
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budování image firmy prostřednictvím sociálních sítí na B2B trhu 

 

Company image building through social media on the B2B market 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Bc. Hanáková Michaela 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Steinová, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2012 

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velice ráda bych poděkovala a vyslovila uznání všem, kteří mi pomáhali a podíleli 

se na vzniku této práce. Především paní Ing. Martině Steinové, Ph.D., za odborné vedení  

a poskytnutí mnoha cenných rad a NAR marketingu za umožnění vypracování této práce 

právě pro ně. Dále bych ráda poděkovala své rodině za podporu při psaní diplomové práce 

v zahraničí a svým přátelům, kteří mi přes své účty na sociálních sítích ochotně pomáhali 

s výzkumem. V neposlední řadě také studentům E-marketingu, kteří se na analýze také 

podíleli.    

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracovala samostatně.“ 

 

 

V Ostravě, dne  

 

          

        Michaela Hanáková 

 

  



5 
 

Obsah: 
1. Úvod .............................................................................................................................. 8 

2. Charakteristika společnosti NAR marketing s.r.o. .................................................. 9 

2.1. Vznik a vývoj společnosti ....................................................................................... 9 

2.2. NAR marketing v současnosti .............................................................................. 10 

2.3. PROe.biz ............................................................................................................... 10 

2.3.1. Struktura systému PROe.biz .......................................................................... 11 

2.3.2. BluePilot ........................................................................................................ 12 

2.3.3. Bezpečnost a stabilita .................................................................................... 12 

2.4. Charakteristika produktu ....................................................................................... 14 

2.4.1. Standardní e-aukce ........................................................................................ 14 

2.4.2. Virtuální aukční síň ....................................................................................... 14 

2.4.3. E-aukční software .......................................................................................... 15 

2.4.4. Speciální produkty ......................................................................................... 16 

2.5. Shrnutí softwarových produktů a business licencí ............................................... 16 

2.5.1. Virtuální aukční síň PROe.biz ....................................................................... 16 

2.5.2. Licence softwaru PROe.biz Park ................................................................... 17 

2.5.3. Licence softwaru PROe.biz Globe ................................................................ 17 

2.6. Ostatní aplikace a služby ...................................................................................... 18 

2.7. Školení .................................................................................................................. 19 

2.8. Definice e-aukce ................................................................................................... 19 

2.9. Průběh e-aukce ...................................................................................................... 20 

2.10.   Výhody používání e-aukcí .................................................................................... 21 

3. Teoretická východiska marketingu na sociálních sítích ........................................ 23 

3.1. Stručné dějiny sociálních médií ............................................................................ 23 

3.1.1. Sálové počítače .............................................................................................. 23 

3.1.2. Osobní počítač ............................................................................................... 24 

3.1.3. Internet a World Wide Web........................................................................... 24 

3.1.4. Sociální sítě ................................................................................................... 25 

3.2. Facebook ............................................................................................................... 26 

3.2.1. Druhy komunikačních nástrojů ..................................................................... 26 

3.2.2. Sociální pluginy ............................................................................................. 27 

3.3. Twitter ................................................................................................................... 33 

3.3.1. Druhy Twitter zpráv ...................................................................................... 33 

3.3.2. Twitter tlačítka ............................................................................................... 34 

3.4. Google+ ................................................................................................................ 35 

3.5. LinkedIn ................................................................................................................ 36 



6 
 

3.6. MySpace ............................................................................................................... 36 

4. Metodika sběru dat .................................................................................................... 37 

4.1. Stanovení cílů ....................................................................................................... 37 

4.2. Analýza zákazníků NAR marketingu ................................................................... 38 

4.3. Stanovení odpovědnosti ........................................................................................ 38 

4.4. Analýza síťového okolí ......................................................................................... 38 

4.5. Analýza působení konkurence na sociálních sítích .............................................. 39 

4.6. Výběr sociálních sítí ............................................................................................. 39 

4.7. Analýza měřících nástrojů na sociálních sítích ..................................................... 39 

4.8. Vytvoření obsahu strategie ................................................................................... 39 

4.9. Návrh komunikační strategie ................................................................................ 39 

4.10.    Propojení webu a sociálních sítí .......................................................................... 39 

4.11.    Monitorování a měření ......................................................................................... 40 

4.12.    Odchod ze sociálních sítí ..................................................................................... 40 

5. Analýza shromážděných dat ..................................................................................... 41 

5.1. Analýza zákazníků ................................................................................................ 41 

5.1.1. Facebook ........................................................................................................ 41 

5.1.2. Twitter ........................................................................................................... 45 

5.1.3. Google+ ......................................................................................................... 45 

5.1.4. LinkedIn ........................................................................................................ 46 

5.2. Analýza síťového okolí ......................................................................................... 47 

5.2.1. Neoficiální komunity ..................................................................................... 47 

5.2.2. Ovlivňující komunity ..................................................................................... 48 

5.2.3. Záměny .......................................................................................................... 48 

5.3. Analýza konkurence ............................................................................................. 49 

5.3.1. Analýza konkurence v České republice......................................................... 49 

5.3.2. Analýza konkurence na Slovensku ................................................................ 50 

5.3.3. Analýza konkurence z Polska ........................................................................ 50 

5.3.4. Analýza konkurence ve světě ........................................................................ 51 

5.4. Výběr sociálních sítí ............................................................................................. 52 

5.5. Analýza dostupných monitorovacích a měřících nástrojů sociálních sítí ............. 53 

5.5.1. Aktivní monitoring ........................................................................................ 53 

5.5.2. Pasivní monitoring ......................................................................................... 54 

6. Návrhy a doporučení ................................................................................................. 55 

6.1. Návrh komunikační strategie ................................................................................ 55 

6.1.1. Facebook ........................................................................................................ 55 

6.1.2. Twitter ........................................................................................................... 62 



7 
 

6.1.3. LinkedIn ........................................................................................................ 65 

6.2. Doporučení týkající se propojení webu a sociální sítě ......................................... 67 

6.3. Doporučení týkající se monitorování a měření ..................................................... 67 

6.4. Doporučení krizové komunikace na sociálních sítích .......................................... 67 

6.5. Další obecná doporučení ....................................................................................... 70 

6.6. Doporučení správného ukončení prezentace na sociálních sítích ......................... 71 

7. Závěr ........................................................................................................................... 72 

 

Seznam doporučené odborné literatury 

Seznam zkratek 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

  



8 
 

1. Úvod 

Business to business marketing prochází zásadní změnou. Tradiční marketingové 

aktivity již nedosahují takové návratnosti investic jako dříve, a to z jednoho prostého 

důvodu. Zákazníci věnují těmto kanálům stále méně pozornosti a orientují se na jiné. 

Blogy, internetové servery na sdílení video souborů, mikro blogovací sítě a ostatní 

společenské webové systémy, které uživatelům umožňují tvorbu sociálních vazeb,  

se dostaly do popředí i ve sféře B2B.  

Před několika lety se tvrdilo, že sociální sítě uživatele ovlivňují hlavně osobně,  

pracovně ve velice okrajové míře. Dnes je situace jiná. Lidé více než kdy jindy pracují  

za sebe, pracují ze svého domova a osobní záležitosti jsou mnohdy nuceni řešit v práci. 

Hranice mezi osobním a pracovním životem se začínají ztenčovat. Také nákupní 

rozhodování o produktu či službě bývá více než dříve ovlivňováno doporučením lidí, které 

známe, a ne reklamou a placenými recenzemi. Když se tyto změny dějí v době plné 

digitalizace, není se čemu divit, když se všechny tyto vazby, pouta a vztahy přesouvají  

ze skutečného života do prostředí sociálních sítí a obráceně.   

Sociální sítě nabízejí významné příležitosti pro mnohé podniky nejen při budování 

užších a trvalých vztahů se svými stávajícími zákazníky, ale také dokážou podpořit image, 

protože současně výrazným způsobem dotváří online identitu. Při úspěšném zabudování 

sociálních sítí do firemní image získává firma dojem progresivní společnosti. Navíc vztahy 

a důvěra hrají mnohonásobně větší roli při nákupním rozhodování u dražších produktů, 

které se složitě ohodnocují a vyžadují k pochopení větší znalosti.    

Autorka si zvolila dané téma na základě svého zájmu o e-marketing. Již několik  

let aktivně sleduje práci koordinátorů na sociálních sítích a z tohoto důvodu  

se rozhodla ve své práci zaměřit na toto téma. Práce bude zpracovávána pro B2B firmu. 

Protože v České republice neexistuje relevantní literatura, která postihuje problematiku 

B2B na sociálních sítích, bude nutné použít literaturu zahraniční, čímž by měl být splněn 

požadavek na náročnost diplomové práce.  

Cílem práce je na základě rozsáhlé metodiky, s několika dílčími analýzami, 

zformovat podrobnou strategii, která vytvoří identitu společnosti NAR marketing  

na sociálních sítích.  
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2. Charakteristika společnosti NAR marketing s.r.o. 

2.1. Vznik a vývoj společnosti 

Společnost začala působit pod názvem NAR reklama v roce 1996  

a až do roku 2003 se zaměřovala na marketingovou komunikaci a kompletní servis 

v oblasti internetového marketingu. [16] Příklady poskytovaných služeb viz tabulka 2.1. 

 

Tabulka 2.1: Poskytované služby 

Marketingová komunikace Internetový marketing 

 zvýšení poptávky  

 tvorba povědomí o firmě a značce  

 budování vztahů se zákazníkem  

 analýza trhu a tržních příležitostí  

 monitoring konkurence, benchmarking 

 vyhledávání obchodních partnerů  

 cílené oslovování potenciálních 

obchodních partnerů  

 tvorba a aktualizace databází CRM  

 školení obchodních dovedností  

 udržování kontaktů  

 tvorba a rozesílání newsletterů 

 direct mailing  

 telemarketing  

 internetový marketing  

 zajišťování schůzek pro obchodníky a 

poskytování potřebného servisu  

 

 webdesign, tvorba webů 

 marketingové analýzy 

 rychlé weby newwws.cz 

 redakční systém 

 multimediální prezentace 

 videokonference 

 správa webů a aktualizace 

 
 

Zdroj: http://www.nar.cz/home.php, [16, autorkou upraveno] 

 

V roce 2001 byl vytvořen první e-aukční software Odysseus, který o dva roky 

později navázal na současně známý PROe.biz, jenž operuje s více funkcemi a moduly, 

usnadňuje práci nákupcům a zpřesňuje nákupní rozhodnutí. [16] 

 

V roce 2004 společnost pozastavila své členství v Asociaci komunikačních agentur  

a začala se specializovat na e-businessové procesy. Marketingové a internetové služby 

poskytuje již pouze pro své obchodní přátele. [16] 
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2.2. NAR marketing v současnosti 

NAR marketing s.r.o. je marketingovou firmou specializující se na e-businessové 

procesy v oblasti marketingu odběratelských a dodavatelských vztahů,  

a to především v prostředí B2B trhu. NAR marketing má dceřinou společnost Sentinel 

s.r.o., která poskytuje služby v oblasti e-businessu institucím a firmám, jejichž výběrová 

řízení podléhají Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Velice častými zákazníky Sentinelu 

jsou zdravotnická zařízení a subjekty veřejné správy. Sentinel vznikl oddělením 

samostatného e-bizového projektu od mateřské společnosti NAR marketing. Využívá 

prověřený software PROe.biz, vyvinutý mateřskou firmou, a virtuální on-line  

e-businessové prostředí, přes které bylo realizováno více než 21 tisíc úspěšných on-line 

výběrových řízení. [20] 

 

2.3. PROe.biz 

Vlastníkem softwaru a samotným autorem systému PROe.biz je společnost  

NAR marketing, která se specializuje na implementaci marketingových procesů. První  

e-bizový projekt on-line výběrových řízení vznikl v první polovině roku 2001. Na začátku 

dalšího roku byl separován od dceřiné společnosti Sentinel, u níž byl po dobu jednoho roku 

neustále ověřován a zdokonalován prostřednictvím stovky ostrých e-aukcí. Tento proces 

nakonec vyústil ve vznik B2B nákupního a prodejního on-line systému PROe.biz. [19] 

 

 

PROe.biz je tedy softwarový systém, který slouží k realizaci on-line výběrových 

řízení v marketingu dodavatelských vztahů. Jeho hlavní výhodou je, že umožňuje 

nakupovat v objektivizovaných cenách a snižuje až o polovinu transakční náklady  

a potřebný čas. [19] 

 

Hlavní filosofií PROe.bizu je poskytovat majitelům a managementu firem  

a institucím služby v sektoru e-businessových firemních procesů s vysokou přidanou 

hodnotou, které jim umožní zvyšovat konkurenceschopnost. [19] 

  

V PROe.bizu se k 1. 1. 2011 uskutečnilo 45 065 úspěšných on-line výběrových řízení (e-aukcí) 
pro více než 1 117 subjektů v Česku, Polsku a na Slovensku.  

Aukční software je lokalizován do šesti jazyků. *19] 



11 
 

2.3.1. Struktura systému PROe.biz 

NAR marketing 

 Poskytovatel, který vytvořil nákupní a prodejní on-line systém PROe.biz. [21] 

 

PROe.biz/point  

 Administrátorské a technologické zázemí systému PROe.biz, které technologicky 

zabezpečuje přípravu a realizaci e-aukcí. [21] 

 

Regionální manažeři 

 Osoby jmenované poskytovatelem, které především koordinují a řídí systém 

PROe.biz ve vymezeném území. [21] 

 

PROe.biz/partner point 

 Obchodní partneři systému PROe.biz, kteří jsou oprávnění nabízet a realizovat 

placené služby e-aukcí PROe.biz třetím osobám. [21] 

 

PROe.biz/service point 

 Lokální zástupci systému PROe.biz, kteří jsou oprávnění nabízet a realizovat 

placené služby e-aukcí PROe.biz třetím osobám. [21] 

Obrázek 2.1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3.2. BluePilot 

BluePilot je trial verze, která umožňuje firmám a institucím časově omezené 

a bezplatné používání softwarového produktu na realizaci on-line výběrových řízení  

ve firemním nákupu. Cílem tohoto bezplatného poskytnutí je dokázat subjektům,  

že obsluha systému není náročná a jeho užívání přináší mimořádné úspory v nákupních 

cenách, v dodavatelských podmínkách. [22] 

 

V průběhu bezplatného používání se osoba: 

 naučí pracovat v nákupních procesech s moderním nástrojem, 

 ověří si možnost využívání e-businessových nástrojů pro svou firmu, 

 získá zkušenosti, jakým způsobem lze vylepšit nákupní ceny, dodavatelské 

podmínky, transakční časy a ostatní náklady využitím tohoto nástroje, 

 realizovat neomezený počet on-line výběrových řízení po dobu platnosti trial verze. 

[22] 

 

 

 

Pokud se firma či instituce rozhodne pro využití trial verze, vyplní formulář, který 

se nachází na webových stránkách PROe.biz. PROe.biz/point (administrátorská centrála 

PROe.biz), otevře na svých serverech vlastní firemní e-aukční síň, která bude dostupná 

prostřednictvím Internetu po celou dobu trial verze. Poté dojde k zaškolení administrátorů 

z nákupních týmů, kteří budou následně schopni sami připravovat a realizovat výběrová 

řízení. Autorka ještě jednou zdůrazňuje, že počet výběrových řízení není omezen. Pokud 

by se objevily nějaké nesrovnalosti či potíže, pracovníci PROe.biz/pointu jsou připraveni 

provádět kontroly či poskytovat průběžné konzultace při přípravách e-aukce.  

Je však nezbytné o tuto formu koordinace požádat. [22] 

 

2.3.3. Bezpečnost a stabilita 

Autentifikace do e-aukční síně je prováděna na základě uživatelského jména  

a hesla. Heslo se skládá z části, které si volí sám účastník, a následně z desetimístného 

vygenerovaného klíče, který je kombinací čísel a písmen. Veškeré přihlašovací údaje 

Smyslem trial verze je umožnit praktické, časově omezené seznámení s produktem,  
a tím poskytnout dostatečný prostor pro získání adekvátních poznatků. 
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odesílané od klienta k serveru jsou hashovány algoritmem MD5. Autentifikace  

do administrace je taktéž prováděna pomocí hesla a uživatelského jména. E-aukční 

software (administrace i síň) je možné zabezpečit SSL certifikátem
1

 a šifrovacím 

algoritmem RSA 1024 bits. [18] 

 

 

 

V softwarovém systému PROe.biz, po jeho několikaletém působení, nebyla řešena 

žádná reklamace z důvodu nestabilnosti. Omezení z hlediska přistupujících uživatelů  

na server je možné pouze nedostačujícím výkonem uživatelského serveru. [18] 

 

V programovací technologii je používán jazyk PHP, který se vyznačuje pružností, 

spolehlivostí a velkým rozšířením. Slouží k vytváření dynamických a interaktivních 

webových aplikací. [18] 

 

Pro ukládání dat je používána databáze MySQL, která je jedním z nejvíce 

oblíbených systémů. MySQL je charakteristické svou vynikající rychlostí a jednoduchostí. 

Do MySQL lze tedy ukládat data a následně s nimi dále pracovat. [18] 

 

Inovaci a vývoj softwaru zajišťuje vlastní analytický, marketingový  

a programátorský tým, který s ohledem na velmi dynamický rozvoj e-businessových 

technologií a připomínky uživatelů či administrátorů software pravidelně upgraduje. [18] 

 

  

                                                      
1
 SSL certifikát se doporučuje používat každému, kdo shromažďuje prostřednictvím internetu důvěrné 

údaje.  SSL certifikát šifruje názvy, adresy, hesla, čísla účtů, čísla platebních karet a další osobní údaje, aby 
byly chráněny před hackery a dalšími online podvodníky. [12] 
 

Hashování je způsob ukládání hesel do databáze v tzv. hashované podobě. 
 

Například pokud má reálné heslo tvar: abeceda123 
V hashované podobě může vypadat takto: 02fec183a4a29afa3178l49d09cc7805 
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2.4. Charakteristika produktu 

 

2.4.1. Standardní e-aukce 

Za standardní se považuje realizace e-aukcí podle zadání a potřeb zákazníka,  

s využitím zkušeností provozovatelů PROe.bizu. Součástí služby je rozsáhlá  

a aktualizovaná databáze ověřených dodavatelů. Je zde také zahrnuta konzultace, 

administrace e-aukce a běžné služby, které jsou spojené s realizací včetně závěrečné 

zprávy a protokolu po ukončení e-aukce. Veškeré aukce jsou archivovány. [23] 

 

Tato e-aukce je vhodná hlavně pro firmy, které se rozhodly 

řešit e-aukce formou outsourcingu nebo se teprve seznamují 

s možnosti využití e-bizových procesů v oblasti nákupního 

marketingu a jeho eventuálním umístěním do podnikové struktury. 

[23] 

 

2.4.2. Virtuální aukční síň 

Pří nákupu licence k aplikaci Virtuální aukční síně PROe.biz získáme přístup 

k softwarové aplikaci PROe.biz, která je umístěná na serveru poskytovatele. Jinými slovy 

aplikace je hostována na administračních serverech systému PROe.biz. Přístup k Virtuální 

aukční síni je řešen přes webové rozhraní. [23] 

 

Poskytovatel ručí za bezpečnost aplikace a uložených dat. V ceně produktu  

jsou také upgrady a aktualizace e-aukčního softwarového systému. [23] 

 

Poskytovatel dále nabízí: 

 zaškolení zaměstnanců k administraci a užívání Virtuální aukční síně, 

 možnost provádět administraci svými vlastními pracovníky (dle aktuálního 

ceníku PROe.biz/pointu), 

 tzv. multilicenci, která je určená pro holdingové firmy a umožňuje 

realizovat online výběrová řízení pro stoprocentní dceřiné společnosti. [23] 
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Licence je možné zakoupit na rok či na časově neomezenou dobu, v nabídce  

je i šestitýdenní zkušební provoz. Počet e-aukcí není omezen, pouze v případě,  

kdy je zajišťována administrace ze strany poskytovatele, je nutná dohoda o počtu denních 

realizací. Samotná licence je nepřenosná a zákazník může realizovat e-aukce pouze pro své 

vlastní potřeby. [23] 

 

Tato alternativa je vhodná pro zákazníky, kteří si přejí 

využívat systém k většímu množství výběrových řízení včetně těch, 

které mají malý finanční objem, což bývá častou překážkou 

v uplatňování elektronického výběrového procesu. [23] 

 

2.4.3. E-aukční software 

Nákup licence celého softwaru e-aukčního balíku PROe.biz umožní: 

 napojení dat e-procurementu na nákupní katalogy, firemní ekonomické 

procesy (včetně fakturace),  

 sjednocení dodavatelských podmínek, 

 relační bázi se skladovými zásobami, 

 implementaci do vnitřních firemních informačních systémů a ostatních 

prvků stávající klientovy informační infrastruktury. [23] 

 

Software bývá nachystán k instalaci na serverech dle zadání klienta. Přístup 

k datům má pouze vlastník licence softwaru. V ceně je také zaškolení, administrace  

a šesti měsíční konzultační podpora ode dne prodeje. [23] 

 

Pro holdingové firmy je v nabídce opět multilicence umožňující realizaci online 

výběrových řízení i jejich dceřiným společnostem. [23] 

 

Nákup licence je vhodný pro zákazníka, který  

chce nezávislost v provozování e-aukčního systému, vlastní správu 

dat a protokolů, možnost napojení na firemní informační síť a také 

poskytování e-aukčních služeb dalším osobám. [23] 
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2.4.4. Speciální produkty 

Speciální produkty můžeme charakterizovat jako realizaci expertních on-line 

výběrových řízení na bázi posouzení vybrané světové produkce dle multikriteriálního 

porovnání: 

 technických parametrů, 

 technologické kvalifikace a náročnosti, 

 kapacitních možností producentů (v souvislosti se světovými inovačními  

a marketingovými trendy), 

 dodacími a cenovými podmínkami. [23] 

 

Posouzení se realizuje matematicko-statistickými přepočty. Pro klientské potřeby 

využití e-aukčního systému PROe.biz, jež nejsou zahrnuty v aktuální produktové nabídce, 

je možné vytvořit speciální nabídku. Vyčíslení této speciální nabídky a stanovení časové 

náročnosti jsou řešeny dohodou, klient však musí počítat se zohledněním technické 

náročnosti zakázky. [23] 

 

Příklad speciálních produktů: 

 virtuální aukční síň pro asociace a spolky sdružující několik subjektů, 

 tréninkové školní virtuální aukční síně, 

 konferenční e-aukce s video vstupy, 

 opakované prodejní e-aukce, 

 speciální programátorské úpravy soutěžního nebo klientského prostředí 

apod. [23] 

 

2.5. Shrnutí softwarových produktů a business licencí 

2.5.1. Virtuální aukční síň PROe.biz 

Zákazník získá přístup k softwarové aplikaci PROe.biz umístěné na serveru 

poskytovatele. Všechny tři verze softwaru jsou na období jednoho roku s neomezeným 

počtem realizovaných on-line výběrových řízení, a to včetně hostingu, hotline, údržby  

a správy dat. [23] 
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Tabulka 2.2 Virtuální aukční síně PROe.biz 

 Verze mono Verze multi Verze business 

Časové období 1 rok 1 rok 1 rok 

Počet výběrových řízení Neomezené Neomezené Neomezené 

Oprávnění realizovat on-line 

výběrová řízení 
Firmu nabyvatele 

Další majetkově propojené 

subjekty 

Jeden klient, komodita či 

obor 

Cena 220 000,- Kč 

1. subjekt   220 000,- Kč 

2. subjekt   110 000,- Kč 

3. a další      66 000,- Kč 

250 000,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
2.5.2. Licence softwaru PROe.biz Park 

Jedná se o prodej licence softwaru PROe.biz s umístěním na serveru 

poskytovatele. Roční poplatek u verze mono, multi a chain v sobě zahrnuje hosting, 

hotline, údržbu softwaru a správu dat. U verzí business a small bizz roční poplatek 

obsahuje hosting, hotline, zálohování dat, helpdesk a upgrade. [23] 

 
Tabulka 2.3 Licence softwaru PROe.biz Park 

 
Verze mono Verze multi Verze chain Verze business Verze small biz 

Časové období Neomezené Neomezené Neomezené Neomezené 4 roky 

Počet výběrových řízení Neomezené Neomezené Neomezené Neomezené 200 e-aukcí 

Oprávnění realizovat on-line 

výběrová řízení 

Firma 

nabyvatele 

Další majetkově propojené 

subjekty 

Majetkově propojené 

subjekty + dodavatelské 

řetězce 

Třetí osoby za 

úplatu 

Třetí osoby za 

úplatu 

Cena 690 000,- Kč 

1. subjekt   690 000,- Kč 

2. subjekt   345 000,- Kč 

3. a další    207 000,- Kč 

1. subjekt   825 000,- Kč 

2. subjekt   412 500,- Kč 

3. a další    247 500,- Kč 

3 000 000,- Kč 1 500 000,- Kč 

Roční správní poplatek 19 000,- Kč 

1. subjekt     19 000,- Kč 

2. subjekt       9 500,- Kč 

3. a další        5 700,- Kč 

1. subjekt   19 000,- Kč 

2. subjekt   9 500,- Kč 

3. a další    5 700,- Kč 

90 000,- Kč 60 000,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
2.5.3.  Licence softwaru PROe.biz Globe 

V tomhle případě se jedná o prodej licence softwaru PROe.biz s umístěním  

na serveru nabyvatele. Verze business je časově neomezená licence softwaru PROe.biz 

s neomezeným počtem realizovaných on-line výběrových řízení a oprávněním poskytovat 
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Virtuální aukční síně dalším subjektům. Její roční poplatek zahrnuje hosting, hotline, 

zálohování dat, helpdesk a upgrade. [23] 

 

Tabulka 2.4 Licence softwaru PROe.biz Globe 

 
Verze mono Verze multi Verze chain Verze business 

Časové období Neomezené Neomezené Neomezené Neomezené 

Počet výběrových řízení Neomezené Neomezené Neomezené Neomezené 

Oprávnění realizovat on-line 

výběrová řízení 
Firma nabyvatele 

Další majetkově propojené 

subjekty 

Majetkově propojené 

subjekty + dodavatelské 

řetězce 

Bez omezení 

Cena 1 500 000,- Kč 

1. subjekt   1 500 000,- Kč 

2. subjekt   750 000,- Kč 

3. a další    450 000,- Kč 

1. subjekt   2 000 000,- Kč 

2. subjekt   1 000 000,- Kč 

3. a další    600 000,- Kč 

6 000 000,- Kč 

Roční správní poplatek x x x 120 000,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.6. Ostatní aplikace a služby 

V nabídce jsou také další aplikace, které řeší většinou jednorázové  

či krátkodobé potřeby klientů. Jako příklad můžeme uvést: poskytnutí jedné samostatné 

aplikace Poptávky na období jednoho roku, poskytnutí jedné aplikace Poptávky  

k již zakoupené licenci sw PROe.biz PARK apod. [23] Celý seznam aplikací je k nalezení 

v Příloze č. 1. 

 

K softwarovým produktům PROe.biz je možné si pořídit další doplňkové služby: 

 administrace standardního on-line výběrového řízení, tj. příprava e-aukční 

síně, komunikace s dodavateli a koordinace celého průběhu on-line 

výběrového řízení, 

 rešerše trhu dodavatelů, 

 poskytování služeb asistenční uživatelské podpory,  

 zajištění SSL certifikátu, 

 supervize výběrového řízení, 

 doprava. [23] 
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2.7. Školení 

Centrála PROe.biz pravidelně organizuje školení uživatelů software systému 

PROe.biz z firem a institucí, které mají o službu zájem. K tomuto účelu jsou k dispozici 

dvě jednací místnosti v ostravské centrále PROe.biz. Z důvodu přizpůsobení individuální 

úrovně jednotlivých administrátorů je počet osob omezen na osm. Při tomto nastavení  

se mohou školení zúčastnit jak lidé bez jakýchkoli znalostí práce se systémem,  

tak i zkušenější jedinci, kteří si přejí naučit se nastavovat složitější funkce nebo připravovat 

složitá on-line výběrová řízení. [24] 

 

Typické školení začíná krátkou teorií o tom, jak aukce fungují, co všechno  

se dá pomocí e-aukcí nakupovat a jsou rovněž zmíněny zajímavé případy e-aukcí. 

Následně probíhá cvičná e-aukce, při níž si účastníci mohou vše vyzkoušet „nanečisto“. 

Poté se koná praktická příprava, nastavení e-aukcí a práce v administrační části e-aukčních 

případů. V závěru je vyčleněn prostor pro dotazy a individuální konzultace.  Školení 

probíhají jak v Ostravě, tak i na jiných místech jako jsou Praha či Bratislava. Cena školení  

se pohybuje od 1500 – 2400 Kč. [24] 

 
2.8. Definice e-aukce 

E-aukce je on-line výběr dodavatele ve sdíleném webovém prostředí, 

 kde na zveřejňovanou nejlepší nabídku některého z dodavatelů mohou ostatní zúčastnění 

dodavatelé výběru reagovat zlepšováním svých nabídek. [6] 

 

Pojem e-aukce zahrnuje všechny činnosti s ní spojené, a to od prvotního úkolu  

po konečné protokoly, vyhodnocení a rozhodnutí. Ti, kteří řídí organizace různých akcí, 

znají proces jako čtveřici na sebe navazujících etap: 

 iniciace, 

 příprava, 

 akce, 

 likvidace. [6] 

 

Čistou e-aukcí je právě třetí krok „akce“, kdy v několika minutách soutěžení mohou 

dodavatelé vylepšovat své nabídky v reakci na nabídky konkurence. [6] 
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Pojem e-aukce se obecně ujal díky své procesní shodě s klasickou reverzní aukcí, 

kdy účastníci v kamenné aukční síni mohou reagovat na změny aukčních nabídek 

aktualizovanou nabídkou. Někdo sníží cenu a vy, máte-li zájem, okamžitě zvednete ruku 

nebo „plácačku“ s číslem a nahlásíte vaši lepší nabídku. E-aukce se liší  

tím, že nesedíte společně v jedné místnosti, naopak každý může být kdekoli po světě na síti  

u svého počítače. Aukční síň je sdílenou virtuální dynamickou tabulkou na monitoru 

vašeho počítače a vy můžete soutěžit v mnoha položkách a v mnoha kritériích najednou.  

E-aukce se v současnosti využívají k objektivizaci dodavatelských podmínek i u velmi 

složitých a finančně velkých výběrových řízení. [6] 

 

2.9. Průběh e-aukce 

E-aukce mívá nejčastěji šest fází. Jednotlivé části jsou spojeny slovíčkem „čas“, 

což může mylně vyvolat dojem, že trvají týdny. Praxe však bývá odlišná, první  

a závěrečný krok může dělit jen několik dnů. [6] 

 

Fáze přípravy 

Tato část obsahuje formulaci zadání, shrnutí poptávaných produktů, vymezení 

jejich množství, kvality, dodacích podmínek, kontroly, fakturace či požadované certifikace. 

Součástí fáze přípravy je rovněž výběr dodavatelů, které chce zadavatel oslovit, stanovení 

časového plánu a také způsob ohodnocení. [6] 

 

Fáze pozvánek 

V této fázi se snažíte informovat dodavatele, tzv. vyzvat ho k účasti ve výběrovém 

řízení. Pozvánka ve svých přílohách obsahuje předmět e-aukce a podmínky, za kterých 

bude uskutečněna. Vše se posílá e-mailem na adresy vybraných dodavatelů. V současnosti 

je čím dál častější, že se místo e-mailu provede jenom stručné avízo s internetovou 

adresou, kde jsou pozvánka a ostatní dokumenty uloženy ke stažení. [6] 
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Fáze předkládání nabídek 

Pokud má oslovený dodavatel zájem a vyhovují mu podmínky, pravidla,  

čas a technologie, odklikne „akceptuji“ a systém mu vydá jeho přístupové heslo. S jeho 

pomocí otevře prostor e-aukční síně, do které vloží svou nabídku. V této části procesu vidí 

na svém monitoru jenom poptávku vyhlašovatele a svou právě vloženou nabídku. [6] 

 

Kontrola nabídek a kvalifikačních podmínek 

Na začátku fungování e-aukcí se tomuto momentu říkalo „mezikolo“ a někde  

se tento název stále užívá. Je nutné překontrolovat shodu poptávky s nabídkou a obdržené 

dokumenty dokládající splnění kvalifikačních požadavků na soutěžící.  

Když je vše zkontrolováno a opraveno, potvrdíte (nebo oddálíte) vyhodnoceným 

dodavatelům den a hodinu zahájení „ostrého kola“. [6] 

 

Soutěžení, e-aukce 

Vlastní soutěžní kolo umožňuje změny „aukčních hodnot“ v předložených 

nabídkách. V určeném dni a hodině, ohlášeném v pozvánce, se dodavatelům zaktivní  

e-aukční systém, v němž nyní mohou vidět jak svou nabídku, tak nabídky konkurentů. 

Na danou situaci mohou reagovat úpravou své nabídky. [6] 

 

Vyhodnocení, určení vítěze, protokoly 

Po ukončení e-aukce si mohou účastníci vytisknout protokoly, které zaznamenávají 

jejich změny nabídky a komunikaci s vyhlašovatelem. Vyhlašovatel všem účastníkům 

aukce poděkuje a ohlásí, kolik si bere času na posouzení výsledků a na rozhodnutí  

o dodavateli. [6] 

 

     2.10. Výhody používání e-aukcí 

 Nákup v objektivizovaných tržních cenách, 

 modulárně nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele, 

 transparentnost celého procesu on-line výběrového řízení, 

 mimořádně silný protikorupční nástroj, 

 významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení, 

 snížení transakčních obstaravatelských nákladů o více než 50 %, 

 u prvních nákupů skokové snížení cen přesahující 10 %,  
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 protokol o celkovém průběhu e-aukce okamžitě po ukončení. [6] 
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3. Teoretická východiska marketingu na sociálních sítích 

3.1. Stručné dějiny sociálních médií 

Zhruba jednou za dekádu se objeví nová technologie, která zásadním způsobem 

změní obchodní prostředí. Společnosti, které technologii pochopí a vhodně ji přijmou,  

se stanou vítězi, zatímco ty, které to nezvládnou, prohrávají, a to v každém případě  

a bez ohledu na předchozí konkurenční dynamiku. V 70. letech 20. století byly touto 

technologií sálové počítače. V 80. letech to byl osobní počítač, 90. léta patřila World Wide 

Webu a dnes jsou to online sociální sítě (viz obrázek 3.1). [8] 

 

Obrázek 3.1: Vlny nové technologie 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování [10] [25] [13] [14]   
 

Abychom lépe pochopili transformaci, kterou sociální sítě přinášejí, a mohli 

 se na ni připravit, je vhodné projít si minulé technologické revoluce, které s sebou přinesly 

jiné obchodní praktiky, průlomové inovace a příchod nových aplikací. [8] 

 

3.1.1. Sálové počítače 

Trh se sálovými počítači ovládaly v raném období především Spojené státy 

americké a s nimi firma IBM a tzv. „sedm trpaslíků“.
2
 Mezi první zákazníky patřily hlavně 

banky, aerolinky, sektor pojišťovnictví či armáda, protože si jako jedni z mála mohli 

dovolit cenu přes milion dolarů. Sálové počítače nabízely nebývalé možnosti při řešení 

komplexních matematických a vědeckých výpočtů. Timesharing umožnil, že se sálovým 

                                                      
2
 Seskupení sedmi společností: Burroughs, NCR, Control Data, UNIVAC, Honeywell, RadioCorporationof 

America a General Electric. 

Sálový počítač  
70. léta 20. století 

Osobní počítač 
80. léta 20. století 

WWW 
90. léta 20. století 

Sociální sítě 
současnost 
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počítačem mohlo pracovat více uživatelů zároveň díky rozdělení výpočetní síly do malých 

časových úseků. Multitasking umožnil provádění rozdílných úkolů zároveň, obecně  

přes dávkové zpracování. Vzhledem k těmto přednostem byly sálové počítače schopny 

nejen zautomatizovat a značně urychlit existující úkoly, ale také umožnit dříve 

neproveditelné výpočty a transakce. [8] 

Zavedení tranzistorů a paměti jádra v 70. letech přineslo další generaci přístrojů 

zvanou minipočítače. Zatímco sálové počítače zaplnily celou místnost, minipočítačům 

stačil daleko menší prostor. Výpočetní technika se díky nim stala dostupnou i pro středně 

velké společnosti a hlavně byly minipočítače důležitým můstkem k osobním počítačům. 

[8] 

 

3.1.2. Osobní počítač 

Díky pokrokům v technologii integrovaného obvodu a díky prvnímu grafickému 

uživatelskému rozhraní začala v 80. letech éra osobních počítačů. Přicházely inovace 

dodnes známých firem jako Intel, Xerox PARC, Microsoft, Apple a další, které drastickým 

způsobem snížily cenu počítače a zároveň zvýšily jeho použitelnost. Osobní počítače se tak 

stávají dostupným pro masový trh. Pro časově náročné ruční výpočty začaly firmy 

používat první tabulkové kalkulátory jako Lotus 1-2-3 a VisiCalc. Psací stroje začaly 

nahrazovat textové editory, např. Corel WordPerfect nebo Microsoft Word. [8]    

 

3.1.3. Internet a World Wide Web 

Mnoho lidí, publikací či masových médií používají pojmy internet a World Wide 

Web jako synonyma. Ve skutečnosti se jedná o dvě odlišné věci.
3  

Počátky internetu  

lze datovat do roku 1969 a jako takový dlouho existoval bez webu a jeho stránek. 

Uživatelé si tehdy mohli posílat emaily, stahovat soubory a pracovat na dálku  

na vzdálených počítačích, ale brouzdat se světem World Wide Web nemohli ještě dlouho. 

[29] 

 

Tato možnost se objevila až v 90. letech s příchodem World Wide Webu, který 

vyvinul Tim Berners-Lee ve spolupráci s Robertem Cailliauem v CERNu. [29] 

 

                                                      
3
Internet je globální systém vzájemně propojující počítačové sítě po celém světě. World Wide Web  

je aplikace, která na internetu funguje. World Wide Web je dnes představován nespočetným množstvím 

stránek, souborů, dokumentů, které jsou vzájemně propojeny hypertextovými odkazy. [29] 
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Aplikace World Wide Web výrazným způsobem zlepšily firmám komunikační 

možnosti a zároveň výrazně snížily náklady. Webové stránky, zpravodajské servery  

a vyhledávače jako například Google, Yahoo!, Lycos začaly zaměstnancům poskytovat 

v reálném čase dostupné informace a poté se formovaly také jako nové médium k oslovení 

zákazníků. [8] 

 

3.1.4. Sociální sítě 

První náznak sociálních sítí byl vytvořen už v roce 1995 konceptem profilových 

stránek pro spojení s přáteli – Classmates.com, SexDegrees.com či Friendster.com.  

Za další předchůdce se dají označit diskuzní servery, online fotogalerie, weblogy, úložiště 

dat, servery, na kterých se daly hodnotit fotografie a řada dalších. Postupem času si tvůrci 

těchto služeb začali všímat, že uživatelé nechtějí jenom publikovat obsah, ale chtějí 

zároveň komunikovat s ostatními uživateli, a to nejrůznějšími způsoby. Diskusní severy 

začaly mnoho uživatelů nudit. Blogy, které mnozí považovali za budoucnost globální 

žurnalistiky, upadaly a přestaly být masovou záležitostí. [8]  

 

I přes nepříznivou dohru se musí zdůraznit jeden pozitivní efekt těchto aplikací,  

a to, že „připravily půdu“ pro příchod sociálních sítí, které známe dnes – Facebook,  

My Space, LinkedIn, Orkut, Hi5, CyWorld a další. Díky jejich virální povaze dosáhly 

masového přijetí a očekává se, že jejich postavení bude už jenom narůstat. [8] 

 

Čtvrtá vlna „sociální“ práce s počítači začala do jisté míry zpochybňovat 

 to, co v byznysu považujeme za „obvyklé“. Sociální sítě se začaly šířit internetem, spojují 

lidi a přinášejí kontext vztahů na každou webovou stránku a do každé aplikace. [8]  
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3.2. Facebook 

Tabulka 3.1: Základní statistika Facebooku (leden 2012)   Obrázek 3.2: Facebook 

Tržní pokrytí Globální 

Rok založení 2004 

Počet uživatelů 798 298 420 

Počet uživatelů v ČR 3 499 380 

Celosvětová pozice ČR 43. místo 

Zdroj: [27] Vlastní zpracování     Zdroj: [26]   

   

Facebook je největší a nejrychleji rostoucí sociální síť na světě. Kromě obrovského 

zastoupení aktivních uživatelů disponuje Facebook také promyšlenými reklamními 

nástroji. Jako univerzální komunikační aplikaci ho pro svou velikost používá celá řada 

firem, institucí či neziskových organizací. [1] Uživatelé mohou přidávat ostatní uživatele 

jako své „přátele“ a posílat jim zprávy, sdílet s nimi své fotografie, videa, odkazy  

a informovat je o změnách svého profilu. Mohou se také sdružovat do skupin podle svých 

profesionálních či soukromých zájmů a koníčků. [17]  

 

3.2.1. Druhy komunikačních nástrojů 

Obrázek 3.3: Skupiny 

Uživatelský profil je základním prvkem na Facebooku. 

Představuje skutečnou identitu fyzické osoby, ne firmy, 

 ani instituce. Profil může navázat virtuální přátelství, být součástí 

skupiny či se stát fanouškem stránky. Uživatelský profil je nutným 

prostředkem pro vytváření jakékoliv další prezentace. [1] 

 

Skupina je dalším z důležitých objektů na Facebooku 

 a je určená pro diskuzi uživatelů k určitému problému  

či specifickému tématu.  Má svou vlastní zeď, kde lze také sdílet 

fotky či pokládat otázky pro určitou část uživatelů. [1] Každý 

uživatel Facebooku, který si zřídil uživatelský profil, může vytvořit 

neomezený počet skupin (viz. Obrázek 3.3; červený obdélník). 

Při tvorbě vloží uživatel název skupiny a nastaví její viditelnost    

  jako otevřenou, uzavřenou či tajnou.  
Zdroj: vlastní zpracování 



27 
 

U varianty otevřená může kdokoliv zobrazit skupinu, její členy a příspěvky, které 

členové přidají. Uzavřená znamená, že kdokoliv může zobrazit skupinu a její členy,  

ale pouze členové mohou zobrazit příspěvky. Poslední možnost viditelnosti - tajná, nastaví, 

že pouze členové mohou zobrazit skupinu, její členy a příspěvky, které členové přidají.  

 

Stránky vznikly jako možnost prezentace pro firmy a organizace, které chtějí sdílet 

informace, novinky a nabízet své produkty či služby. Při srovnávání technických vlastností 

stránky a skupiny se zjistí, že jsou téměř stejné. Stránka však není přizpůsobena tomu,  

aby měla více administrátorů. Existuje zde vrchní článek, který stránku založil, a ostatní 

uživatelé jsou vůči jeho pozici podřízení. Stránka také nemůže rozesílat hromadnou 

korespondenci. [1] Nicméně není obvyklé, aby někdo prezentoval firmu či instituci pomocí 

skupiny, k tomuto účelu slouží výhradně stránka. 

Založení stránky na Facebooku není složité, stačí zadat webovou stránku 

www.facebook.com a níže kliknout na „vytvořit stránku“. V nabídce se zobrazí celkem  

šest možností, viz Tabulka 3.2. 

 

Tabulka 3.2: Druhy stránek a její kategorie  

Druhy stránek Příklady kategorií 

Místní podnik nebo místo banka, hotel, restaurace, knihovna, letiště, univerzita 

Společnost, organizace nebo instituce doprava, maloobchod, nezisková organizace, právo, internet 

Značka nebo produkt auta, oblečení, jídlo, šperky, nábytek, elektronika, léčiva 

Umělec, skupina nebo veřejně známá osobnost politik, lékař, autor, podnikatel, novinář, herec, právník 

Zábava časopis, film, kniha, TV kanál, sportovní tým, album 

Účel nebo komunita bez kategorií 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
3.2.2. Sociální pluginy 

Sociální sítě jako marketingová platforma samozřejmě fungují mnohem lépe, pokud 

jsou propojeny s jinými druhy propagace. Způsobů, jak toho dosáhnout existuje mnoho.  

Na začátku působení sociálních sítí se používalo vzájemné odkazování a posilování 

návštěvnosti, nicméně v dnešní době je tento způsob již zastaralý a nedostačující. Mnohem 

zajímavější jsou sociální pluginy, které integrují sociální síť do webových stránek.  
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Sociální pluginy Facebooku jsou: 

 like buttom, 

 send button, 

 subscibe button, 

 activity feed, 

 recommendation, 

 like box, 

 login button, 

 registration, 

 facepile, 

 live stream. 

 

Like Button 

 Sociální plugin like button
4
 umožňuje uživateli sdílet stránky/informaci z webu  

na jejich Facebook profil na základě jednoho kliknutí. Jinými slovy, uživatel se nachází  

na webu firmy, se kterým je velmi spokojen či zde našel informace, které potřeboval,  

a chce ho rychlým způsobem sdílet dál. V tomto případě má možnost kliknout na tlačítko 

„like“ nebo v české verzi „to se mi líbí“ (viz Obrázek 3.4). Po této akci se na hlavní stránce 

všech jeho přátel objeví příspěvek (viz Obrázek 3.5), že se uživateli daná věc líbí  

a modrý text (v našem případě polyXonic) obsahující odkaz.  

 

Obrázek 3.4 Like button   Obrázek 3.5 After-like příspěvek  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 

Je však nezbytné ještě zdůraznit několik informací. Při integraci webu a like button 

je důležité si rozmyslet, kam „modrý text“ bude odkazovat. Je možné zde vložit URL 

webových stránek či stránek sociální sítě. Pokud se zvolí stránky sociální sítě, bude 

uživatel po kliknutí automaticky zařazen mezi fanoušky stránky.  

 

Dále – existují dva typy like button: XFBML a Iframe. XFBML má více funkcí, 

ale vyžaduje použití JavaScript SDK. Umožňuje zjistit, kdy uživatel na like button kliknul 

a také poskytne základní demografické údaje o těchto uživatelích. Jediné, co se pro získání 

těchto informací musí udělat je registrovat doménu na facebook.com/insights.  Tyto statistiky 

je velice vhodné sledovat hlavně po realizaci určitého marketingového tahu. Několik 

kliknutí nám okamžitě poskytne alespoň jistý nástin úspěšnosti našeho působení a také 

informaci, která cílová skupina byla zasažena nejvíce. Příklad statistiky si můžete 

                                                      
4
 Like button v překladu znamená - tlačítko líbí se mi. 

http://www.facebook.com/insights
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prohlédnout v Příloze č. 2. Další výhodou XFBML je, že uživatel může po kliknutí  

na like button okamžitě umístit svůj vlastní komentář. Pro lepší pochopení jsem vytvořila 

schéma, které můžete shlédnout v Příloze č. 3. Tyto komentáře jsou důležité proto,  

že pokud jej píše aktivní uživatel, který funguje jako názorový vůdce, dokáže ovlivnit 

a přitáhnout pozornost daleko většího počtu lidí, což je samozřejmě většinou žádoucí.     

 

Send Button 

Při vložení pluginu send button
5
 se na webových stránkách zpřístupní tlačítko 

„send“ nebo v českém jazyce „odeslat“ (viz obrázek v Tabulce 3.3: Send button).   

Send button umožňuje uživateli snadno odeslat obsah z webu jeho přátelům třemi různými 

způsoby.  

V prvním případě může uživatel zaslat URL na vybrané kontakty z jeho seznamu 

přátel. To znamená, že do řádku „Komu“ začne psát počáteční písmena jmen jeho přátel, 

našeptávač zobrazí přítele a po kliknutí je příjemce označen. Do sekce „Zpráva“ může 

přiložit ještě svůj vlastní komentář a poté kliká na „odeslat“. Označeným příjemcům přijde 

zpráva v osobní korespondenci s daným odkazem a komentářem. K této metodě  

se většinou uchylují uživatelé, kteří chtějí sdílet specifické téma či informaci s úzkou 

skupinou svých známých. Nebývají to tedy sdělení určená pro širokou masu lidí.    

Druhý případ má totožný postup s tím rozdílem, že místo jmen napíšeme Facebook 

skupinu. Pro potřeby práce autorka vytvořila skupinu s názvem „diploma thesis“, která 

byla zadána do řádku „Komu“. Do řádku „Zpráva“ se opět vloží komentář a odešle. 

Výsledkem je nový příspěvek na zdi skupiny. Skupina je využívána pro menší seskupení 

lidí, kteří zde mohou komunikovat o společných zájmech. Sdílení touto formou je tedy 

opět specificky zaměřené, ale pro širší skupinu lidí.   

U třetího způsobu zadáváme emailovou adresu.  Informace by se měly odeslat  

ve formě příchozího emailu, který obsahuje zprávu a zahrnutý odkaz. Při testování  

však autorka narazila na systémovou chybu znemožňující odeslání. Na oddělení Facebook 

support na tuto chybu upozorňuje mnoho uživatelů, je zde také zveřejněn návod,  

jak problém vyřešit. Nicméně i přes postupné odzkoušení třemi plně aktualizovanými 

internetovými prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), pročištění 

mezipaměti a souborů cookies se nepodařilo přes tlačítko send button email odeslat. 

  

                                                      
5
 Send button v překladu znamená tlačítko odeslat. 
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Tabulka 3.3: Send button 

Send Button Komu Forma Reálná ukázka 

 Vybrané kontakty Zpráva v osobní 

korespondenci 

Příloha č. 4 

Facebook skupina Příspěvek na zdi skupiny Příloha č. 5 

E-mailová adresa ? (doručený email) Příloha č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Subscribe Button 

Subscribe button se volně překládá jako „Přihlásit odběr“. Tato funkce byla 

nejdříve zavedena u uživatelských profilů. Pomocí tlačítka můžete sledovat informace, 

které uživatelé (s povoleným odběrem) sdílejí, aniž by byli přidáni jako „přátelé“.  

Je nutné mít na paměti, že uživatel bude získávat pouze ty informace, které sledovaná 

osoba bude sdílet jako veřejné, osobní soukromí je zde zachováno. Ve své podstatě  

se jedná o konkurenční reakci na systém Twitteru a kruhy v Google+, které tyto možnosti 

nabízely již dříve.  

 

Obrázek 3.6: Subscribe Button 

 

 

Zdroj: www.facebook.com 

 

Na konci roku 2011 bylo toto tlačítko představeno i pro web. Největší uplatnění 

našlo zatím na zpravodajských serverech, kde přispívá více autorů a uživatelé se snadno 

mohou přihlásit k odběru těch nejoblíbenějších. Je však možné jej použít i na weby 

ostatního rázu a posílit tak šíření. Umístění tlačítka na web se provádí stejným způsobem 

jako ostatní sociální pluginy přes vygenerování kódu na oficiálních stránkách.   

 

Comments 

Další sociální plugin vloží tzv. Comments box na stránky webu a umožní 

uživatelům komentovat obsah. Komentáře fungují tak, že pokud se uživatel nachází  

na webu a má také účet na Facebooku, může zde zanechat komentář. Jestliže nechá 

zaškrtnutou výchozí volbu „zveřejnit na Facebooku“ (viz Obrázek č. 3.7, červený 

obdélník), komentář se zobrazí na zdi uživatele a v hlavním kanále všech jeho přátel. 

Přátelé mohou příspěvek následně okomentovat a tyto komentáře se přenesou směrem  
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na web (proces je možné shlédnout v Příloze č. 7). Comments mají funkci specifického 

řazení komentářů, to znamená, že nahoře budou umístěny příspěvky od přátel uživatele 

anebo přátel přátel. Tento mechanismus výrazně podporuje motivaci zanechat komentář. 

Dále byly vylepšeny kompetence správců webu, kteří mají možnost nastavit, pro koho 

budou příspěvky viditelné, mohou znemožnit určitým uživatelům komentovat (v případě 

spamu) anebo zamezit vkládaní komentářů, které obsahují specifická slova. Komentáře  

lze implementovat pouze skrze XFBML řešení.  

 

Obrázek 3.7: Comments 

 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Activity Feed
6
 

Tento plugin přidá na web obdélníkové okno znázorňující, co na webu dělali 

Facebook přátelé. Například které články, videa ohodnotili „like“ nebo co sdíleli  

na svou zeď. Návštěvníkovi se tak vyfiltruje obsah, který by ho pravděpodobně mohl 

zajímat. V případě, že na daném webu žádní z jeho přátel nebyli nebo nezanechali aktivitu, 

zobrazují se v Activity Feed náhodná doporučení (články, webové sekce). Activity Feed 

lze nastavit tak, že se „rozpůlí“ a v jedné části se bude zobrazovat doporučený obsah  

od přátel a v druhé části náhodný obsah. V příloze č. 8 je možné pochopit rozdíl. Na levé 

straně je Activity Feed, které doporučuje náhodný obsah webu, protože žádný 

z autorčiných přátel na tomto webu neučinil žádnou aktivitu. Jakmile je zaznamenána 

určitá aktivita od jednoho přítele autorky (v tomto případě sdílení odkazu), je okamžitě 

zaznamenána a autorce primárně doporučována v horní pozici.       

 
Recommendations Box

7
 

Tento plugin se vizuálně podobá Activity Feed a zobrazuje počet článků, stránek  

či produktů, které uživatelé ohodnotili nejvyšším počtem „like“. Pokud je uživatel 

přihlášen, nahoře se mu opět umisťuje doporučení jeho přátel (pokud nějaké jsou). 

V offline stavu vidí obecné doporučení podle všech uživatelů Facebooku.   

 

                                                      
6
 V českém jazyce se tento pojem překládá jako zobrazení aktivit. 

7
 V překladu box doporučení. 
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Like Box
8
 

 Tento plugin dovoluje uživatelům „stát se fanouškem“ firemní prezentace  

na Facebooku z prostředí webu, a to kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“, které  

Like Box obsahuje. Tento krok se opět promítne do kanálu hlavních zpráv přátel uživatele. 

V Like box uživatel najde informace o posledních příspěvcích na Facebook stránce,  

o celkovém počtu fanoušků a má možnost vidět malý výčet uživatelů, kteří již fanoušky 

jsou. S pomocí tohoto pluginu se nejrychleji a nejsnadněji získávají fanoušci, avšak  

za předpokladu, že web má určitou návštěvnost. Příklad Like boxu viz Příloha č. 9.    

 

Login Button
9
 

 Tento plugin obsahuje klasické přihlašovací tlačítko. Toto tlačítko je navíc 

doplněno o profilové obrázky přátel uživatele, kteří již jsou fanoušky firemní prezentace  

na Facebooku. Počet řádků profilových fotek lze nastavit při implementaci pluginu.   

 

Registration 

 Umožňuje uživateli zaregistrovat se na webové stránce pomocí uživatelského účtu 

na Facebooku. Příloha č. 10.   

 

Facepile
10

   

 Tento plugin zobrazuje profilové obrázky přátel uživatele Facebooku, kteří udělili 

webové stránce hodnocení „like“ nebo se přihlásili na firemní stránky. V případě, že žádný 

z přátel uživatele se nepřihlásil na stránky, nebudou se zobrazovat žádné profilové 

obrázky, je zde pouze informace o celkovém počtu přihlášených uživatelů. Příloha č. 11.  

  

Life Stream 
11

 

Tento plugin umožnuje uživatelům sdílet komentáře a jiné aktivity v reálném čase. 

Life Stream lze shlédnout v Příloze č. 12.  

                                                      
8
 V překladu se používá „box likerů“. 

9
 V překladu jako přihlašovací tlačítko. 

10
 V překladu znamená „ikony likerů“. 

11
 V překladu znamená živý stream. 
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3.3. Twitter 

Tabulka 3.4: Základní statistika Twitteru    Obrázek 3.8: Twitter 

Tržní pokrytí Globální 

Rok založení 2006 

Celkový počet účtů 106 000 000 

Počet účtů v ČR  40 196 

Celosvětová pozice ČR 53. místo 

Zdroj: [27] Vlastní zpracování     Zdroj: [27] 

 

Twitter je mikroblogovací sociální síť, která umožňuje uživatelům posílat  

a číst příspěvky zaslané jinými uživateli. Tato sociální síť není v České republice  

tak populární jako například Facebook, to však neznamená, že by se nehodil pro firemní 

komunikaci. Twitter je více soustředěn na oslovování specifických skupin osob  

a udržování kontaktů se zasvěcenými lidmi z oboru. Uživatelské rozhraní Twitteru 

doposud nebylo přeloženo do českého jazyka, nicméně je běžné, že se na této síti 

komunikuje česky. Na Twitteru existuje pouze jediná metoda prezentace, 

 a tou je uživatelský účet, odpadá zde rozhodování o volbě účtu, jako je tomu  

u Facebooku. Uživatelé mohou vzájemně reagovat na své příspěvky a ty, které se jim líbí, 

předat dál vlastním následovníkům, což funguje jako virální šíření. [1] V září 2010 

proběhlo u Twitteru několik vylepšení umožňujících prohlížení přiložených obrázků, videí 

a map, které zaznamenávají, odkud tweet přišel. [17]  

 

3.3.1. Druhy Twitter zpráv 

Tweety jsou textové příspěvky, které uživatel napíše do formuláře a odešle  

na server. Délka je limitována 140 znaky. Tweety se zobrazují na uživatelově profilové 

stránce a na stránkách jeho odběratelů (followers). Následování je základem sdílení 

informací na Twitteru a znamená, že si uživatel přeje odebírat obsah jiného uživatele. 

Pokud je obsah následován ucházejícím počtem uživatelů, informace se efektivně šíří  

do zbytku sítě. [1] Tweety mohou obsahovat odkaz. Délka odkazů je mnohdy příliš 

rozsáhlá, proto dochází ke krácení znaků URL adresy. V Příloze č. 13 je možné vidět,  

jak takové krácení vypadá. V prvním případě vlevo autorka ponechala krácení plně 

v kompetenci sociální sítě Twitter. Odkaz byl zkrácen, ne však výrazným způsobem. 

V druhém případě vpravo, byla pro krácení odkazu použita služba Bilty. Zredukování 
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proběhlo účinněji na několik znaků, ale odkaz ztratil svou identitu (není z něj zřejmé,  

že se jedná o Youtube video).       

Retweet je druhým typem zpráv, který je důležitý z hlediska následného šíření 

mezi uživateli. Reálně retweet funguje tak, že pokud se uživateli líbí tweet jiné osoby, 

může ho přeposlat svým vlastním následovatelům. [1] 

Odpovědi a zmínky jsou velice podobným typem zpráv. Pokud chce uživatel 

zareagovat na tweet druhého uživatele, jednoduše na začátek svého tweetu napíše 

@jménouživatele a doplní zbylý text. Z @jménouživatele se tak stane odkaz a pokud  

je na něj kliknuto, dochází k přesunu na uživatelský účet. Zmínky fungují obdobně,  

s tím rozdílem, že uživateli přímo neodpovídáme, ale poskytujeme o něm například 

nějakou informaci.  

Obrázek 3.9: Odpověď a zmínka na Twitteru 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Soukromé zprávy (direct messages) jsou posledním typem komunikace  

na Twitteru. Lze je zaslat uživatelům, kteří odesílatele následují.   

 

3.3.2. Twitter tlačítka 

Share je tlačítko umožňující uživateli sdílet informace z webu v podobě tweetu.  

Po kliknutí na tlačítko share se otevře nové okno internetového prohlížeče (Příloha č. 14), 

které obsahuje okno tweetu s většinou předem vyplněných informací (v případě  Přílohy  

č. 14 je to název článku a odkaz na něj). Uživatel může provést potřebné úpravy a potom 

sdílet.   

Plugin Follow dovoluje uživateli nastavit „následování“ Twitter účtu z webové 

stránky, kde je tlačítko umístěno. Po kliknutí na follow button se opět objeví malé pop-up 

okno, kde je k nalezení více informací o uživateli. Od tohoto momentu uživatel odebírá 

zmiňovaný obsah.    

Hashtag button funguje podobně jako share button, ale s tím rozdílem,  

že je zde nastavený hashtag v podobě #nazev_hashtag, který je již předem obsažený  

ve tweet okně (viz Příloha č. 15).   
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Mention button slouží pro kontaktování (zmínění) přímé osoby na Twitteru.  

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí tweet okno, které obsahuje @nazev_uživatele. 

Tři zmíněná tlačítka lze shlédnout v Příloze č. 16.  

 

3.4. Google+ 

Tabulka 3.5: Základní statistika Google+    Obrázek 3.10: Google+  

 

Zdroj: [27] Vlastní zpracování      Zdroj: [27] 

 

Google+ (Google Plus nebo G+) je novou sociální sítí, která byla spuštěna  

28. června 2011 a je provozována společností Google. Google+ je už druhý pokus této 

společnosti o proniknutí na pole sociálních sítí a od samého začátku je brán jako přímý 

konkurent Facebooku a Twitteru. Tato sociální síť je založena na velice podobném 

systému jako Facebook (proto se její analýze nebude autorka věnovat tak detailně),  

ale přesto na pole sociálních sítí pronikla s několika novinkami, které se rychle ujaly. [15] 

Tvoření Kruhů znamená třídění kontaktů, což si bere za cíl lepší ochranu soukromí 

a také přesnější cílení sdílených informací. Facebook dokázal tento nový prvek 

implementovat během pár týdnů a nyní je známý jako seznamy.  Setkání umožňuje 

hromadné videokonference s až devíti přáteli/zákazníky. Takzvané „+1“ funguje obdobně 

jako FB tlačítko like. G+ má jedno tlačítko Google plus one, které funguje jako kombinace 

tlačítek Like a Share.  

G+ má v současné době 170 mil. uživatelů, z čehož vyplývá, že za jeden  

rok předběhl Twitter. S počtem uživatelů Facebooku se zatím nemůže rovnat, ale jeho 

počet roste rychle (viz Příloha č. 17). Někteří odborníci spekulují o tom, že je jen otázka 

času, kdy G+ dožene FB a přetáhne uživatele. Jiní jsou zase toho názoru, že rychlý nárůst 

byla jenom první vlna zvědavých uživatelů a dále se počet nebude tak rychle navyšovat.  

Je pravda, že tyto dvě sociální sítě si navzájem kopírují nově zavedené prvky,  

ale dle autorčina subjektivního názoru je G+ technicky spolehlivější, přehledněji uspořádán 

a je graficky čistší. Jednotlivé funkce se nijak nepřekrývají a celkový uživatelský komfort 

Tržní pokrytí Globální 

Rok založení 2011 

Celkový početúčtů 170 000 000 

Počet účtů v ČR  265 000 

Celosvětová pozice ČR ? 
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je na vyšší úrovni. I přes tato pozitivní fakta - sociální síť tvoří hlavně uživatelé 

 a ti jsou na G+ zatím zastoupeni převážně IT uživateli a jinými technologickými nadšenci.     

 

3.5. LinkedIn 

LinkedIn je firemní sociální síť, která je zaměřená na sdílení informací a kontaktů 

mezi profesionály či odborníky z různých odvětví. Své účty na LinkedIn mají i společnosti. 

Sdíleným obsahem bývají většinou reference, informace o zaměstnání či profesním statutu. 

Je zde možnost také diskutovat ve specializovaných skupinách. 

Kromě základních služeb sociální sítě zdarma (vytvoření profilu, budování sítí, 

přidávání do skupin, vyhledávání) je zde možnost zakoupení prémiového obsahu, který 

otevírá zcela nové možnosti. Na LinkedIn jsou stejné možnosti jako na ostatních sociálních 

sítích. Zasílání zpráv, následování, přidávání se do skupin, sociální pluginy a podobně.   

 

3.6. MySpace 

MySpace je sociální síť založená v roce 2003 v USA.  Orientuje se hlavně na média 

a zábavu, mezi klasickými profily zde nalezneme také profily hudebníků, filmařů, herců  

a dalších známých osobností. Tato síť byla ve velké oblibě, nicméně se již nějakou dobu 

potýká se snižujícím se počtem uživatelů. Ze 110 miliónů uživatelů (2010) jejich počet 

postupně klesal až na 70 miliónů a během roku 2011 se snížil na pouhých 45 miliónů. 

Vlastník této sociální sítě potvrdil svůj záměr o prodeji a její koupi zvažuje herní gigant 

Zynga, který už delší dobu usiluje o snížení své závislosti na Facebooku. [28] 

 

V poli sociálních sítí se samozřejmě objevují i jiné, které nejsou zatím tolik známé 

nebo jsou teprve ve fázi vývoje. V posledních měsících si pozornost marketérů získává  

síť Pinterest a Pinwheel. Také probíhá „šeptanda“ o novém projektu Mircosoftu, který  

má nést název „Tulalip“.    
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4. Metodika sběru dat 

V současnosti používá mnoho firem sociální sítě přes sdílení aktualizací  

na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo LinkedIn, ale jenom několik z nich má vytvořenou 

strategii, která by jim pomáhala používat sociální sítě k podpoření jejich firemních cílů. 

Sociální sítě jsou dynamicky se rozvíjející systémy, na kterých není možné zcela přesně 

plánovat a je docela pravděpodobné, že v průběhu používání bude potřebná revize.  

 

Metodika sběru dat obsahuje veškeré strategické kroky, které jsou potřebné 

k vytvoření identity NAR marketingu na sociálních sítích. Části metodiky 4.1. až 4.7.  

jsou výzkumného charakteru a jsou nezbytné pro provedení hlavních rozhodnutí. Tyto 

body budou reflektovány do části diplomové práce Analýza získaných dat. Druhá  

část doplňuje celý strategický koncept a bude zahrnuta již do Návrhu a doporučení.  

 

4.1. Stanovení cílů  

a. Proč potřebuje být NAR marketing na sociálních sítích 

NAR marketing musí být tam, kde jsou jeho stávající a potenciální 

zákaznici, a ti se stále ve velké míře vyskytují na sociálních sítích,  

kde se nachází stovky miliónů aktivních uživatelů.   

Jestliže konkurenti nabízejí svým zákazníkům určitou přidanou hodnotu 

prostřednictvím sociálních sítí, budují si konkurenční výhodu, kterou  

by měl NAR marketing minimálně vyrovnat.   

 

b. Získání informací od zainteresovaných stran 

Provést pohovor a vnitřní šetření s představiteli NAR marketing ke zjištění, 

co si od sociálních sítí představují. Seznámení se strategickou vizí  

NAR marketing koordinátora, který chce vytvořit jednu oficiální prezentaci  

na Facebooku a druhou neoficiální pro blog NAR marketingu. Vyžádání 

seznamů zákazníků a konkurence. Sladění firemních cílů s cílem autorky.  

 

c. Formulace cílů a záměrů na sociálních sítích 

 Propagace produktů a služeb, 

 podpora marketingu osobních doporučení, 
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 upevnění vazeb se zákazníky a zlepšení toku informací, 

 získání přehledu o zákaznících a zapojení se do neformální diskuze, 

 zvýšení spokojenosti zákazníků poskytnutím příležitosti k vzájemné 

zákaznické podpoře. 

 

4.2. Analýza zákazníků NAR marketingu 

K sestavení účinné strategie bude potřeba věnovat čas analýze zákazníků, která 

poskytne odpověď, kde se nachází a tráví nejvíce času potenciální publikum  

NAR marketingu. Analýza bude provedena na následujících sociálních sítí: Facebook, 

Twitter, Google+, LinkedIn.     

 

4.3. Stanovení odpovědnosti 

Studenti, kteří následují kurz E-marketingu paní Ing. Martiny Steinové, Ph.D., 

dostanou za úkol vypracovat analýzu zákazníků NAR marketing na sociální síti Facebook. 

Analýza bude spočívat ve vyhledávání oficiálních stránek. Zbývající analýzy vypracuje 

autorka. 

 

4.4. Analýza síťového okolí  

Neoficiální komunity. Tato analýza spočívá ve vyhledání neoficiální komunity 

v okolí NAR marketingu.   

a. Stanovit a vyhledat klíčová slova: jméno společnosti, jména produktů apod.  

b. V případě nalezení neoficiální komunity posoudit, jaké informace  

se o NAR marketing šíří. Připravit seznam problémů a otázek, které  

jsou pro NAR marketing klíčové a na tomto základě následně rozdělit  

do relevantních kategorií. 

c. Posouzení velikosti a povahy komunity. Rozhodnout, zda reagovat (oficiální 

veřejná reakce, neoficiální veřejná reakce, reakce v zastoupení, soukromá 

reakce, reakce skrz jiný kanál) nebo nereagovat (zůstat v pozadí  

a jen naslouchat).  

 

Ovlivňující komunity. Nalezení jiných stránek, které jsou v přímém vztahu  

s tím, co NAR marketing prodává a které mohou ovlivnit nákupní rozhodování či masové 

povědomí. 
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Záměny. Vyhledání stránek s podobnými názvy a radikálně odlišným a negativním 

obsahem, který bude v rozporu s budoucí prezentací.  

 

4.5. Analýza působení konkurence na sociálních sítích 

Vyhledání konkurence NAR marketingu na sociálních sítích. Prozkoumání jejich 

prezentací, celkové úrovně a aktivity, zaměření se na velikost publika, rozsah diskuze, 

pravidelnost aktualizací a podobně.  

 

4.6. Výběr sociálních sítí  

Sumarizace zjištěných výsledků a předběžné určení, kterými sociálních sítěmi  

se budeme zabývat.  

 

4.7. Analýza měřících nástrojů na sociálních sítích 

a. Analýza dostupných monitorovacích a měřících nástrojů sociálních sítí. 

 

4.8. Vytvoření obsahu strategie 

a. Vytvoření základních charakteristik jednotlivých sociálních sítí. 

b. Jaké zdroje obsahu se budou využívat.  

c. Identifikování témat, která korespondují s klíčovými marketingovými oblastmi. 

 

4.9. Návrh komunikační strategie 

a. Sestavení tiché fáze 

b. Fáze aktivní propagace prezentace či účtu 

c. Raná komunikace 

 

4.10. Propojení webu a sociálních sítí 

a. Stanovení zvoleného způsobu  
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4.11. Monitorování a měření 

a. Výběr vhodných nástrojů ke sledování a měření založených na předchozí 

analýze 

 

4.12. Odchod ze sociálních sítí 

a. Sestavení postupu, jak ukončit prezentace na sociálních sítích, aby bylo 

minimalizováno poškození vybudovaných vztahů.  
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5. Analýza shromážděných dat 

V páté části diplomové práce bude vyřešena výzkumná část metodiky 4.1. až 4.7. 

Nejprve bude provedena analýza zákazníků NAR marketingu na čtyřech v současné době 

hlavních sociálních sítích. Následně analýza síťového okolí, která pomůže identifikovat 

případné subjekty, které mohou výrazně ovlivňovat firemní komunikaci na sociální síti. 

Dále analýza konkurence, která by měla identifikovat, kde jsou konkurenti nejvíce aktivní 

a také jaké používané strategie. Lze se poté rozhodnout, zda se přiklonit k zaběhnuté 

strategii či nabídnout něco zcela nového. Poté bude následovat výběr sociální sítě/sítí  

a také analýza monitorovacích a měřících nástrojů.    

 

5.1. Analýza zákazníků 

K této analýze bylo nezbytné vyžádat si seznam zákazníků, který  

měl NAR marketing přehledně zpracovaný v souboru MS Excel. Seznam obsahuje celkově  

219 zákazníků z různých oblastí, jako například města a obce, nemocnice, stavebnictví, 

doprava, strojírenský průmysl, technologie a podobně.  

 

5.1.1. Facebook 

Jako první sociální síť byl zvolen Facebook, který má v současné době vedoucí 

pozici z hlediska počtu uživatelů a založených stránek. Při vyhledávání jednotlivých 

zákazníků NAR marketingu byly započítávány pouze oficiální prezentace. Způsob firemní 

prezentace prostřednictvím uživatelského účtu byl z analýzy vyřazen, protože je v přímém 

rozporu s provozními podmínkami sociální sítě Facebook.  

 

5.1.1.1. Firemní prezentace na sociální síti Facebook 

  Vyhledání přítomnosti zákazníků na této sociální síti bylo zadáno studentům 

předmětu E-marketing. Provedená analýza byla celkově vypracována dobře, ale studenti  

se dopustili jedné chyby, a to, že započítali „návrh na vytvoření stránky“ jako již založenou 

prezentaci. Například pokud osoba pracuje ve firmě XY a zapíše tuto informaci  

do své kolonky zaměstnání, FB pro název XY okamžitě vytvoří odkaz s návrhem  

na vytvoření stránky pro tuto firmu. To znamená, že i když firma XY nemá založenou 

oficiální prezentaci, díky aktivním zaměstnancům se bude její název zobrazovat  
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ve výsledcích vyhledávání s ikonou modrého kufříku. Po rozkliknutí tohoto návrhu  

lze vidět tlačítko „vytvořit stránku“, které také jasně odliší návrh od založené prezentace. 

Zaznamenání přítomnosti zákazníků NAR marketingu bylo prozkoumáno znovu  

a tato odchylka byla autorkou opravena.  

 

Obrázek 5.1: Zastoupení zákazníků na Facebooku 

 

Z celkového počtu 219 zákazníků se na sociální síti Facebook nachází  

93 prezentací. Jak již bylo uvedeno na začátku, počet prezentací byl nutně snížen  

o ty, které byly vedeny jako uživatelské účty anebo nebyly v rukou oficiálních zástupců 

firem. Tento krok byl nezbytný, protože by docházelo k výraznému zkreslení výsledků.    

 

5.1.1.2. Hodnocení stránek zákazníků 

Díky povaze sociálních sítí bohužel nelze počítat s tím, že se na FB nachází 42 % 

zákazníků, kteří jsou připraveni na vzájemnou interakci. Je docela častou praxí,  

že zástupce firmy založí na Facebooku stránku s tím, že „zabere“ tento název a mylně  

se domnívá, že se tak ochrání před neoficiálními či hater prezentacemi. Jiné případy 

mohou souviset s tím, že koordinátor na prezentaci jednoduše přestane pracovat.  

Z těchto důvodů byly nalezené profily jednotlivě prohlédnuty a posouzeny 

podle několika kritérií: doba založení stránky, aktualizace stránky, komunikace 

koordinátora a fanoušků, celkový počet následovatelů, využití komunikačních nástrojů, 

přítomnost haterů, vizuální úroveň stránky (úvodní, profilová fotka), výskyt spamů  

a příspěvků, které jsou zcela odlišné od tématu, a podobně.  
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Celý tento proces byl posouzen subjektivně, protože rozdíly mezi jednotlivými 

stránkami byly tak markantní a zřetelné, že nebylo potřeba jednotlivé faktory 

kvantifikovat.      

Obrázek 5.2: Aktivita stránek na Facebooku 

 

Po posouzení úrovně jednotlivých prezentací bylo zjištěno, že z 93 stránek  

je 49 neaktivních nebo velice špatně vedených.  Nejčastěji byly stránky pouze založené 

nebo již několik měsíců opuštěné. Byly vyřazeny i stránky, které jsou vizuálně působivé,  

ale aktivita ze strany firmy/subjektu je sporadická. Přísně byly posuzovány stránky 

obsahující spamy, což značí naprostou nepřítomnost koordinátora. Na druhou stranu  

44 stránek je dobře spravováno, aktualizace jsou pravidelné, využívají se komunikační 

nástroje, koordinátoři komunikují se svým publikem a k podpoře své prezentace využívají 

nástroje Facebooku. Bylo selektováno několik aktivních stránek, které jsou na vysoké 

úrovni a byly by vhodné ke spárování s případnou firemní prezentací NAR marketingu  

na Facebooku.  

 

5.1.1.3. Struktura sektorů a odvětví na sociální síti Facebook 

Zákazníci, kteří mají založenou stránku k propagaci a komunikaci byli rozděleni  

do skupin podle struktury podnikání či jejich hlavní činnosti. Jak lze vidět v grafu největší 

zastoupení mají města a kraje s počtem 32 stránek. Dále následuje zdravotnictví  

s 23 prezentacemi. Mírným překvapením bylo nalezení stránek, které propagují sféru 

těžkého průmyslu (6 stránek) a stavebnictví a dopravy s deseti stránkami. Ostatní sektory 

a odvětví jako školství a kultura, potravinářský průmysl, energetika a technologie  

a bankovnictví a obchod se pohybují v rozmezí od dvou do šesti stránek. Posouzení 

jednotlivých skupin z hlediska aktivity stránky je obsaženo v Příloze č. 18. Prudký pokles 
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aktivity je zaznamenán u stránek zdravotnictví a měst a krajů.  Z výše uvedených zjištění 

vyplývá, že na sociální sítí Facebook lze hlavně nalézt zákazníky NAR marketingu 

z veřejného sektoru.   

 

Obrázek 5.3: Sektory a odvětví zastoupené na FB 

 

5.1.1.4. Složení zákazníků dle národnosti  

Co se týče rozdělení národností, v České republice se nachází 153 zákazníků, 

z nichž je 40 % k nalezení na sociální síti Facebook. Ze Slovenska pochází 55 zákazníků  

a 53 % využívá FB pro propagaci. Na polském trhu používají sociální síť pouze  

tři zákazníci z celkových 11, v procentuálním vyjádření tedy 27 %.  

 

Obrázek 5.4: Facebook stránky dle národnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národnostní problematika byla zkoumána i z hlediska aktivity profilu, protože 

poskytla zajímavé výsledky. Graf je možné shlédnout v Příloze č. 19.  Z českých 

zákazníků NAR marketingu se Facebooku aktivně věnuje 48 %. Podobný výsledek  
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byl zjištěn i na Slovensku, kde 52 % zákazníků udržuje svou firemní stránku v chodu. 

Naopak v Polsku je nulová aktivita ze strany koordinátorů. 

Závěr: Případnou firemní prezentaci na Facebooku je možné zakládat v českém 

jazyce. Zaměření na polský trh tvorbou globální prezentace se v tomto okamžiku jeví jako 

zbytečné.  Český jazyk je snadno srozumitelný pro Slováky.   

 

5.1.2. Twitter 

U této mikroblogovací sítě se vyskytuje problém, že nelze přesně vyčíslit počet 

uživatelů dle národnosti. Existuje několik metod výpočtů, ale jejich výsledky se různí.  

Za Českou republiku se nejčastěji uvádí čísla okolo 40 000 až 45 000 účtů. Jiné zdroje  

se zase přiklání k číslu okolo 76 000. Ať už zvážíme první či druhý odhad, ve srovnání  

s tří a půl miliony účtů na FB je to zanedbatelné číslo. Tento fakt se musí zvážit  

při posuzování analýzy Twitteru.      

 

Obrázek 5.5: Zastoupení zákazníků na Twitteru 

 

Na sociální síti Twitter se celkově vyskytuje 38 zákazníků, tedy 17 % z celku. 

Z toho je 24 jich (11 %) funguje jako národní účty a 14 (6 %) z nich je vedeno 

mezinárodně. Pomocí národních účtů komunikují hlavně města a kraje, v menší míře také 

firmy ze sektoru bankovnictví a energetiky. Mezinárodní účty jsou typické hlavně  

pro velké nadnárodní firmy, které figurují v různých odvětvích. K této problematice nebyl 

vypracován graf z důvodu nevýrazných a nezajímavých rozdílů.   

 

5.1.3. Google+ 

Nováček na poli sociálních sítí Google+ dokázal za svou relativně krátkou existenci 

získat 5 % NAR marketing zákazníků. Autorka si při zpracovávání analýzy Google+ 
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všimla jedné zajímavé závislosti. Všichni zákazníci zastoupení na G+ mají profesionálně 

rozvinutou propagaci na FB a Twitteru. Pokud by sociální sítě nepřinášely výsledky, 

nedocházelo by k expanzi na další nové sítě. Kvůli nízkému obsahu zákazníků na G+, kteří 

jsou navíc zaznamenáni na předchozích sítích, se autorka rozhodla této analýze dále 

nevěnovat.  

 

Obrázek 5.6: Zastoupení zákazníků na G+ 

 

 

5.1.4. LinkedIn 

Na profesionální sociální síti LinkedIn byly zkoumány jak profily firem,  

tak i přítomnost jejich zaměstnanců. Data do analýzy byly získávány přes vyhledávací 

systém LinkedIn, který umožňuje zadat přesná a podrobná kritéria. V případě negativního 

výsledku byly pro kontrolu vyhledávány LinkedIn social pluginy na oficiálních webových 

stránkách firem.  

 

5.1.4.1. Firemní prezentace a profily zaměstnanců na LinkedIn 

Jak lze shlédnout na Obrázku 5.7, na LinkedIn má firemní prezentaci 32 zákazníků, 

tedy 15 %. Tento výsledek se dá vysvětlit tím, že v ČR je LinkedIn stále chápán jako 

sociální síť osob a firemní propagace není příliš známá. Co se týče představitelů firem,  

na LinkedIn jsou zastoupeni zaměstnanci z 95 firem, v procentuálním vyjádření 43 %.   
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Obrázek 5.7: Firemní prezentace na LinkedIn   Obrázek 5.8: Profily zaměstnanců na LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.2. Rozdělení osob a firem dle odvětví na LinkedIn 

Grafické vyjádření je uvedeno v Příloze č. 20. Firemní prezentace a zastupitelé 

firem byli dále členěni dle odvětví, ve kterém se nachází. Při posuzování musíme brát 

v potaz čísla z předchozích dvou grafů. Přítomnost firem byla nejvíce zaznamenána  

ve skupině energetika a technologie s deseti prezentacemi. Dobrý výsledek získalo také 

bankovnictví, stavebnictví a doprava a těžký průmysl. Veřejný sektor je na LinkedIn 

zastoupen minimálně. Co se týče personálu firem, překvapivé zjištění nastalo u těžkého 

průmyslu, kde se nachází zaměstnanci z 23 firem. Vysoké obsazení má dále sektor 

energetiky a technologie se zaměstnanci z 19 firem, dále 16 ze stavebnictví a dopravy  

a 12 ze zdravotnictví. Na relevanci výsledku ve zdravotnictví se musí nahlížet mírně  

s rezervou, protože u některých nemocnic a jiných zdravotních institucí se zde nachází 

například pouze lékaři, kteří nemusí mít přímý vliv na vedení. Ostatní sektory mají 

poměrně shodné výsledky od šesti do osmi firem. Veřejný sektor (města a kraje, školství  

a kultura) opět propadl k nízkým číslům. 

 

5.2. Analýza síťového okolí 

5.2.1. Neoficiální komunity 

U této části analýzy síťového okolí byly vyhledávány neoficiální komunity 

společnosti NAR marketing. To znamená, snahu u nalezení firemní či produktové 

prezentace, které je v rukou osoby, jež není zaměstnancem NAR marketingu. U B2B firmy 

je takový případ málo pravděpodobný, ale tento postup je při tvorbě strategie nezbytný.  
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Byla stanovena klíčová slova: NAR_marketing, NARmarketing, Proe.biz,  

a proebiz. Následně byla tato slova vyhledávána přes samotné sociální sítě. Výsledek  

byl podle předpokladů negativní. Na FB, TW, G+ ani LI se nevyskytují neoficiální 

prezentace NAR marketingu. Toto zjištění je chápáno jako pozitivní, protože  

NAR marketing má při budování své strategie volné pole působnosti.    

 

5.2.2. Ovlivňující komunity 

V této fázi se autorka snažila nalézt stránky, které úzce či okrajově souvisí  

s činností NAR marketingu. Tyto stránky mají zvýšit návštěvnost firemní prezentace, 

ovlivnit nákupní rozhodování a dotvářet image. Největší uplatnění najdou  

na FB, G+ (kde se přímo zobrazují na hlavní stránce) nebo na LinkedIn, kde tato činnost 

bývá obtížnější.  

Kvůli masovému obsazení Facebooku širokou veřejností se autorka rozhodla  

o tematické zaměření této sociální sítě na korupci. E-aukce dokážou tyto problémy řešit, 

proto zde bude snaha o využití současné situace protikorupčně naladěné společnosti  

ke zvýšení veřejného povědomí o těchto softwarových produktech. K potenciálnímu 

spárování byly vybrány tyto FB stránky: Veřejnost proti korupci, Bez korupce, vz24.cz, 

zIndex.cz, Nadační fond proti korupci, ProAlt, Transparency International CZE, 

Transparency International SVK, Organized Crime and Corruption Reporting Project. 

(Společnost NAR marketing obdrží odkazy na tyto stránky spolu s daty z ostatních analýz.) 

U sociální sítě Google plus by byla vhodná stejná strategie, ale možnosti jsou  

zde omezenější. Ke spárování by mohl být doporučen Nadační fond proti korupci.  

Kvůli povaze LinkedIn se zde nedá uplatnit stejná strategie a ani by nebyla vhodná. 

Na této síti je možné se přidat do skupin (groups), odpovídat/pokládat otázky, diskutovat 

rozšiřovat povědomí o společnosti/produktu mezi profesionály. K přidání by byly vhodné 

skupiny: E-auctions a E-procurement. Skupiny jsou vedeny v anglickém jazyce.      

 

5.2.3. Záměny 

Jedná se o podobnou analýzu jako v případě neoficiálních komunit s tím rozdílem, 

že se zaměřujeme na drobné modifikace klíčových slov.  Analýza je zpracována v Příloze 

č. 21.  

„NAR_marketing“. Na FB je klíčové slovo zcela čisté, nehrozí žádné záměny.  

U Twitteru se nachází podobný název „NAR commercial“ a „NAR research“, 
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pravděpodobnost záměny je nízká. Na Googlu+ se nachází dva uživatelské účty, které 

nesou název NAR marketing. Pokud je vlastní někdo ze zaměstnanců, nejedná  

se o problém, v jiném případě někdo společnosti obsadil důležité klíčové slovo.  Nicméně 

se stále jedná o uživatelský účet, v případě negativní aktivity ze strany těchto účtů  

se vytvoří stránka, která má vyšší relevanci ve vyhledávání, a problém bude vyřešen.  

LinkedIn bez záměn.      

„NARmarketing“. Na FB nalezen pouze „AMMarketing“, pravděpodobnost 

záměny minimální. Twitter, Google+, LinkedIn bez záměn. 

„Proe.biz“, „Proebiz“. Sloučeno kvůli stejnému výsledku vyhledávání.  

Na FB nalezeno velké množství podobných výsledků: Prombiz, Pecforum Probiz, Probiz 

Optimal, Promobiz, Probiz atd. Tematické zaměření je soustředěno na business odvětví, 

nehrozí záměna s radikálně odlišným a negativním obsahem. Část záměn lze vyřadit díky 

vyplněným lokacím, které jsou mimo trhy, na kterých působí NAR marketing. I přes tato 

fakta, zde existuje potenciální riziko záměny, pokud by například uživatel vyhledával 

klíčové slovo z paměti a neznal by přesný název. Twitter, Google+, LinkedIn bez záměn. 

Závěr: Nebylo zjištěno žádné výrazné ohrožení z hlediska klíčových slov.  

Na Facebooku by bylo vhodné komunikovat prostřednictvím stránky nesoucí název  

„NAR marketing“. U Twitteru neshledává autorka pravděpodobnost záměny. U Google+ 

by bylo vhodné identifikovat uživatelské účty. LinkedIn je zcela bez problémů.       

 

5.3. Analýza konkurence 

U analýzy konkurence bylo nejdříve nutné jednotlivé seznamy aktualizovat, protože 

v nich docházelo ke změnám. U několika společností došlo k přejmenování, zániku či fúzi. 

Následný postup byl podobný jako u analýzy zákazníků. Systém vyhledávání byl dvojího 

charakteru.  Přes firemní weby byly vyhledány sociální pluginy, které odkazují na stránky 

a účty sociálních sítí, a v případě negativního výsledku došlo k použití vyhledávání  

na samotných sociálních sítích.  

 

5.3.1. Analýza konkurence v České republice 

Aktualizovaný seznam českých konkurentů čítal 35 firem. Na sociální sítí  

FB se nachází 10 firem, tedy 29 %. Twitter a Google+ získaly stejný výsledek, každý  

po třech firmách (9 %). 31 % konkurentů NAR marketingu využívá firemní prezentaci  

na LinkedIn a zaměstnanci z 16 firem (46 %) jsou k zastižení na této sociální síti.   
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Obrázek 5.9: Konkurence z České republiky na sociálních sítích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.2. Analýza konkurence na Slovensku  

Na Slovensku se nachází 12 konkurentů. 25 % z nich využívá k firemní prezentaci 

FB a LinkedIn. Po 17 % získal Twitter a Google+. Zaměstnanci čtyř slovenských firem 

mají profily na LinekdIn.   

 

Obrázek 5.10: Konkurence ze Slovenska na sociálních sítích 

 
 

5.3.3. Analýza konkurence z Polska 

V Polsku se vyskytuje 10 konkurenčních firem, z toho pět z nich (50 %) má stránku 

na Facebooku. Po dvou firmách si získal Twitter a Google+ (20 %) a po třech (30 %) 

LinkedIn firemní prezentace a profily zaměstnanců.  
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Obrázek 5.11: Konkurence z Polska na sociálních sítích 

 

Závěr: Využití sociálních sítí na blízkých trzích je poměrně vyvážené, nejvíce 

používaný je Facebook a LinkedIn. Na druhou stranu blogovací síť Twitter a nový 

Google+ si velikou oblibu nezískal.    

 

5.3.4. Analýza konkurence ve světě 

Na vzdálených zahraničních trzích bylo identifikováno celkem 54 firem, které 

podnikají ve stejném oboru jako NAR marketing. Výsledky tykající se používání 

sociálních sítí v zahraničí byly poměrně překvapivé. Sociální síť Facebook využívá  

39 konkurentů z 54, tedy 72 %. Twitter je o něco populárnější a používá ho 44 konkurentů 

(81 %). Google+ ani v zahraničí příliš neprorazil a za svou dobu působení získal 22 firem, 

v procentuálním vyjádření 41 %. Nejvíce používanou sociální sítí je LinkedIn. K propagaci 

samotné firmy ho využívá 51 konkurentů (94 %) a u 49 firem (91 %) se na LinkedIn 

vyskytují jejich zaměstnanci.   

 

Obrázek 5.12: Konkurence ze zahraničí na sociálních sítích 
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Závěr: Když porovnáme výsledky analýzy konkurence z blízkých trhů a následně 

světových, můžeme spatřit extrémní rozdíl v používání sociálních sítí. Ve světě je jejich 

používání zcela běžné, a pokud by nebylo účinné, nebylo by tak rozšířené i do B2B trhů. 

Argument, že se na sociálních sítích nedá účinně propagovat B2B firma, je touto analýzou 

vyvrácen.      

 
5.4. Výběr sociálních sítí  

Tato podkapitola se bude zabývat velice podstatným krokem, a tím je sumarizace 

zjištěných výsledků z analýzy a rozhodnutí, které sociální sítě by měl NAR marketing 

používat.  

 

Tabulka 5.1: Sumarizace výsledků z analýzy 

Kritéria Facebook Twitter Google+ LinkedIn 

Zákazníci 42 % (20 %) 11 % (6 %) 5% 15 %; 43 % 

Neoficiální komunity N/A N/A N/A N/A 

Ovlivňující komunity velice dobré možné* velice slabé velice dobré** 

Záměny riziko - produkt bez rizika riziko -firma bez rizika 

Konkurence vysoký tlak bez tlaku bez tlaku vysoký tlak 

*) používání ovlivňujících komunit je možné, ale příliš se nepoužívá 

**) vyžaduje profesionála 

 

Na sociální síti Facebook má stránky 42 % zákazníků, z toho  

20 % ze zastoupených je aktivních. Zákazníci jsou hlavně z českého a slovenského 

veřejného sektoru. Neoficiální komunity se nevyskytují (pozitivní jev). Možnosti použití 

ovlivňujících komunit jsou velice dobré. Riziko záměn je možné v případě tvorby stránek 

pro produkt. Konkurenční tlak je zde vysoký, tento fakt se musí chápat tak, že konkurenti 

poskytují vysokou přidanou hodnotu, kterou by měl NAR marketing co nejdříve dorovnat.   

Závěr: Facebook je vybrán pro tvorbu počáteční strategie.  

Na Twitteru bylo lokalizováno 17 % zákazníků (11 % národní účty,  

6 % mezinárodní účty). Mezi zastoupené zákazníky patří hlavně města a kraje, dále také 

sektor bankovnictví a energetiky. Neoficiální komunity se nevyskytují. Používání 

ovlivňujících komunit je možné, ale příliš se nepoužívá z důvodu téměř žádného efektu. 

Riziko záměn zde není. Konkurenční tlak je zde velice nízký či žádný. Závěr: Použití 

Twitteru se autorce jeví jako zajímavá příležitost. S Twitter se tedy bude dále pracovat.  
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Google+ obsahuje 5 % zákazníků. Neoficiální komunity se nevyskytují. 

Potenciálnost ovlivňujících komunit je velice slabá, protože zde jednoduše nemají založené 

stránky. U rizika záměn zde zůstává otázka dvou uživatelských profilů,  

lze stanovit nebezpečí u firemní prezentace. Konkurenční tlak je zde velice nízký či žádný. 

Závěr: Do počáteční strategie, která vytvoří identitu NAR marketingu, nebyl Google+ 

vybrán.  

LinkedIn získal v analýze nejlepší výsledky. 15 % zákazníků má založenou 

firemní prezentaci a u 43 % zákazníků mají jejich zaměstnanci osobní profily. Zákazníci 

nejčastěji pochází se sektorů energetiky a technologie, těžkého průmyslu a stavebnictví  

a dopravy.  Neoficiální komunity se nevyskytují. Možnost použití ovlivňujících komunit  

je velice dobrá, ale striktně vyžaduje zkušeného profesionála. Záměny jsou bez rizika  

a konkurenční tlak je zde ještě o něco vyšší než u FB. Závěr: Použití sociální sítě LinkedIn 

se jeví jako nutnost. 

   

5.5. Analýza dostupných monitorovacích a měřících nástrojů sociálních sítí 

Monitorování a měření na sociální síti znamená, že se koordinátor snaží zjistit,  

co bylo o svěřené firmě/produktu vyřčeno, kde se tato diskuze vede a kdo se diskuze 

účastní. Tyto měřící nástroje také pomohou určit, jaká témata publikum zajímají, 

 a identifikuje se možná přidaná hodnota.    

Nicméně i přes výše zmíněné je potřeba zůstat realistický. I když se to na první 

pohled nemusí zdát, sledování návratnosti investic na sociálních sítích je velice složité. 

Pokud nebude strategie na sociálních sítích dostatečně rozvinutá, nemůže se počítat 

s relevantními výsledky u měřících nástrojů. Navíc pořád se musí mít na paměti, že není 

podstatné (a v B2B poli to ani není možné) mít tisíce fanoušků, odběratelů a následovatelů, 

prezentace se musí soustřeďovat na cílovou skupinu. Dále měřené parametry mohou 

podléhat výrazným výkyvům v různém časovém období.  Důvodem může být vlastní 

aktivita koordinátora nebo ji mohou způsobovat i jiné tlaky, které se žádným dostupným 

způsobem nedají identifikovat.   

 

5.5.1. Aktivní monitoring 

Aktivní monitoring znamená, že se informace získávají přímou komunikací  

a diskuzí s publikem. Například, že se položí otázka, nové diskusní vlákno, či anketa. 
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Pozitivem aktivního monitoringu je, že koordinátor dokáže získat odpovědi na témata,  

ke kterým se publikum zatím nemělo potřebu vyjadřovat.  

   

5.5.2. Pasivní monitoring 

U pasivního monitoringu se pouze sleduje a naslouchá. Koordinátor si může  

sám vytvářet subjektivní obraz toho, jaké je rozpoložení publika a jestli jsou plněny 

stanovené cíle. V jiném případě k tomu může využít různé systémy, které jsou buď přímo 

implementovány v sociální síti (např. FB insights), anebo jsou externího charakteru.  

K externím patří například tyto: Social mention je vyhledávací systém a analytická 

platforma, která dokáže na základě pokynů uživatele vyhledat obsah skrze více než stovku 

sociálních sítí, blogů a podobně. Také se zde dá nastavit tzv. Social media Alerts,  

kdy koordinátor obdrží email, pokud někdo použije jméno společnosti, produktu, 

konkurenta, jméno zaměstnance atd. (vše záleží na nastavení). Služba je zdarma. Radian6 

je označován za nejrozvinutější nástroj pro monitorování sociálních sítí s možností 

nastavení panelů a podrobným stanovením vlastností. Tato služba je placená a nedá  

se označit jako levná. Viralheat také dokáže sledovat a poskytovat analýzy stovek stránek 

pro sdílení videa, blogů a sociálních sítí. TweetDeck kombinuje sledování Twitteru  

a Facebooku. 

Všechny tyto externí systémy dokážou poskytnout podrobné analýzy a ušetřit 

hodiny práce koordinátora. Po vyzkoušení neplacených systémů a trial verzí je však nutné 

konstatovat jeden zásadní fakt – nefungují pro český jazyk, i když poskytovatelé těchto 

služeb přes své weby hovoří o komplexní použitelnosti. Dalším negativem těchto systémů 

je, že nedokážou rozlišovat sarkasmus a ironii, tudíž čísla z analýz o pozitivním  

či negativním sdílení (statusy, tweety, diskuzí vlákna) o firmě se autorce jeví jako 

zkreslená.         

Pro české rozhraní lze použít například Google alerts. Ten dokáže nastavit 

monitorování blogů, stránek, které používají stanovené klíčové slovo. Koordinátorovi 

budou poté zasílány e-mailové zprávy o výsledcích. Protože Twitter neumožňuje  

při vyhledávání nastavit jazyk, dá se využít nástroj Klaboseni.cz, který umožňuje 

vyhledávat ve tweetech českých uživatelů. U českého rozhraní je potřeba zůstat při zemi  

a smířit se s tím, že v současné době jsou k dispozici pouze nezralé nástroje.  

Na propracované analytické nástroje, které budou použitelné i pro česká klíčová slova,  

je nutné ještě nějakou dobu počkat.  
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6. Návrhy a doporučení 

V této kapitole bude podrobně popsána strategie, která vytvoří identitu  

NAR marketingu na sociálních sítích. Autorka byla u analýzy nemile překvapena špatnou 

úrovní stránek (účtů) a způsoby komunikace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto,  

že jednotlivé návrhy budou popsány od úplného založení sociálních sítí, aby se NAR 

marketing nezařadil mezi ostatní nepodařené prezentace. Bez precizních základů se nikdy 

nevypracuje kvalitní prezentace. Nejprve bude vypracován návrh komunikační strategie. 

Dále doporučení týkající se propojení webu a sociálních sítí. Následovat bude krizová 

komunikace na sociálních sítích, obecná doporučení a na závěr, jak správně ukončit 

firemní působení na sociálních sítích.  

 

6.1. Návrh komunikační strategie 

Komunikační strategie bude vytvořena pro tři sociální sítě, které byly vybrány  

na základě analýzy. Pro zopakování se jedná se o Facebook, Twitter a LinkedIn. Jedná o 

nástin charakteristiky profilu, dále jejich tiché fáze, ve které se profily vytváří, počáteční 

komunikační strategie a nakonec aktivní fáze propagace. U sociální sítě LinkedIn je situace 

mírně odlišná.   

 

6.1.1. Facebook 

Autorka se nepřiklání k záměru NAR marketing koordinátora vytvořit  

dvě prezentace na FB, protože by to vytvářelo naprostou deziluzi.  

 

Charakteristika profilu: 

 firemní stránka NAR marketing, 

 informace o společnosti, 

konferencích, novinky v oboru, 

 propojit s protikorupčními tématy 

a e-aukcemi, 

 stránky ke spárování, 

 sdělení ne příliš odborná, 

 používat k osobním vztahům, 

 s uzavřenou skupinou. 

 

Autorka by doporučila vytvořit firemní stránku s názvem NAR marketing, která  

bude zaměřena hlavně na poskytování informací o společnosti, o novinkách v oboru  

a pořádaní konferencí. Zaměření komunikace by se také mělo týkat protikorupčních témat  
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a do nich by měla být zakomponována propagace e-aukcí. Dále by měly být připojeny 

ostatní stránky, které byly vybrány na základě analýzy ovlivňujících skupin a analýzy 

zákazníků. Komunikační sdělení by neměla být příliš odborná. Nakonec by měla  

být vytvořena uzavřená skupina, o které se blíže hovoří níže.  

 

6.1.1.1. Tichá fáze – Facebook 

Tichá fáze znamená veškeré aktivity od založení stránky až k počátku aktivní 

propagace stránky.  

 

Shrnutí základních poznatků při registraci na Facebooku 

1. Vybrání příhodného druhu stránky a jeho podkategorie 

2. Založení, volba vhodného názvu. Název je velice důležitým aspektem, protože právě 

podle něj uživatel stránku vyhledává. Nesmí kolidovat s jinou již založenou stránkou. 

Doporučený název autorka stanovila na „NAR marketing“.   

3. Zamezení viditelnosti stránky. Je potřeba stránku důkladně připravit, než se stane 

vyhledatelnou a začne se pomocí ní komunikovat.  

4. Vložení úvodní a profilové fotky.  Úvodní fotka je poměrně novým prvkem, který 

vytváří dodatečný rámec působící na uživatele a který dokáže při vhodném zpracování 

poskytnout další informace. Návrh možné úvodní fotky je obsažen v Příloze č. 22.    

Pravidla pro profilovou fotku jsou podobná jako je tomu u Twitteru: 

 Obrázek musí být atraktivní a zaujmout uživatele již ve výsledcích vyhledávání 

a udržet jeho pozornost natolik, že se kliknutím přesune na stránku.  

 Obrázek často působí na první dojem a výrazně ovlivňuje celkovou vizitku 

stránky. 

 Musí působit jako jasný odlišující prostředek od konkurence. 

  Nesmí vyvolávat žádný spor ani kontroverzi, ale také nesmí být nezajímavý, 

nudný a jednotvárný.  

NAR marketing nemá vytvořené žádné logo ani logotyp, který by se dal využít  

pro firemní stránku. Na webu firmy je sice modrý čtverec s bílým nápisem „nar“,  

ale použití tohoto obrázku je nevhodné, protože grafická úroveň působí zastarale  

a navíc NAR marketing se ve své komunikaci dlouho propojuje se světle zelenou 

barvou. Autorka by doporučila, aby bylo oddělení marketingu zadáno vytvoření 
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nového profilového obrázku, loga či logotypu (záleží na rozhodnutí NARu), které  

by se daly pro tento účel použít.      

5. Vyplnění veškerých informací. U tohoto kroku je třeba dávat pozor  

na to, že informace musí být čtivé a snadno srozumitelné i laikovi, také by neměly 

uživatele k něčemu přesvědčovat.  

6. Příprava počátečního obsahu. Vyplnění základních informací, úvodní a profilové 

fotky svádí hodně koordinátorů k okamžité propagaci stránky a lákání uživatelů. Toto 

je ale chybný krok, protože uživatelé by na poloprázdné stránce dlouho nezůstávali  

a rozhodně by se nepřihlašovali k odběru jejího obsahu. K doplnění obsahu autorka 

doporučuje použít fotky, videa, poznámky, odkazy a statusy. Tím, jak je správně 

použít, se autorka zabývá níže: 

 

a. Fotky uživatelé vnímají atraktivněji a jsou pro ně mnohdy srozumitelnější  

než textové zprávy. Jednotlivé fotografie by vždy měly obsahovat popisky,  

aby fanouška uvedly do situace a motivovaly ho k napsání komentáře či udělení „like“. 

Mnoho firem se snaží navázat s fanoušky vřelejší vztah tím, že na Facebook umisťuje 

fotky z firemních večírků a podobných akcí. I když právě tyto materiály mohou 

uživatele sociálních sítí snadno zaujmout, fotografie tohoto typu zde nepatří.       

b. Videa se vyznačují podobnými zásadami jako nahrávání fotografií. Nejprve  

je potřeba zvážit, zda má video fanouškům opravdu co nabídnout. Ideálně by video 

mělo být krátké, výstižné a pokud možno i vtipné, právě takové se nejlépe virálně šíří. 

Pro B2B firmu takové zadání nemusí být snadné, autorka by proto doporučila,  

aby videa uživateli hlavně poskytovala určitou hodnotu. Pokud firma dokáže 

produkovat taková videa, stojí za zvážení, zda k tomuto účelu nevyužívat server 

Youtube, který poskytuje uživatelům více možností, delší záznamy a propracované 

nástroje pro práci s videem. Navíc chce-li se firma prezentovat videem, nebude  

tak činit pouze na Facebooku. Videa z Youtube mohou být bez problému přidávána  

na zeď stránky Facebooku a zobrazována uvnitř webu.  

Dalším důvodem pro používání serveru Youtube je autorčina negativní zkušenost 

s videem na Facebooku. Například pokud se na Facebooku nahrává delší video, navíc 

v čase, kdy je na Facebooku přihlášeno mnoho uživatelů, čas uploadu (nahrání videa  

na server) může být až 40 min. Tento čas však není hlavní problém. Po dokončení 

uploadu se uživatelům video zobrazí v čase, kdy bylo počato nahrávání, to znamená,  

že v jejich hlavním kanále zpráv bude umístěno „dole“, spolu s příspěvky, které byly 
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aktuální před 40 minutami. Z uvedeného vyplývá, že nahrané video neshlédne tolik 

uživatelů, kolik koordinátor zamýšlel. Toto se při používání Youtube nemůže stát.   

Dále je potřeba si uvědomit, že existují skupiny uživatelů, pro které zobrazení 

Facebook videa může být problém. Například uživatelé některých produktů společnosti 

Apple, jejichž počet nemusí být tak markantní, ale je mezi nimi mnoho profesionálů,  

na které se NAR marketing zaměřuje. V neposlední řadě Youtube videa mají vysokou 

pozici ve vyhledávačích, a to nejenom přes www.google.com (společnost Google 

vlastní Youtube). Po odzkoušení několika českých (Atlas, Centrum, Seznam)  

a zahraničních (Bing, Yahoo) vyhledávačů lze konstatovat, že se Youtube videa 

nacházejí mezi prvními dvěma pozicemi. Pokud se do názvu Youtube videa umístí 

klíčová slova jako například „NAR marketing“ „e-aukce“, firma získá velice snadno 

vyhledatelný zdroj informací.    

c. Poznámky by se daly přirovnat k jakémusi specifickému blogu zahrnujícímu 

informace, které jsou delší, složitější nebo se nehodí do statusů. Uživatelé mohou 

obsah komentovat, hodnotit „líbí se mi“ a sdílet. Poznámky mohou být bez problému 

sdíleny na zeď stránky a představovat účinnou metodu komunikace s fanoušky, ovšem 

za předpokladu, že má firma co sdělit. Koordinátor by měl text poznámek zálohovat  

na firemním harddisku, aby se zamezilo případné ztrátě dat. Styl jazyka  

by měl být nastaven jako při klasickém psaní web blogu, tedy takový, který  

se vyznačuje otevřeností, neformálností a jistou dávkou subjektivity.  Poznámky  

jsou vhodné k propojení s názory a rozhovory na blogu Tobogán.   

d. Odkazy mohou být používané ke směrování na vlastní obsah na Facebook stránce 

nebo externě na firemní či jiný web. Odkazy by měl koordinátor využívat s rozvahou, 

protože jejich spamování má vést ke snížení hodnocení stránky jako takové a zhoršení 

pozice statusů v kanále vybraných příspěvků od uživatelů. Toto stanovisko není 

samozřejmě oficiálně potvrzeno společností Facebook, ale vychází z několikaletého 

pozorování profesionálních koordinátorů.     

Pokud uživatel klikne na sdílený odkaz, jeho obsah se v internetovém prohlížeči 

zobrazí jako nový panel (při standardním nastavení prohlížeče). Uživatel tedy stále 

zůstává připojen na Facebooku a kliknutím zpět může snadno poskytnout zpětnou 

vazbu.  

Jestliže se při sdílení odkazu nezobrazí náhled (většinou ve formě malého obrázku 

reprezentujícího obsah), autorka doporučuje náhled zcela vypnout (viz Příloha č. 23.),  

a to i za cenu menšího zhlédnutí. Na uživatele to nepůsobí dostatečně relevantně.  
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e. Statusy jsou základním nástrojem komunikace na Facebooku, které se po zveřejnění 

zobrazují na zdi stránky a uživatelům v kanálu hlavních příspěvků.  S jejich vkládáním 

by se mělo začít okamžitě po založení stránky, i když stránka ještě není propagována  

a nemá žádné fanoušky. Je tomu tak proto, že dle úrovně a frekvence statusů často 

hodnotí příchozí uživatelé (potenciální fanoušci) stránku jako celek a atraktivita těchto 

statusů má velký vliv na rozhodovací proces. (Bednář 2011) tvrdí, že pro nově 

příchozího uživatele je klíčových posledních 5 až 8 příspěvků. Názor autorky  

je, že po zavedení profilu Timeline z tohoto faktu již nelze vycházet a uvedený počet 

by snížila na tři, maximálně čtyři statusy, které by si měl koordinátor hlídat, zvláště 

v období, kdy je stránka propagována pomocí jiných marketingových nástrojů.  

Statusy jsou vhodné k publikování novinek a zajímavých informací o firmě, 

pomocí nich lze také motivovat fanoušky, aby navštívili i jiné sekce stránky, například 

fotky, videa, poznámky či události. Pro statusy existují určitá obecná pravidla. Neměly 

by být příliš dlouhé (běžně se uvádí maximálně tři řádky). Jejich obsah  

by měl být věcný, přínosný a pochopitelný i pro člověka, který není zcela zasvěcen  

do předmětu podnikání či celkově tématu, kterého se status týká.  

Co se týče jazykového stylu, autorka doporučuje psát otevřeně, v množném čísle  

a vyhýbat se jakýmkoliv snahám o familiárnost. Zeď stránky je potřeba aktualizovat 

pravidelně. Jestliže nastane situace, že se během jednoho dne objeví více 

komunikačních sdělení, která jsou natolik relevantní, že stojí za sdílení na sociální síti, 

nevkládáme statusy hned po sobě. Důvodem je, že i když mohou být sdělení vnímána 

jako přínosná, krátký časový rozestup působí často na uživatele spamovým dojmem  

a výrazně snižuje jejich soustředěnost na zpracování informací. Další typickou chybou 

je nepečlivost a zbrklost koordinátorů při psaní statusů, které poté obsahují chyby, 

špatné informace případně mají jiné nedostatky. Je třeba zdůraznit, že zvláště na poli 

B2B, kde je hlavní cílová skupina zastoupena profesionály, působí mazání příspěvků  

a jejich opětovné publikování amatérsky, snižuje důvěryhodnost a je vnímáno obecně 

negativně. Problém se ještě umocňuje, pokud některý z uživatelů stihne nesprávný 

status okomentovat.   

 

7.   Zviditelnění stránky nastává poté, kdy je stránka naplněna obsahem (změna 

v nastavení stránky; stránka již bude vyhledatelná). Není nutné, aby NAR marketing 

využíval všechny metody najednou. Mnohem efektivnější bude, když si otestuje  

a vybere ty, které jsou pro komunikaci firmy nejlepší.  
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Potom, co je stránka připravena, se může firma věnovat její propagaci. Během  

ní ale nesmíme zapomenout na obsah, veškerá práce na sociálních sítích musí  

být komplexní a propojená. Jenom tak bude dosaženo nejlepších výsledků.   

 

6.1.1.2. Počáteční komunikační strategie - Facebook 

Další funkce 

 Události jsou další zajímavou funkcí, představovanou jako interaktivní 

kalendář. Pořadatel vytvoří událost (viz Příloha č. 24), na níž může virtuálně 

pozvat všechny fanoušky stránky, kteří mají možnost se jednoduše vyjádřit, 

jestli se zúčastní, možná zúčastní nebo svou účast odmítají. Koordinátor získá 

jasný přehled o tom, jakou má akce předpokládanou účast. Slovo 

předpokládanou používá autorka záměrně, protože v praxi bývá počet 

zúčastněných vždy menší. Nová událost se zobrazuje na zdi stránky a je možné 

ji i znova sdílet. Uživatel, který se akce nemůže nebo nechce zúčastnit,  

má pořád možnost udělit události „like“ a rozšířit ji mezi své virtuální kontakty. 

Autorka doporučuje nastavit událost tak, aby i uživatelé, kteří nejsou správci, 

mohli psát na zeď události. Fanoušci tak mohou začít přispívat a diskutovat 

ještě před tím, než událost začne. Další doporučení se týká toho,  

že by koordinátor neměl tvořit více událostí ve stejné době a zvát na ně všechny 

fanoušky. Kumulování událostí může být pro fanoušky obtěžující a může  

to vést až k tzv. „slepotě“ (stejně jako například u bannerové reklamy),  

což znamená, že nereagují na žádnou zveřejněnou událost.  Lepšího efektu  

bývá dosaženo, jestliže dostanou pozvánku jednou za čas. Události  

by se neměly tvořit, pokud není Facebook stránka dotažená k dokonalosti. NAR 

marketing může události využít také při pořádání školení. Při zasílání bližších 

údajů lidem, kteří se školení zúčastní, lze připojit informace  

o vytvořené události. Účastníci se zde mohou tázat na více informací  

nebo se seznámit s ostatními členy školení. Důležité je také to, že tyto uživatele 

můžeme snadno získat na stránku NAR marketingu či je pozvat do uzavřené 

skupiny.  

 Významné události se používají v případě, když chce koordinátor zvýraznit 

nějaký status. Většinou se jedná o zásadní věci, které přinesly pro firmu změnu. 
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Je důležité si uvědomit, že významné události se zobrazují v přehledu 

informací, takže je nutné je používat s rozvahou.  

 Otázky by se daly přirovnat k anketě. Koordinátor vytvoří otázku a k ní možné 

odpovědi, může také nastavit, že uživatelé mohou vložit svou vlastí odpověď. 

Otázku poté zveřejní a ta se objeví fanouškům v hlavním kanále zpráv. Otázky 

jsou vhodné při aktivním monitoringu, nesmí jich však být přehnaně mnoho.  

 Vlastní aplikace jsou dalším nástrojem, jak obohatit komunikaci na sociálních 

sítích. Autorka do aplikací doporučuje investovat až ve chvíli, kdy je strategie 

rozvinutá a máme koho oslovit. V opačném případě je to plýtvání prostředky.   

 Skupiny. Autorka by důrazně doporučila vytvořit uzavřenou skupinu, která 

umožní konzultace s lektorem po skončení školení. Tímto krokem se vytvoří 

prostor, ve kterém bude moci NAR marketing nadále komunikovat a budovat 

vztahy se svými zákazníky. Navíc při dobrém vedení ze strany koordinátor 

a začne komunita sama odpovídat na otázky ostatních, což firmě ušetří mnoho 

času (dotazy by mohly být směřovány telefonicky, emailem apod.). Koordinátor 

však musí být stále přítomen a musí sledovat dění, aby  byl schopen zasáhnout 

v případě, že některá z otázek nebyla dostatečně zodpovězena či byla 

zodpovězena nesprávně. Vždy to musí provést tak, aby neodradil ostatní  

od dalších příspěvků.  

(Do uzavřené skupiny se mohou dostat pouze ti uživatelé, které koordinátor sám 

schválí. Pokud uživatel diskutuje v uzavřené skupině, jeho přátelé to nevidí  

ve svém kanále hlavních příspěvků, uživatel nemá možnost z uzavřené skupiny 

cokoliv sdílet. NAR marketing se proto nemusí obávat, že by tímto krokem přišel 

o únik cenných informací, které jinak může prodat prostřednictvím školení.)     

 

6.1.1.3. Fáze aktivní propagace – Facebook 

V této fázi dochází k představení prezentace a její postupné uvádění ve známost. 

Prezentace musí být před propagací několik dní vytvořená (což je na sociální síti hodně).  

Před vstupem do této fáze musí být připravený samozřejmě i koordinátor, protože všechny 

drobné nedostatky v jeho/její práci mohou způsobit velké problémy. Na základě průzkumu 

sociálních pluginů v teoretických východiscích by autorka nedoporučila použití  

ani jednoho z nich. Rozhodnutí nakonec padlo na souhrnnější propagaci, které se autorka 
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věnuje v části 6.2. Ve fázi aktivní propagace také připojíme stránky, které byly vybrány 

v analýze ovlivňujících skupin a analýze zákazníků. Jedná se o tyto subjekty: 

Výsledky analýzy ovlivňujících skupin: Veřejnost proti korupci, Bez korupce, 

vz24.cz, zIndex.cz, Nadační fond proti korupci, ProAlt, Transparency International CZE, 

Transparency International SVK, Organized Crime and Corruption Reporting Project. 

Vhodní zákazníci ke spárování: Dobrá úroveň: Fakultní nemocnice u sv. Anny 

v Brně, Město Most, Valašské Meziříčí, Slovenské národné divadlo, Západoslovenská 

energetika, a. s. Vynikající úroveň: Nemocnice Jihlava, Šaľa, Česká spořitelna, a. s, Český 

rozhlas. Před spárováním je nutné, aby koordinátor zkontroloval, jestli se úroveň stránek 

nezměnila od doby jejich analýzy. Jeho další povinností musí být pravidelný monitoring 

těchto stránek. Pokud by úroveň nějaké stránky výrazně klesla, musí se odstranit ve spojení 

s NAR marketingem.  

Koordinátor může přidat libovolný počet stránek, náhled pěti z nich se bude 

zobrazovat na hlavní stránce a bude dotvářet celkový image stránky, tedy boj proti korupci 

a pevné vztahy se spokojenými zákazníky.   

 

6.1.2. Twitter 

Charakteristický profil 

 přenesení/podpora blogu 

Tobogán,  

 neformální, 

  zajímavý,  

 přibližující,  

 sociální plugin. 

 

Mít k dispozici něco takového, jako je blog Tobogán, je snem každého social media 

koordinátora. Nachází se zde dvě části, které by byly vhodné pro Twitter. Tou první,  

a obzvláště cennou, je tzv. „Zuzčin deník“. Tento deník obsahuje krátké zprávy a postřehy 

z dění firmy a jejího okolí. Sdělení jsou velice vtipná, zajímavá a snadno  

se do nich uživatel začte. Tyto zprávy mají vysoký potenciál retweetu a bylo by škoda  

je nevyužít i na sociální síti.  Druhou částí je „Týdeník“ a nachází se v něm každodenní 

události z dění NAR marketingu. Obsah Týdeníku je zaměřen na chod ve firmě, cože 

nemusí zaujmout každého uživatele, autorka by proto doporučila vytvořit týdně jeden 

tweet, obsahující to nejlepší z celého týdenního dění. Samozřejmě, že koordinátor může 

sdílet i jiný obsah, který se týká úspěchů firmy.  
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Shrnutí základních poznatků při registraci na Twitteru 

1. V registračním formuláři se musí dávat pozor na vyplnění full name, které již poté 

nejde změnit.   

2. Při firemní prezentaci není hlavním cílem následovat co největší počet ostatních 

uživatelů (jak k tomu nabádá úvodní nastavení, autorka doporučuje tento  

krok přeskočit), ale hlavně šířit informace a být následován relevantními uživateli.  

3. V dalším kroku Twitter nabízí možnost vyhledat kontakty připojením se k emailu
12

 

nebo účtu sítě LinkedIn. Tento krok nemůže být doporučen, proto, že je nejdříve 

nutné vytvořit kvalitní obsah. 

4. Po vytvoření účtu přichází na řadu upravení nastavení. Hlavně se to týká 

settings/profile, kde vyplníme lokaci, webovou stránku, bio (základní shrnutí  

o subjektu do 160 znaků, zde popsat, že se jedná o část blogu Tobogán) a vloží  

se profilová fotka. Dále je důležité přizpůsobit vizuální vzhled (settings/design)  

tak, aby korespondoval s firemním stylem. 

5. Dalším krokem je vytvoření obsahu. Jako u každé jiné sociální sítě i zde platí 

zásada, že nejprve je třeba mít obsah a poté až následovníky (fanoušky). Ve fázi, 

kdy ještě není vytvořen obsah, by koordinátor neměl příliš poutat pozornost. Pokud 

se tohoto pravidla nebude koordinátor držet, uživatelé budou jednoduše odcházet 

pryč a šance na jejich zpětné získání je minimální.  

 Tweety jsou základem pro publikování nových informací a kromě limitu 

140 znaků by se měl koordinátor držet následujících doporučení. Zaprvé  

je důležité, aby byl tweet srozumitelný, jednoznačný a vyčerpávající  

pro každého uživatele. Jako u jiných komunikačních zpráv na sociálních 

sítích, nesmí být kontroverzní a nesmí vyvolávat negativní emoce. Mezi 

uživateli Twitteru se vyvinul způsob komunikace, který se nazývá 

odvozené zprávy, tzn., že uživatelé využívají tuto sociální sít jako prostý 

chat. Firemní Twitter by měl ale sloužit jako publikační komunikační 

prostředek a koordinátor by si měl dát pozor, aby nebyl zatažen příliš 

hluboko do takové diskuze. Samozřejmě, že se v praxi takové komunikaci 

nevyhneme. Vedení firmy však musí být srozuměno s tím, že tento způsob 

komunikace nevede k pozitivnímu výsledku. Pokud do tweetu vkládáme 

odkaz, používáme k jeho zkrácení odpovídající službu (autorka doporučuje 

                                                      
12

 Tento nástroj fyzicky otevírá emailovou adresu, proto může být považován za bezpečnostní riziko, i když 

do této doby není znám případ odcizení identity či informací, je tento postup na zvážení uživatele.  
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například www.bit.ly). V takovém případě ale platí pravidlo, že tweet musí 

jasně prozrazovat, co se pod takovým odkazem skrývá, jinak je uživateli 

vnímán jako bezpečností riziko a může výrazným způsobem snižovat 

vnímanou úroveň firemní prezentace. 

Jak by to mělo vypadat v praxi: 

Sdělení delší než 140 znaků: Koordinátor klikne v Tobogánu na Archiv 

2012, vybranou zprávu z deníku zobrazí v novém panelu a odkaz zkrátí 

pomocí služby bit.ly. Na Twitteru klikne na vložení nového tweetu, napíše 

krátký úvod, který by měl identifikovat, co odkaz skrývá, a hlavně nalákat 

uživatele k jeho přečtení. 

Další možností je sdělení zkrátit a přizpůsobit jej na požadovaných  

140 znaků.  

      

6. Až koordinátor usoudí, že je připraven a jeho účet má co nabídnout,  

měl by přistoupit k hledání a aktivnímu oslovování kontaktů či dát pokyn  

ke spuštění propagace účtu.  

 

6.1.2.1. Fáze aktivní propagace – Twitter 

Opět zde platí stejná pravidla jako v případě sociální sítě Facebook.  

Před spuštěním propagace Twitteru musí být dokončený účet a koordinátor musí  

být připravený na další postup. Co se týče social pluginů, autorka by doporučila použití 

tlačítka follow přímo do blogu tobogánu. Jeho umístění by bylo vhodné do horního 

záhlaví, hned vedle české a polské vlajky. Další propagace Twitteru je obsažena v části 

6.2.  

 

6.1.2.2. Počáteční komunikační strategie na Twitteru 

 Po založení profilu by se měl koordinátor zaměřit primárně na tweety a pomocí 

nich neustále doplňovat zajímavý obsah. Na této sociální síti lze být obecně o něco méně 

formální než na Facebooku. Twitter  je považován za rychlejší médium než jiné sociální 

sítě. Z tohoto důvodu je u něj požadavek na větší časovou náročnost a častější aktualizace. 

Aby byla prezentace užitečná, musí se koordinátor tímto pravidlem řídit, ale ne za cenu 

snížení kvality obsahu. 
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 Profesionální firemní profil na Twitteru se od obyčejného uživatelského liší  

tím, že by měl být plný zajímavých tweetů.  Koordinátor by se měl snažit mírně redukovat 

vlastní zmínky a odpovědi. Co se týče retweetu, tato akce se provádí pouze v případě,  

že se jedná o prospěšný krok a je zde pravděpodobnost, že nám přivede další followers.  

S takovou komunikační teorií nesouhlasí někteří koordinátoři, kteří tvrdí, že jedinou 

cestou jak správně používat Twitter je právě aktivně se zapojovat do diskuzí 

s následovateli. Tito lidé však nechápou nutný rozdíl v obyčejné uživatelské prezentaci  

a prezentaci firemní. Jedinými výjimkami, které mohou následovat uživatelskou strategii, 

jsou veřejně známé osoby a politici. V případě firmy NAR marketing autorka doporučuje 

používání firemní komunikační strategie.    

 Hashtag. Tato metoda se provádí tak, že k tweetu pomocí znaku # přidáme často 

používané klíčové slovo. Toto slovo by mělo mít úzkou návaznost na obsah tweetu, jinak 

je tento tah chápán uživateli jako „podvodný“.  

 

6.1.3. LinkedIn 

Charakteristiky profilu 

 diskuze na odborná témata ve specializovaných skupinách, 

 vytváření povědomí mezi ostatními uživateli/společnostmi, 

 sdílení pouze odborných informací, úspěchů firmy a pořádaných akcí, 

 s profily zaměstnanců, 

 vedeno firemním expertem. 

 

6.1.3.1. Tichá fáze – LinkedIn 

Založení firemního účtu na LinkedIn a jeho příprava nejsou tak pracné jako  

na ostatních sítích. Ve své podstatě se jedná o pár jednoduchých kroků: 

 

Shrnutí základních poznatků při registraci 

1. K založení firemního účtu na LinkedIn je potřeba využít uživatelský profil. Podle 

podmínek by jej měl zakládat oficiální zástupce firmy, který má na vytvoření 

přidělená práva. Založení probíhá následovně: v horní liště se klikne na Companies  

a pokračuje se na add a company.   
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2. Dále se vyplní Company name (musí být oficiální název) a emailová adresa firmy. 

Poté koordinátor vyplní základní informace jako je popis firmy, počet zaměstnanců  

a oblast, ve které firma podniká.   

3. Ve třetím kroku se přidá logo, umístění společnosti, web, popis produktu  

a podobně.  

   

6.1.3.1. Fáze aktivní propagace  

První vlnou propagace firemní prezentace na LinkedIn musí být založení 

uživatelských účtů samotnými zaměstnanci NAR marketingu. Firma by jim měla  

dát za úkol, aby se přidali k vytvořené firemní prezentaci a „sdíleli“ ji se svým vlastním 

okruhem.   

Autorka by doporučila propagovat tuto sociální síť po skončení prezentací  

na různých konferencích a jiných akcí. Jednoduše se do posledních snímků,  

kdy přednášející děkuje za pozornost, vloží ikona LinkedIn s názvem společnosti. 

Přednášející by měl pobídnout posluchače k následování firmy, protože se zde mohou 

dozvědět další případné informace a zúčastnit se diskuze o e-aukcích.  

 

6.1.3.2. Počáteční komunikace 

Před začátkem konverzace je nutné vyhledat relevantní skupiny.  

Přes Groups/Groups directory se vyhledají skupiny, které koordinátora mohou zajímat. 

Následně je potřeba zažádat o přijetí do skupiny a začít diskutovat. Po přijetí do skupiny  

je pravidlem se představit. Cílem je vypracovat se díky působivým odpovědím a radám  

na diskusního experta v poli eprocurement. Koordinátor by měl pravidelně procházet 

diskuze v odvětví a nejzajímavějším a nejprofesionálnějším příspěvkům dávat „like“. 

Koordinátor dále selektuje ostatní diskusní experty a nastaví jejich sledování („follow“). 

Členům ve skupině lze zasílat zprávy. LinkedIn může být také využíván jako zdroj inovací 

zdarma. Koordinátor pokládá odborné otázky členům komunity a záměrně je směřuje  

ke zkušenostem s ostatními softwary. Uživatelé na otázky odpovídají, protože si tím budují 

reputaci ziskem bodů za specializaci v kategorii otázky.     
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6.2. Doporučení týkající se propojení webu a sociální sítě 

Efektivní integrace sociální sítě a webu má pozitivní vliv na návštěvnost obou 

komunikačních platforem, Je však třeba vyvarovat se tomu, aby se obsah webu pouze 

přesouval, bez jakékoliv úpravy, na sociální sítě. Na sociálních sítích musíme 

s informacemi pracovat a snažit se o získání pozornosti a vyvolání zpětné vazby. 

Autorka se rozhodla omezit použití sociálních pluginů na minimum, protože příliš 

nezapadají do konceptu webu.  Bylo rozhodnuto přiklonit se k méně invazivní strategii.  

Ta spočívá v doplnění odkazů na jednotlivé sociální sítě. Doporučení ohledně umístění  

lze shlédnout v Příloze č. 25 (červený obrys na pravé straně).  V programu Photoshop  

byl poté vytvořen návrh, jak by propagace sociálních sítí na webu mohla vypadat. Návrh  

je k nahlédnutí v Příloze č. 26. Na jednotlivých „tlačítkách“ bude nastaven odkaz  

na firemní prezentaci a uživatel se po jejich rozkliknutí rozhodne, zda se přihlásí k odběru 

či nikoliv.  

 

6.3. Doporučení týkající se monitorování a měření  

Na základě analýzy monitorovacích zařízení by autorka doporučila soustředit  

se hlavně na aktivní monitoring a vyhodnocovací schopnosti koordinátora. Dále  

by koordinátorovi NAR marketingu navrhla použití dashboard tool s názvem Hootsuite 

(www.hootsuite.com). V tomto nástroji lze sjednotit až pět profilů sociálních sítí  

(v bezplatném zaregistrování) a efektivně je tak řídit z jednoho místa. Hootsuite také 

poskytuje statistiky pasivního monitoringu a tvorbu reportů. Pro použití NAR marketingu 

je plně dostačující bezplatná verze.     

 

6.4. Doporučení krizové komunikace na sociálních sítích 

Ač se to na první pohled nemusí zdát, negativní zpětná vazba je v pořádku.  

Při podnikání jednoduše není možné vždy a všechny zákazníky plně uspokojit. Sociální 

sítě se mohou snadno stát prostředkem k ventilaci této nespokojenosti.  

NAR marketing musí tyto negativní zpětné vazby vnímat jako impulz a nasměrování,  

že v dané oblasti se musí stát lepším, anebo uznat, že se stala ojedinělá chyba. Firmy  

a jiné subjekty v ČR na sociálních sítích stále neumějí komunikovat. Někteří koordinátoři 

reagují na negativní zpětné vazby vztahovačně, útočně, mažou příspěvky a mnohdy  

i samotné uživatele. Toto chování vyplývá z naprostého nepochopení konceptu sociálních 

sítí, které jsou o oboustranné komunikaci.   



68 
 

Není příliš pravděpodobné, že by se B2B firma do takových situací dostala,  

ale je vhodné mít na ně připravené koordinátory. Obecně lze říct, že konfrontace může 

nastat s jedincem, skupinou uživatelů či jiným subjektem na sociální síti. Reakce může 

vzniknout kvůli vlastní nespokojenosti či veřejně známé firemní krizi. Existují dokonce 

případy, kdy šlo o úmyslný pokus krizi vyvolat. Autorka se pokusí tuto problematiku 

vysvětlit a shrnout na třech ukázkových příkladech.  

 

Případ 1: Na sociální síti se objeví negativní zpětná vazba od jednoho uživatele.  

Při zjištění negativní zpětné vazby, se obecně doporučuje odpovědět na ni s mírnou 

časovou prodlevou, aby došlo k uklidnění uživatele (max. pár desítek minut). Čas by měl 

být stanoven na základě subjektivního posouzení emocionálního vypětí autora příspěvku. 

Koordinátor v žádném případě negativní zpětnou vazbu nemaže, neignoruje, 

neargumentuje či se nesnaží snižovat vážnost příspěvku. Během této krátké doby 

koordinátor zformuluje odpověď a poté jí zveřejní. Ve většině případů je takový postup 

dostačující, nicméně existují i uživatelé, kteří se vyloženě snaží vtáhnout koordinátora  

do vleklé argumentace. Pokud je takový uživatel identifikován, je zvolen následující 

postup:  

Nejprve musí koordinátor uživatele zklidnit, ujistit ho, že se na jeho problému 

(požadavku) pracuje, ale nejdůležitější je přemístit následující komunikaci z veřejného 

prostředí do soukromí. To znamená, že se do odpovědi například zakomponuje:  „Více 

informací v zaslané zprávě.“, „Budeme Vás informovat osobní zprávou.“ a podobně. 

Pokud uživatel začne komunikovat s koordinátorem prostřednictvím vzkazů a nechává svůj 

příspěvek na firemní stránce ladem, může se situace považovat za zvládnutou.   

 

Případ 2: Flamewar   

Tímto pojmem se označuje prudký a negativní ohlas mnoha uživatelů, kteří mohou 

být rozhořčeni kvůli kontroverznímu statusu, firemnímu mediálnímu problému či jinému 

druhu fatálního selhání firmy. Sociální sítě jsou potom jedním z prvních nástrojů, které lidé 

(uživatelé) používají k ventilaci svých emocí.    

Tato situace je pro firmu velice nepříjemná a vyžaduje specifický přístup. Samotný 

koordinátor by se do řešení takové situace neměl pouštět sám, tyto okolnosti jsou 

závažnějšího charakteru a vyžadují meeting celého komunikačního týmu, který rozhodne  

o dalším postupu. Než se tak stane, koordinátor se musí na sociální síti nominovat do role 

jakéhosi mezičlánku, který vlastně s daným problémem nemá co dočinění  
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(i když to tak ve skutečnosti třeba není) a pouze postupuje negativní zpětnou vazbu 

uživatelů vedení firmy. V praxi to vypadá tak, že do odpovědi na příspěvek uživatele 

například napíše: „Děkuji za zpětnou vazbu, postarám se, aby se dostala k firemnímu 

týmu“. Tímto manévrem výrazně sníží tlak, který je na něj vyvíjen, lidé získají pocit,  

že se na jejich problému pracuje a firma získá dostatek času, aby vše napravila.      

Někteří koordinátoři záměrně používají vyšší míru kontroverze u statusů za účelem 

mnohonásobně vyššího šíření (pokud uživatel okomentuje status, vidí tuto akci  

i jeho přátelé, v opačném případě by informace zůstala pouze u něj). Nicméně tento postup 

se v případě B2B firmy, která staví na budování vzájemných vztahů a důvěryhodnosti, 

rozhodně nedá doporučit.  

 

Příklad 3: Napadení firmy jiným subjektem na sociální síti     

V odkazech a aktualizacích by koordinátor nikdy neměl zmiňovat přímou 

konkurenci nebo zaujímat striktní postoj k jinému subjektu, protože je to obecně 

považováno za velice neprofesionální. Na sociálních sítích probíhá mezi konkurenty tichá 

válka, přesto ne všichni toto dodržují. Pokud nastane situace, že by NAR marketing začal 

napadat například některý z konkurentů, koordinátor by měl nejprve posoudit úroveň 

těchto útoků a také reálný vztah s daným subjektem. Pokud jsou útoky v rámci 

akceptovatelné meze, NAR marketing koordinátor by neměl reagovat. Jestliže je útočný 

subjekt v reálném prostředí pro firmu bezvýznamný (okrajový konkurent), koordinátor 

také nereaguje. Ale pokud je vztah se subjektem úzce konfrontační a navíc tyto útoky 

přesahují únosnou mez, doporučuje autorka následující postup. 

Koordinátor kontaktuje dotyčného útočníka (v našem případě koordinátora 

konkurence) na sociální síti a vyzve ho, aby s útoky přestal. Pokud i po této výzvě  

své chování nezmění, nesmí se koordinátor NAR marketingu snížit na podobnou úroveň  

a začít takzvaně oplácet stejnou mincí.  

Řešení této situace poté spočívá v  „upozornění na útoky“ ve stylu konstruktivní 

kritiky. Koordinátor toto upozornění zveřejní (statusem) ve vhodný  

čas a den, dle obecných pravidel o nejvyšší návštěvnosti dané sítě. Tento krok zmobilizuje 

aktivní podporovatele (typ uživatele) NAR marketingu, kteří se objeví na stránce 

konkurenta a proti útokům se začnou osobně stavět a bránit hodnoty společnosti. 

Negativem tohoto postupu je samozřejmě vyšší návštěvnost konkurenční stránky. Na druhé 

straně se konkurenčnímu koordinátorovi značně ztíží jeho vlastní práce, bude nucen upustit 

od napadání a soustředit se na vlastní řízení komunikace.       
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6.5. Další obecná doporučení 

 Výsledným efektem dlouhodobé propagace založených stránek a účtů na sociálních 

sítích bývá pozvolný nárůst návštěvníků, kteří jsou aktivní a mají tendenci se vracet.  

 Není vhodné vykreslovat se na sociální síti v příliš dobrém světle, uživatelé, kteří  

zavítají na prezentace NAR marketingu, firmu dobře znají.  

 Je třeba počítat s větším objemem času, který bude potřeba na efektivní udržení 

prezentace.  

 Sociální sítě se nesmí vnímat jako aktuální trend, vytvořit prezentace na několika sítích 

a za krátkou dobu je nechat opuštěné. Přesně takový přístup firemní image spíše 

uškodí, v zákaznících může vyvolat deziluzi, poskytnout prostor pro neřízenou zpětnou 

vazbu či být zdrojem negativní „šeptandy“ v oboru.  

 Koordinátor je osoba zodpovědná za správu sociálních sítí.  Pro tuto pozici není 

vhodné stanovit větší počet pracovníků. Koordinátor by neměl být přetížen jinými 

úkoly, protože komunikace na sociálních sítích je časově náročná záležitost.  

 Ideální profil koordinátora: výborné znalosti public relations, IT, fungování sociálních 

sítí a jejich specifických forem komunikace. Velice dobré pozorovací  

a vyhodnocovací schopnosti. Cit pro empatii a samozřejmě dobrá znalost českého 

jazyka.    

 V současné době existují subjekty, které nabízejí založení a správu sociálních sítí. 

V případě B2B firmy, která je úzce zaměřená na budování vztahů, se využití těchto 

služeb rozhodně nedá doporučit. Každodenní provoz by měli zajišťovat lidé z firmy.   

 Sociální sítě nikdy nebudou fungovat správně, jestliže budou výrazně limitovány 

tradičními formami marketingu. Sociální média musí být široce adaptována skrze 

společnost. 

 

Síť vzájemně propojených stránek 

 Jednou z dalších možných strategií (částí koordinátorů hodnocena jako mírně 

kontroverzní), jak úspěšně působit na sociálních sítích, je vytvoření sítě vzájemně 

propojených stránek. V praxi to znamená, že by NAR marketing vlastnil své oficiální 

stránky a navíc spravoval stránky zabývající se bojem proti korupci.  

Tyto stránky nesmí v žádném případě obsahovat přímou informaci, že se jedná  

o práci někoho z firmy. Koordinátor poskytuje informace o boji s korupcí, vede na toto 
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téma s fanoušky diskuze a občas do komunikace záměrně zapojí i téma softwaru  

pro výběrové řízení, který podporuje transparentnost těchto procesů. Cílem je postupným  

a skrytým způsobem ovlivnit veřejné mínění společnosti a zvýšit povědomí o produktu, 

protože pokud bude v očích veřejnosti brán jako možné řešení současné situace, mohou  

jej minimálně požadovat u výběrových řízení měst a obcí.  

 

Marketing na sociálních sítích 

Jednou z prvních zásad je, že B2B marketing musí být více soustředěný na hodnotu 

než na získanou „zkušenost“. Na sociálních sítích určených pro B2B jednoduše nemůžeme 

používat stejné strategie jako u B2C, které se často zaměřují na psychologické a motivační 

aspekty.  

Dalším častou chybou je, že na nákupní rozhodování u B2B je pohlíženo jako  

na rozhodnutí firmy, něčeho „neživého“, co v žádném případě nemůže být zastoupeno  

na sociálních sítích. B2B vztahy nejsou o společnostech, ale o lidech samotných. Nákupní 

rozhodování B2B je činěné skupinou (členy prodejního týmu). Tento fakt má obrovský 

dopad na marketing. B2B marketingový plán musí být sestaven tak, aby dokázal ovlivnit 

jedince na různých pracovních pozicích s odlišně nastavenými prioritami a v rozdílné fázi 

nákupního procesu (B2B nákupní cykly jsou delší než B2C). 

 

6.6. Doporučení správného ukončení prezentace na sociálních sítích 

Mnoho autorů knih a jiných odborníků spekuluje o tom, že sociální sítě začnou 

uživatele unavovat a že jejich zájem začne opadat. I když se v následujících letech opuštění 

sociálních sítí neplánuje, mělo by být součástí strategie.  

 

Postup odchodu ze sociálních sítí: 

1. Vyřízení aktivních závazků (uzavření diskuze) a zamezení vytváření nových. 

2. Odstranění social pluginů a aplikací. 

3. Postupné smazání obsahu (videa, fotografie, diskuze, poznámky, informace). 

Tento krok je pracný, ale nezbytný, protože efektivně zamezí vzniku neoficiální 

prezentace, která okopíruje úspěšný koncept a informace o společnosti.  

4. Oznámení, že prezentace na sociální síti končí, a nasměrování následovatelů  

na firemní web či jiné místo. Toto oznámení nechat zveřejněné na sociální síti 

pár dní a poté se uchýlit k přímému smazání účtu.   



72 
 

7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě sestavené metodiky, která obsahovala 

několik analýz a nástin dalšího postupu, vybrat sociální sítě vhodné k použití  

pro společnosti NAR marketing a sepsat podrobný profil těchto sítí.  

Na základě provedené analýzy byly vybrány tři sociální sítě: Facebook, Twitter  

a LinkedIn. Byly sepsány postupy, jak správně tyto sítě založit a následně vést  

tak, aby korespondovaly se zvolenými charakteristikami. Dále bylo sestaveno doporučení  

o propojení webu a sociálních sítí, aby došlo k co možná největší efektivitě propagace,  

ale přitom byl zachován styl a úroveň webu. Následně bylo úsilí soustředěno na pomocné 

servery a na doporučení týkající se monitorování a měření. Kvůli povaze sociálních sítí 

bylo nutné zabývat se rovněž krizovou komunikací. Byly popsány tři nejčastější případy 

krizové komunikace a navržena řešení těchto situaci. Poté byla popsána další jednotlivá 

doporučení, která nebylo možné tematicky zařadit. V poslední části je návrh,  

jak správně opustit sociální sítě, aby nedošlo k narušení vztahů.  

    

Tato práce se nesnaží vykreslit sociální sítě jako naprostou nezbytnost  

pro současné podnikání. Firmy, které se rozhodnou sociálním sítím nevěnovat, mohou  

bez problémů přežít dobu jejich vzestupu. V souvislosti s rychlým vývojem internetového 

prostředí je pravděpodobné, že se objeví zcela nový koncept a sociální sítě budou uživateli 

smeteny ze stolu během několika měsíců. Práce se snaží rovněž ukázat nutnou potřebu 

akceschopnosti a flexibility na nové internetové trendy, protože až se jednou objeví prvek, 

který bude stejně progresivní jako třeba kdysi web, jeho ignorování může pro firmu 

znamenat velké zdržení v jejím rozvoji nebo může vést dokonce k jejímu zániku.  
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Přílohy 
 
 
Příloha č. 1: Ostatní aplikace 

 
Ostatní aplikace 

Poskytnutí jedné samostatné aplikace Poptávky na období 1 roku 90 000,- 

Poskytnutí jedné samostatné aplikace Poptávky na časově neomezenou dobu 380 000,- 

Poskytnutí jedné aplikace Poptávky k již zakoupené Virtuální aukční síni PROe.biz, na období 1 

roku 

45 000,- 

Poskytnutí jedné aplikace Poptávky k již zakoupené licenci sw PROe.biz PARK 145 000,- 

Poskytnutí Virtuální aukční síně PROe.biz (realizace e-aukcí) k již zakoupené aplikaci Poptávky, 

na období 1 roku 

160 000,- 

Poskytnutí časově neomezené licence sw PROe.biz PARK k již zakoupené aplikaci Poptávky na 

časově neomezenou dobu 

450 000,- 

 

 

Příloha č. 2: Statistika Facebook Insights 

 

 

Zdroj: http://www.pooh.cz/upload/img/1000/fb-insight-sharing-sample.png 
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Příloha č. 3: Schéma like button – typ XFBML 

 

 
Příloha č. 4: Schéma send button – vybrané kontakty 
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Příloha č. 5: Schéma send button – Facebook skupina 

 
 
Příloha č. 6: Schéma send button -  Emailová adresa 
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Příloha č. 7: Comments  
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Příloha č. 8. : Activity Feed 

 
 
Příloha č. 9: Like box 

 
Zdroj: https://lh4.googleusercontent.com/-

ihjJX3srVJo/TYpDZW4IzNI/AAAAAAAARoc/JgcnF1Wvt6E/Facebook+Like+box.jpg 
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Příloha č. 10: Sociální plugin Registration 

 
Zdroj: http://allfacebook.com/files/2010/12/registration-plugin.png 

 
Příloha č. 11: Sociální plugin Facepile 

 

 
Zdroj: http://developers.facebook.com/attachment/new-facepile.png 

 
Příloha č. 12: Sociální plugin Live Stream 

 
Zdroj: http://i51.tinypic.com/29pahvm.jpg 
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Příloha č. 13: Zkracování odkazu 

 
Příloha č. 14: Twitter share button 
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Příloha č. 15: Twitter Hashtag button 

 
 
Příloha č. 16: Follow, Hashtag, Mention 

 
 

Příloha č. 17: Google plus, čas dosažení hranice 10 mil. uživatelů 

 

 
 

Zdroj: http://i.iinfo.cz/images/344/google-vs-ostatni-1.png 
 
 
 
  



9 
 

Příloha č. 18: Graf rozdělní sektorů a odvětví s aktivní Facebook stránkou 

 

 

 

Příloha č. 19: Graf rozdělení aktivity FB stránek dle národnosti   
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Příloha č. 20: Rozdělení osob a firem dle odvětví na LinkedIn 

 

 

Příloha č. 21: Analýza síťového okolí - Záměny 

 

1) Prombiz, Pecforum Probiz, Probiz Optimal, Promobiz, Probiz  
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Příloha č. 22: Úvodní fotka 
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Příloha č. 23: Sdílení odkazu s nezobrazeným náhledem   

 

 
 
 
 
Příloha č. 24: Vytvoření události 
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Příloha č. 25: Pozice umístění odkazů na sociální sítě 

 
Příloha č. 26: Follow us  

 


