

[36]  JQuery [online]. 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://jquery.com/ 

[37]  Google Chart Tools [online]. 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

https://developers.google.com/chart/ 

[38]  Code Analyzer. Source Forge: Free development software download [online]. 2012 [cit. 

2012-05-01]. Dostupné z: http://sourceforge.net/projects/codeanalyze-gpl/ 

 

http://framework.zend.com/manual/
http://netbeans.org/projects/php/


 

Příloha B: Datový slovník databáze 

elpod_all_role 

Column Type Null Default Comments 

ea_role_id int(10) No     

ea_role_name varchar(100) No     

elpod_all_user 

Column Type Null Default Comments 

ea_user_id bigint(20) No     

ea_user_name varchar(100) No     

ea_user_mail varchar(100) No     

ea_user_password varchar(64) No     

ea_user_role int(10) No     

elpod_postman_campaign 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

company_id int(11) No     

list_id int(11) No     

status 
enum('active', 

'stopped') 
No stopped 

stav: 

aktivní, 

pozastavená 

type varchar(30) No     

title varchar(100) No     

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

elpod_postman_campaign_timing 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

campaign_id int(11) No     

interval 
enum('daily', 'weekly', 

'monthly') 
No     

interval_step smallint(2) No   daily,weekly,monthly 

week_days varchar(500) Yes NULL weekly 

start_date date No   daily,weekly,monthly 

day_of_month smallint(2) Yes NULL monthly 

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     



 

elpod_postman_company 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

name varchar(100) No     

email varchar(100) No     

smtp_server varchar(100) Yes NULL   

smtp_username varchar(100) Yes NULL   

smtp_password varchar(100) Yes NULL   

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

elpod_postman_company_user 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

company_id int(11) No     

user_id bigint(20) No     

role varchar(100) No     

inserted timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

elpod_postman_customer 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

type 
enum('person', 

'company') 
Yes NULL   

salutation varchar(200) Yes NULL   

firstname varchar(200) Yes NULL   

surname varchar(200) Yes NULL   

firstname2 varchar(50) Yes NULL personalizace 

surname2 varchar(50) Yes NULL personalizace 

gender enum('m', 'w') Yes NULL   

email varchar(200) No     

phone varchar(200) Yes NULL   

birth_date date Yes NULL   

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

 

  



 

elpod_postman_customer_list 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

company_id int(11) No     

type 
enum('primary', 

'secondary') 
No secondary   

name varchar(100) No     

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

elpod_postman_customer_list_entry 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

list_id int(11) No     

customer_id int(11) No     

subscribed tinyint(4) No 1   

inserted timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

elpod_postman_image 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

company_id int(11) No     

extension varchar(10) No     

name varchar(100) No     

width mediumint(9) No     

height mediumint(9) No     

mime varchar(50) No     

hash varchar(100) No     

inserted timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

elpod_postman_image_tag 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

image_id int(11) No     

top double No     

left double No     

width double No     

height double No     

link varchar(500) No     

title varchar(500) Yes NULL   

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

 

  



 

elpod_postman_link 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

message_id int(11) No     

customer_id int(11) Yes NULL   

original_link varchar(200) Yes NULL   

hash varchar(50) No     

visited int(11) No 0   

visit_date datetime Yes NULL   

pixel tinyint(1) No 0   

inserted timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

elpod_postman_message 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

campaign_id int(11) No     

template_id int(11) Yes NULL   

topic_id int(11) No     

image_id int(11) Yes NULL   

type enum('image', 'text') No text   

title varchar(100) No     

data longtext No     

send_date date Yes NULL   

sended tinyint(1) No 0   

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

elpod_postman_message_log 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

hash varchar(100) No     

customer_id int(11) No     

message_id int(11) No     

image_id int(11) No     

type enum('image', 'text') No     

message_status varchar(100) No     

data longtext No     

inserted timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

 

  



 

elpod_postman_template 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

company_id int(11) No     

title varchar(100) No     

data longtext No     

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

inserted datetime No     

elpod_postman_ticket 

Column Type Null Default Comments 

id int(11) No     

user_id int(11) Yes NULL   

firstname varchar(50) No     

surname varchar(50) No     

email varchar(50) No     

question_date date No     

question_text varchar(500) No     

status varchar(20) No new   

changed timestamp No CURRENT_TIMESTAMP   

 

 

 

  



 

Příloha C: Přístupové údaje k funkční instanci aplikace 

Aplikace je zprovozněna na WWW adrese: http://jakubniec.co.cc/ 

Přihlašovací údaje do aplikace k demo účtu jsou 

Jméno: prodejce.elpod@centrum.cz 

Heslo: prodejce.elpod@centrum.cz 

Pro testovací účely jsou rovněž založeny dva testovací emaily na centrum.cz: 

1. zakaznik.elpod@centrum.cz, heslo: zakaznik.elpod 

2. zakaznik2.elpod@centrum.cz, heslo: zakaznik2.elpod 
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