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1 Úvod 
 

S příchodem internetu se celé lidstvo ocitlo v informačním věku. Internet však není 

záležitostí několika málo posledních let. Ve skutečnosti vznikl již před více než 40 lety pro 

vojenské účely. Poté se možností využití internetu začaly zabývat vzdělávací instituce. 

V roce 1995 už bylo k internetu připojeno 20 milionů uživatelů na celém světě a jeho další 

nárůst byl přímo raketový. Dnes počet uživatelů internetu přesahuje 2,4 miliardy, z toho 

více než 7 milionů je z České republiky. Internet dal příležitost mnoha podnikatelským 

subjektům a některé z nich se uživí dokonce i pouze v jeho virtuálním světě.  

Práci na téma „Zvýšení návštěvnosti internetového portálu“ jsem si vybral, protože 

již dva roky na tomto portále pracuji jako redaktor a mám tedy dobrý přehled o jeho situaci 

a všech procesech. Také jsem fanouškem operačního systému Android, což mě původně 

k této práci přivedlo.  Návštěvnost je pro internetové portály klíčovým prvkem jejich 

existence, zároveň je úzce spjata s hlavními příjmy internetových portálů, které přicházejí 

z reklam. Nízká návštěvnost by snižovala zájem inzerentů umisťovat reklamy na 

internetový portál.  

Problém, na který je práce zaměřena, se týká návštěvnosti internetového portálu 

SvětAndroida.cz. I když je portál ve svém specifickém odvětví největší v České republice 

a jeho návštěvnost stále roste, je třeba si náskok před konkurencí udržet a nedostat se do 

stagnace. Větší návštěvnost by portálu přinesla vyšší zisky a tím pádem další možnosti 

zkvalitňování služeb. Operační systém Android je neustále na vzestupu a tento trend by si 

chtěl udržet i internetový portál SvětAndroida.cz.  

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost stávajících zákazníků se službami 

internetových stránek a získat impuls k nalezení nových návrhů na zvýšení návštěvnosti 

portálu SvětAndroida.cz. 

Podklady pro zpracování bakalářské práce budu čerpat z odborné literatury, 

webových stránek a interního fóra portálu SvětAndroida.cz. Pro dosažení stanoveného cíle 

provedu analýzu marketingového mixu, dále uskutečním marketingový výzkum metodou 

online dotazování návštěvníků portálu SvětAndroida.cz a analýzu návštěvnosti. 

Na základě provedených analýz a výsledků marketingového výzkumu vytvořím 

návrhy a doporučení ke zvýšení návštěvnosti internetového portálu SvětAndroida.cz. 



 

2 Charakteristika int
 

2.1 Historie 

Historie i budoucnost
operačního systému Android.

OS Android 

Android je operační sy

v současné době i pro tablet

Android Inc. v roce 2003 a za

a o tři roky později byl již 

open-source systém, který 

výrobců, kteří Android začali

Schmidt předpovídá, že do ko

chytrých telefonů se systéme

dostane na dvě miliardy [12

Svět Androida 

Android byl na vzestup

velké množství informací. D

stránky, které tyto informace 

google.cz, mujandroid.cz a g

domluvili a vytvořili jeden s

tomto serveru se snažili každý

radili lidem jak jej využívat. 

začali přidávat další členové.

Obr. 2.1: Logo 
Zdroj: [13] 

kteristika internetového portálu Svět Andro

budoucnost portálu SvětAndroida.cz je spjata s historií 
u Android. 
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ém, který mohl využívat každý, proto jej začalo využívat

začali umisťovat do velkého množství zařízení. 

ídá, že do konce roku 2013 se bude na světě používat v
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[12]. 

yl na vzestupu a vycházelo o něm a o zařízeních, ve který

informací. Díky tomu vznikly v české republice 3 hla

to informace zpracovávaly a poskytovaly je čtenářům. B

droid.cz a googleandroid.cz. V roce 2009 se zakladatel

ořili jeden společný portál s názvem SvětAndroida.cz

 snažili každý den přinášet aktuální informace kolem sys

ej využívat. To všechno dělali ve svém volném čase a

lší členové. 
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2.2 Současnost 

OS Android 

Během několika let Android upevnil svou pozici na trhu a k lednu 2013, podle 

globálních statistik zveřejňovaných serverem StatCounter, je v České republice zastoupen 

ve více jak 60 % všech telefonů s operačním systémem. Světově to je 35 %, což je o 10 % 

více než má jeho největší konkurent mobilní operační systém iOS. Kromě telefonů má 

silné zastoupení u tabletů a prostupuje i do klasických domácích zařízení, jako jsou 

televize či pračky. V České republice má tedy Android dominantní zastoupení. 

 

Svět Androida 

Od založení SvětAndroida.cz uběhly 3 roky a z „fanouškovské“ stránky se stal 

největší internetový portál o androidu v České republice. Kromě online aktivit se tým Svět 

Androida zabývá mnoha offline akcemi, aby se dostal se do širšího povědomí zákazníků.  

 

2.3 Nabízené služby 

2.3.1 Online aktivity 

Hlavní činností portálu SvětAndroida.cz je poskytování informací o operačním 

systému Android a celého dění kolem něj. Na serveru jsou k dispozici recenze telefonů, 

tabletů, aplikací a her. Dále si čtenáři mohou číst články, návody, komunikovat na fóru, 

nebo v komentářích, či sledovat videa na YouTube kanálu portálu SvětAndroida.cz. Denně 

vychází na webu minimálně jeden větší článek a několik menších aktualit neboli 

„zpráviček“. Návštěvníci také mohou procházet obsáhlý android katalog s parametry všech 

androidích zařízení, které mohou mezi sebou přehledně porovnávat.  

Svět Androida pořádá pravidelně na svém webu mnoho soutěží k různým 

příležitostem, ve kterých mohou čtenáři vyhrát Android zařízení nebo různé reklamní 

předměty, jako jsou trička, odznaky, nebo Android figurky.  

Svět Androida je každým rokem organizátorem ankety Android Roku viz Obr. 2.2, 

ve které se hlasuje a vybírají se nejlepší zástupci telefonů a tabletů ve svých kategoriích. 

Generálním partnerem ankety byla společnost Vodafone Czech Republic a.s., dalšími 

partnery byli Acer, Asus, Prestigo, Samsung, Heuréka a mediálními partnery byly časopisy 



 

CHIP, Počítač pro každého, 

nosí tituly nejlepších Android 

 

Obr. 2.2: Titul Android roku 2
Zdroj: [13] 

2.3.2 Offline aktivity 

Portál SvětAndroida.cz

internetu, které jej zviditelňuj

Androida pořádá vlastní akc

dokonce si může kdokoliv obj

Android Roadshow

SvětAndroida.cz společně s

České republiky a výrobci v

v dalších prostorách mohou 

minulý rok byli Htc a Samsun

partnery byli SmartMania.c

AndroidFórum.cz a časopis L

 

Obr. 2.3: Android Roadshow m
Zdroj: [13] 

ro každého, Level, SmartMánia.cz a AndroidFórum.cz. 

ích Android telefonů či tabletů v daném roce. 

 

ndroid roku 2012, 2011 

tAndroida.cz při svém vývoji dospěl i k aktivitám dosahu

ej zviditelňují a zároveň se podílejí na celkovém zisku 

vlastní akce, ale také spolupracuje a přidává se k

kdokoliv objednat Svět Androida na konkrétní zakázku. 

Roadshow je akce, která se stává tradicí, a kterou

společně s mnoha partnery. Tato akce se koná v pěti nej

 a výrobci v mobilním odvětví v sále prezentují své n

ách mohou návštěvníci prohlédnout či vyzkoušet. Hl

Samsung, dalšími partnery byli Huawei, Asus a nV

martMania.cz, CHIP, Fajn rádio, Helax, Hitrádio M

 a časopis Level. – viz Obr. 2.3 

 Roadshow mapa 
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Google+ kamión a SvětAndroida na festivalech. Na této akci spolupracuje tým 

Svět Androida přímo s Googlem a zajišťuje v jejich pojízdném rozkládacím kamiónu 

mnoho činností – viz Obr. 2.3. Hlavní náplní je pomoc při registraci do nové sociální sítě 

Google+ a při této příležitosti se pořádá spousta soutěží a zážitkových akcí pro 

návštěvníky. Také se uskutečňují videohovory s celebritami z festivalů, o které se 

v kamiónu starají členové Svět Androida. Tato akce slouží hlavně ke zviditelnění a 

proniknutí značky Svět Androida do širšího povědomí. Google+ kamión se objevuje na 

téměř všech známých festivalech JamRock, Prague City Festival, United Islands, Rock for 

People, Mighty Sounds, Let it Roll, Sázava Fest a Open Air Festival. 

 

Obr. 2.4: Rozložený Google+ kamión 
Zdroj: [13] 

Android školení si v roce 2013 objednala soukromá firma, která požadovala 

přednesení základních informací a vysvětlení fungování androidu zákazníkům ve formě 

přednášek. Školení probíhala v Praze, Brně, Zlíně a Ostravě. 

 

2.4 Odměňování zaměstnanců a organizační struktura 

2.4.1 Odměňování zaměstnanců 

Honoráře a kvóty 

Honoráře jsou vypláceny pouze kmenovým redaktorům, a to za předpokladu, že 

splnili obsahovou kvótu. Obsahová kvóta se plní měsíčně a zahrnuje vytvoření 4 článků a 

20 „zpráviček“. Cena za „zprávičku“ je fixní a cena za článek se odvíjí od jeho 

návštěvnosti. Články mají možnost sbírat návštěvnost po určitou dobu od svého vydání, 
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poté už se na jejich návštěvnost nebere zřetel. Honoráře jsou vypláceny zpětně za každý 

měsíc. Ostatní redaktorské pozice jsou ohodnoceny individuálně. 

Bonusový program 

Každý redaktor sbírá za svou pozitivní aktivitu na projektu „bonusové body“, které 

může proměnit za věci z aktuální nabídky bonusů. Bonusy jsou v podobě odznáčků, triček 

a služeb až po samotné Android zařízení. Nabídka bonusů se odvíjí od aktuálního stavu a 

prosperity projektu. Bonusové body se udělují hlavně za obsah, ale jednorázově i za 

zastupování projektu a další aktivity přispívající k jeho rozvoji. Bonusový program slouží i 

k menším trestům. Pokud se člen dopustí chyb, či nežádoucích činů, mohou mu být 

bonusové body odečítány. Bonusové body uděluje vždy vedení. 

 

2.4.2 Redakční pozice 
 

 

Obr. 2.5: Organizační struktura 1 
Zdroj: [14] 

Majitelem internetového portálu SvětAndroida.cz je Petr Mišák, na jehož jméno je 

napsaná živnost, pod kterou portál provozuje jako fyzická osoba. Petr Mišák vede celý 

projekt a je rovněž jeho jednatelem.  

Vedení, jednatel -
Petr Mišák

Účetní Lucie 
Kreisová

Marketing Petr Mišák

Videoprodukce

Jiří Pernica

David 
Zmuda

Šéfredaktor Karel Drda

Grafika Tomáš 
Očadlý

Programátor Petr Michal

Finance Petr Mišák
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Pod vedením projektu je mnoho uskupení zabezpečujících správný chod 

internetových stránek. Jednou z nejdůležitějších částí projektu je plnění jeho obsahu.  

Šéfredaktor je zodpovědný za kvalitu a pravidelnost obsahu s přihlédnutím 

k cílům projektu. Má právo rozhodnout, kdy bude obsah publikován a za jakých podmínek. 

Podílí se na obsahu portálu a zprostředkovává komunikaci se všemi členy týmu. 

Šéfredaktor zabezpečuje a koriguje několik dalších následujících pozic v projektu. 

 

Obr. 2.6: Organizační struktura 2 
Zdroj: [14] 

Korektor zodpovídá za kvalitu obsahu z pohledu českého jazyka. Má právo 

editovat a měnit formulace jakéhokoliv textu na webu za účelem jeho správnosti a 

smysluplnosti, při zachování podstaty obsahu.  

Redaktor kmenový je redaktor, který musí plnit obsahové kvóty a při jejich 

splnění má nárok na finanční honorář a poloviční bonusový program. Výše finančních 

odměn a bonusového programu za články je dána jejich návštěvností. 

Šéfredaktor -
Karel Drda

Redaktoři 
externisti

Adam 
Kováč

Libor Šedivý

Redaktoři 
kmenoví

Honza 
Dolejš

David
Zmuda

Jiří Pernica

Honza 
Slovák

Jiří Opletal

Jaromír
Týkal

Redaktoři 
fulltime

Karel Kilián

Korektoři

Ondřej 
Kadlec

Tomáš
Hochmut
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Redaktor externista je redaktor, který nemusí plnit obsahové kvóty a není nijak 

finančně honorován. Za vytvořený obsah má plně dostupný bonusový program. Výše 

bonusového programu za články je dána jejich návštěvností.  

Redaktor speciál je redaktor, který se podílí na rozvoji i jinak než psaním 

textového obsahu a jeho účast v projektu není podmíněná psaním. Takovíto redaktoři 

bývají grafici, programátoři, nebo se starají o video obsah. Jejich cíle určuje vedení a jsou 

individuálně finančně ohodnoceni.  

Redaktor fulltime je redaktor, který pracuje na poloviční nebo plný úvazek. Je 

ohodnocen fixní částkou a musí plnit kvóty. Výše jeho honoráře se však neodvíjí od 

návštěvnosti psaných textů.  

 

2.5 Charakteristika konkurence 

Obecně platí, že v internetovém prostředí může zákazník přejít ke konkurenci 

pouhým kliknutím. Takovýto přechod zákazníka nic nestojí a nic mu v tom nebrání. Proto 

je internetová konkurence velmi tvrdá. Zároveň je značně rozsáhlá, jelikož nemá žádné 

hranice a nejsou v ní žádné bariéry vstupu do odvětví. Proto je velmi složité konkurenci 

poznat a popsat ji v celé šíři. Zaměřuji se dále tedy pouze na největší konkurenty.  

Přímá konkurence 

Do přímé konkurence se řadí pouze jeden český web s názvem AndroidMarket.cz, 

který nabízí stejné online služby jako SvětAndroida.cz. Poskytují informace o operačním 

systému Android a dění kolem něj. Publikují recenze her a aplikací. Čtenáři zde najdou 

články, novinky, rady a návody.  

Nepřímá konkurence 

Nepřímá konkurence je mnohem silnější a dokonce větší. Nezaměřuje se konkrétně 

na operační systém Android, ale na všechny operační systémy a mobilní zařízení celkově. 

Mezi nejsilnější a nejvíce ohrožující patří Mobilmania.cz, Mobilizujeme.cz, 

SmartMania.cz a Mobilenet.cz. Tyto weby nabízejí velmi kvalitní recenze telefonů a 

tabletů, které mohou zaujmout velké množství čtenářů. Pokud se potencionální zájemce o 

koupi mobilního zařízení rozhoduje, je velmi pravděpodobné, že navštíví také některý 

z výše jmenovaných webů, avšak jakmile si pořídí zařízení s operačním systémem 
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Android, tak díky naší specializaci na toto odvětví by pro další informace měl zavítat 

k nám, nebo k naší přímé konkurenci.  

Zahraniční konkurence 

Zahraniční konkurence je velmi rozmanitá, silná, ve všech světových jazycích a 

zabývá se stejným odvětvím jako SvětAndroida.cz Největší konkurenti píšící anglickým 

jazykem jsou AndroidAuthority.com Phandroid.com, AndroidPolice.com a 

AndroidGuys.com. V německy píšící konkurenci je největší hrozbou AnroidPIT.de a 

francouzská konkurence v podobě FrAndroid.com. Za další velkou zahraniční konkurenci 

se dá považovat MojAndroid.sk, což je největší web o androidu na Slovensku a mezi 

Českem a Slovenskem nejsou velké jazykové bariéry.  
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3 Teoretická východiska marketingových nástrojů ve službách 
 

V této kapitole se budu věnovat službám, jejich vlastnostem a marketingovému 

mixu. Dále se zaměřím na SWOT analýzu a poziční mapu. 

3.1 Služby 

Služby se staly ve vyspělých zemích největším sektorem a společně s jejich 

rozvojem vzniklo mnoho definic. Sektor služeb je značně rozsáhlý, a proto je obtížné je 

vystihnout jedinou definicí. [11] 

„Služba je činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou 

interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. 

Služba může vést ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být úzce spojena 

s fyzickým produktem“1 

V současné době je služba nejčastěji definována dle Philipa Kotlera, ke které se 

nejvíce přikláním.  

„Služba je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout 

druhé straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. 

Poskytování služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“2 

3.2 Charakteristické znaky služeb a jejich vlastnosti 

Nehmotnost 

Nehmotnost služeb je jejich nejcharakterističtější vlastností, na rozdíl od hmotných 

produktů se nedají ohmatat, ochutnat, poslechnout, očichat nebo prohlédnout. Zákazníci, 

pro snížení neurčitosti výsledku hledají znaky, které by svědčily o jakosti služeb. Budou ji 

posuzovat podle místa, personálu, značky, komunikace, vybavení a ceny. Poskytovatel 

služeb se proto musí snažit o zhmotnění nehmotného, aby tím poskytl hmatatelné důkazy o 

své službě. [7, 5] 

 

                                                 
1 PAYNE, A. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 247 s. ISBN 80-7169-276-X, str. 14. 
2 KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6, 
str. 421 
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Neoddělitelnost 

Pro služby je typické, že jsou vytvářeny a spotřebovávány současně. To je rozdíl 

oproti hmotnému zboží, které je vyrobeno, skladováno a distribuováno přes 

zprostředkovatele a posléze spotřebováváno s velkým časovým odstupem. Pokud určitá 

osoba poskytuje službu, stává se tato osoba součástí služby. Jestliže je při poskytování 

služby přítomen i zákazník, vzniká vzájemné působení mezi poskytovatelem a 

zákazníkem, které je specifickým znakem marketingu služeb.  Na výsledku poskytované 

služby má potom vliv jak poskytovatel, tak zákazník. [5] 

Proměnlivost 

Proměnlivost neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality 

služeb. Záleží na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje. Je možné, že kvalita poskytnutí jedné a 

téže služby se liší, a to dokonce i v jedné firmě. Může dojít i k tomu, že jeden a tentýž 

člověk poskytne jeden den jinou kvalitu, než jiný. Proměnlivost služeb se dá řešit jejich 

standardizacemi, správně vyškoleným a motivovaným personálem. [9, 5] 

Pomíjivost 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat či vracet. Služby, které nejsou využity a prodány v čase, kdy jsou nabízeny, nelze 

skladovat a prodat později. Pro daný okamžik jsou nevyužity a ztraceny. Pokud je 

poptávka stálá, nevytváří pomíjivost služby problém, je možné předem obstarat dostatek 

personálu.  Jakmile začne poptávka být nestálá, vznikají vážné problémy. Firmy mohou 

mít nevyužitý personál nebo nebudou schopny obsloužit všechny zákazníky. Proto je třeba 

se snažit co nejlépe sladit nabídku s poptávkou, tedy kapacity poskytovatelů s reálným 

kupním potencionálem předpokládaného trhu služby. [9, 5] 

 

3.3 Marketingový mix ve službách 

Pro dosažení požadované odezvy z cílového trhu používají marketingoví manažeři 

několik nástrojů. Tyto nástroje tvoří marketingový mix. [5] 
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„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá 

k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.“3 

Marketingový mix představuje souhrn nástrojů, díky kterým marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé části mixu může marketingový 

manažer utvořit v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží totožnému cíli: uspokojit 

potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk. [9] 

Klasický marketingový mix obsahuje 4 prvky – v angličtině 4 P. Základní prvky 

marketingového mixu[7]: 

 Produkt – produkt, 

 Price – cena, 

 Place – distribuce, 

 Promotion – marketingová komunikace. 

 

Aplikace klasického marketingového mixu v organizacích poskytujících služby 

ukázala, že tato čtyři P k vytvoření účinné strategie nestačí. [2] Důvodem je různorodost 

ekonomiky služeb. Proto je nutné ke klasickému marketingovému mixu přidat další 3 P. 

[7]  

Rozšířený marketingový mix[7]: 

 People – lidé, 

 Physical evidence – materiální prostředí, 

 Process – proces. 

Produkt 

„Slovo produkt zahrnuje skupinu nástrojů, které představují objekt vlastního 

podnikání, tedy všechno, co lze nabízet na trhu k uspokojení určité potřeby, požadavku, 

přání či očekávání toho, kdo kupuje.“4
 

 
                                                 
3 KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6, 
str. 32 
4 CETLOVÁ, Helena Ing. Marketing služeb. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2007. 212 s. ISBN 

978-80-7265-127-6. str. 53 
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Produkt představuje vše, co firma nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i 

nehmotných potřeb. U čistých služeb definujeme produkt jako jistý proces, mnohdy bez 

pomoci materiálních výsledků. Hlavním prvkem popisujícím službu je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, image značky, druhu produktů a jeho 

životního cyklu. [9,8] 

 

Většinou se rozeznává základní (klíčový) produkt, který může mít přidanou 

hodnotu v podobě různých periférií neboli doplňkových služeb. Doplňkové služby se staly 

důležitou součástí produktů, jelikož pomáhají odlišit základní službu od konkurence. [9] 

 

Cena 

„Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách, 

mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a to v závislosti na jejich 

očekávaném vývoji“5
 

K základním prvkům marketingového mixu služeb patří cena. Od cenové politiky 

se odvíjí výše příjmů podniku. Rozhodnutí o ceně je důležité pro vnímání hodnoty a 

kvality služeb zákazníkem a také hraje podstatnou úlohu při budování image služby. 

Nejčastěji bývá cena stanovena procentní přirážkou k nákladům. Cenovou politikou jsou 

zasaženi dodavatelé, obchodní zástupci, distributoři, konkurence a zákazníci. Oceňování 

také ovlivňuje vnímání nabízené služby zákazníkem, tzn., že cena naznačuje zákazníkovi 

kvalitu, kterou pravděpodobně obdrží. [7,8] 

Jiné metody oceňování služeb jsou podobné jako u zboží. Metoda oceňování záleží 

vždy na cílech, kterých chce podnik dosáhnout. Mezi základní cenové strategie patří [7]: 

 Přežití – pokud jsou na trhu nepříznivé podmínky, může být cílem oceňování 

dosažení určité hladiny ziskovosti, která zabezpečí přežití podniku. 

 Maximalizace zisku – jedná se o oceňování, jehož cílem je maximalizovat 

zisk za určité období. Dané období bude souviset s životním cyklem služby. 

                                                 
5 CETLOVÁ, Helena Ing. Marketing služeb. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2007. 212 s. ISBN 
978-80-7265-127-6. str. 107 
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 Maximalizace prodeje – cílem tohoto oceňování je dosažení žádoucího 

tržního podílu. Prodej může být zpočátku i ztrátový, avšak za účelem získání 

významného podílu na trhu. 

 Prestiž – k vybudování výjimečné pozice na trhu, může podnik využít prestižní 

cenu. 

 Návratnost investic – jedná se o oceňování, které může být zaměřeno na 

dosažení žádoucí návratnosti investic. 

Distribuce 

„Distribucí se v marketingu rozumí rozhodování o marketingových distribučních 

cestách, tj. o způsobech, metodách, jak výrobek/službu dopravit k jeho uživateli 

(spotřebiteli).“6 

Rozhodování o distribuci je spojeno s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. 

Souvisí s umístěním služby, s výběrem případného zprostředkovatele dodávky služby. 

Dále služby částečně souvisí s pohybem hmotných prvků, patřících ke službě. [9] 

Dostupnost služeb zákazníkům se řídí jinými principy než prodej zboží. Důvodem 

je nehmotnost a neoddělitelnost služeb. Proto se ve většině případů využívá přímých 

distribučních kanálů a zapojení zprostředkovatelů je méně časté. Zprostředkovatelé se 

často stávají koproducenty služeb. Firmy poskytující služby se odlišují podle toho, zda jsou 

spotřebitelé nuceni za službou cestovat nebo služba přichází za nimi. Na tom závisí i volba 

umístění provozovny služeb. Dopad neoddělitelnosti lze zmírnit pomocí elektronických a 

telekomunikačních služeb. Volba zprostředkovatelů má vliv především na charakter 

služby, komfort a potřeby zákazníků a náklady na distribuci. [9] 

Marketingová komunikace 

„Marketingová komunikace jako základní prvek marketingového mixu služeb 

zajišťuje komunikaci umístění služby zákazníkům a ostatním klíčovým trhům. 

Marketingová komunikace zvyšuje významnost služeb a může též přispět k jejich 

hmatatelnosti. Tím napomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou 

nabídku služeb“7 

                                                 
6 CETLOVÁ, Helena Ing. Marketing služeb. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2007. 212 s. ISBN 
978-80-7265-127-6. str. 83 
7 PAYNE, A. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 247 s. ISBN 80-7169-276-X, str. 156 
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„Každý producent služby ví, že v očích zákazníků je pro něj nejdůležitější, když 

samotní zákazníci mluví o jeho službách pochvalně. Jedná se o ústní reklamu, která může 

vytvořit, ale i poškodit jeho pozitivní image v očích veřejnosti. Výzkumem byla ověřena 

skutečnost, že pokud je zákazník se službou spokojen, oznámí to asi 4 až 5 svým známým, 

ale v případě nespokojenosti rozšíří tuto informaci mezi 11 dalších lidí.“8 

Marketing využívá celou řadu nástrojů. Tyto nástroje se rozdělují do deseti skupin [9]:  

 Reklama – neosobní forma masové komunikace, která je uskutečňována 

prostřednictvím tiskových médií, televize, rozhlasu, reklamních tabulí, plakátů 

atd. Cílem je zasažení rozsáhlého okruhu zákazníků.  

 Podpora prodeje – aktivity zahrnující stimulace skrze dodatečné podněty 

prodeje služeb. Zaměřuje se na jednotlivé články distribučních cest nebo na 

konečné spotřebitele.  

 Osobní prodej – forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými 

spotřebiteli. Cílem je dosažení prodeje.  

 Public relations – vztahy s veřejností ztělesňují neosobní formu stimulace 

poptávky po službách či aktivitách firmy publikováním pozitivních informací. 

Cílem je vyvolat kladné názory veřejnosti na podnik.  

 Direct marketing – je přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a 

prodávajícím. Je orientovaná na prodej služeb, který je založen na reklamě 

uskutečňované přes poštu, telefon, noviny, časopisy a televizní či rozhlasové 

vysílání. Existuje zde přímá vazba mezi prodávajícím a kupujícím.  

 Internetová komunikace – hlavní vlastností tohoto nástroje je jeho globální 

rozsah, u něhož nejsou náklady na komunikaci přímo závislé na vzdálenosti, či 

počtu oslovených zákazníků. Multimediální, interaktivní a zároveň velmi 

intuitivní charakter webových služeb činí z internetu médium, které v sobě 

slučuje většinu výhod klasických komunikačních technologií.  

Moderní marketingové směry [9]: 

 Marketing událostí – snaha zinscenování nejrůznějších zážitků, kterými se 

organizace snaží získat emoce zákazníků na svou stranu. Zaměřování se na 

různé kulturní, společenské či sportovní akce. Cílem je vyvolat psychické a 

                                                 
8 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 
ISBN 978-80-247-2721-9, str. 134 
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emociální podněty, jež podpoří image firmy a produktů a tím i obchodní 

záměry. 

 Guerilla marketing – jedná se o nápadité a vtipné reklamní akce na 

neobvyklých místech, které vytvářejí efekt překvapení. Tento přístup se dá 

spojit s guerillou, ve smyslu partyzánské revoluční akce v džungli, probíhající 

na hraně legality. Tyto mediální reklamní kampaně můžeme chápat jako 

nekonvečně pojaté, jejichž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem 

zdrojů.  

 Virální marketing – metoda sloužící k dosažení exponenciálního růstu 

povědomí o značce či službě prostřednictvím nekontrolovaného šíření 

informací mezi lidmi, podobně jako tomu je při epidemii. V současné době se 

nejčastěji jedná o videa šířící se přes sociální sítě. Taková videa obsahují 

hluboké myšlenky, jsou vtipná, či poukazují na současné dění.  

 Product placement – úmyslné a placené umístění značkového výrobku či 

služby do audiovizuálního výtvoru, jako jsou filmy nebo počítačové hry, za 

účelem prezentace.  

 

Lidé 

„Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby – zaměstnanci. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu“9 

Význam lidského faktoru pro marketing služeb je vysoký. Úspěch marketingu 

služeb do určité míry závisí na výběru, školení, motivaci a řízení lidí. [7] 

Kromě respektování lidského faktoru jako prvku marketingového mixu je třeba si 

uvědomit různé role zaměstnanců, které ovlivňují jak marketingové činnosti, tak styk se 

zákazníkem. Zaměstnance kategorizujeme do čtyř skupin, jak vidíme na obrázku 3.1 [7] 

                                                 
9 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 
ISBN 978-80-247-2721-9, str. 27 



19 
 

 

Obr. 3.1: Klasifikace zaměstnanců 
Zdroj: [7] 
 

Materiální prostředí 

Kvůli nehmotné povaze služeb je zákazník není schopen posoudit dříve, než je 

spotřebuje. Materiální prostředí je jakýmsi důkazem o vlastnostech dané služby. Má 

mnoho forem – od budovy či kanceláře, ve kterých je služba poskytována, až po brožurky 

nebo oblečení zaměstnanců. [9] 

Materiální prostředí služeb má vliv na pocity a vjemy jak zákazníků, tak i 

zaměstnanců. Materiální prostředí spoluvytváří image firmy, odlišuje ji od konkurence a je 

nositelem informací o službě. Na místě poskytování služby tvoří základní materiální 

prostředí interiér provozovny, umístění nábytku, exteriér budov a okolní prostranství. 

K ovlivňování zákazníků slouží také atmosféra provozovny, ve které je služba 

poskytována. Atmosféra je vnímána všemi smysly. K vytvoření atmosféry patří čichové, 

sluchové, hmatové a zrakové vjemy. Doplňkem základního materiálního prostředí je 

periferní prostředí, což jsou různé drobnosti, které si zákazník může odnést. [9,8] 

Procesy 

„Procesy představují souhrn postupů a činností, s nimiž se pracovníci musejí 

ztotožnit, které musejí respektovat a dodržovat. Jsou jedním z nástrojů marketingového 

mixu zejména v oblasti služeb.“10 

Služby jsou pomocí procesů vytvářeny a dodávány, patří k hlavním faktorům 

marketingového mixu služeb. Pokud nefunguje proces, bude výsledkem vždy nespokojený 

                                                 
10 CETLOVÁ, Helena Ing. Marketing služeb. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2007. 212 s. ISBN 
978-80-7265-127-6. str. 58 
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zákazník. Zákazníci vnímají systém poskytování služby jako nedílnou součást samotného 

produktu. [7] 

Všechny pracovní činnosti představují určitý proces, zahrnují úkoly, postupy, 

časové rozvrhy, mechanismy, rutiny a činnosti, pomocí kterých je produkt nebo služba 

poskytována spotřebiteli. Spadá zde také rozhodování o účasti spotřebitele a pravomoc 

zaměstnance. Určení řízení procesů jako samostatné činnosti je důležitým předpokladem 

ke zvyšování kvality služeb. Význam procesů je zvlášť zřetelný ve službách, jelikož 

nemohou být skladovány. [7] 

 

3.4 SWOT Analýza 

SWOT analýza je výchozím krokem pro strategické plánování. Patří k základním 

analýzám v organizacích a umožňuje komplexní posouzení postavení firmy, nalezení 

problémů a nových možností růstu. Analýza silných a slabých stránek, S-W, se týká 

vnitřního prostředí organizace, analýza příležitostí a ohrožení, O-T, prostředí vnějšího 

[4,1]. 

Analýza vnějšího prostředí 

Jedná se o analýzu příležitostí a hrozeb, ve které firma musí sledovat rozhodující 

síly makroprostředí (demografické, ekonomické, technologické, politické, legislativní, 

sociální a kulturní), jež ovlivňují zisky z jejího podnikání. [5,1] 

„Marketingovou příležitostí je oblast zákaznických potřeb, jejich uspokojováním 

může firma profitovat.“11 Příležitosti mohou být klasifikovány z hlediska jejich 

přitažlivosti a pravděpodobnosti úspěchu. [5] 

„Hrozba prostředí je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu ve 

vnějším prostředí, která by mohla v případě absence účelných marketingových aktivit vést 

k ohrožení prodeje nebo zisku.“12 Marketingové hrozby by měly být klasifikovány 

z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti jejich výskytu. [5] 

 

                                                 
11 KOTLER, P., Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-
6, str. 90 
12 KOTLER, P., Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-
6, str. 91 
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Analýza vnitřního prostředí 

Pro správné využití příležitostí a hrozeb je třeba pravidelně vyhodnocovat silné a 

slabé stránky firmy. Analýza silných a slabých stránek je tvořena analýzou externího a 

interního mikroprostředí firmy. [9,5] 

Silné stránky zvýhodňují podnik v tržním prostředí, ve kterém se nachází, zatímco 

slabé stránky brání efektivnímu rozvoji podniku a proto je důležité je co nejdříve 

eliminovat. [6] 

 

3.5 Poziční mapa 

Poziční mapa slouží ke zjištění podnikatelských příležitostí a představuje 

využívanou metodu grafického znázornění významnosti a spokojenosti z pohledu 

preferencí zákazníka. Na obrázku 3. 2 je poziční mapa rozdělena podle významnosti a 

spokojenosti do čtyř kvadrantů. 

 

Obr. 3.2: Poziční mapa 
Zdroj: [7] 

 

 Motivátory – tento kvadrant je charakterizovaný vysokou významností a 

vysokou spokojeností, proto je třeba se na tyto faktory soustředit a udržet si 
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jejich kvalitu, jelikož z hlediska zákazníka se jedná o důležité atributy produktu 

či služby [2,10].  

 Přeinvestované faktory – tento kvadrant se vyznačuje vysokou spokojeností a 

nízkou významností. Vkládané investice je tedy možné snížit [2,10].  

 Faktory marginálních příležitostí – zde se nacházejí prvky jak s nízkou 

významností, tak s nízkou spokojeností. V tomto případě se doporučuje udržet 

nebo mírně zvyšovat kvalitu, nicméně bez zvyšování investic, jelikož jsou pro 

zákazníky nejméně cenné [2,10].  

 Faktory konkurenčních příležitostí – tyto faktory jsou charakterizované 

nízkou spokojeností a vysokou významností. Zdejším faktorům je třeba 

věnovat nejvyšší pozornost a zlepšovat je [2,10].  

Faktory se do kvadrantů rozdělují na základě hodnocení zákazníků. Každý kvadrant 

ukazuje, jakou strategii by měla firma zvolit. Největší investice by měly směřovat do 

faktorů konkurenčních příležitostí, zatímco vkládat prostředky do marginálních příležitostí 

se nemusí zhodnotit. U motivátorů je důležité udržet jejich vysokou kvalitu a v posledním 

kvadrantu je možné snížit vkládané investice [2,10]. 

 

3.6 Analýza návštěvnosti 

Analýza návštěvnosti, monitorování chování návštěvníků na webu, sledování 

příchozích odkazů, kontrola kampaní, to vše jsou klíčové faktory úspěchu a slouží jako 

podklad pro další rozhodování a zlepšování nejen internetových stránek, ale celého 

marketingu na internetu [3]. 

Výsledky měření se na internetu mohou měnit i během jediného dne. Proto je nutné 

mít vzorek dat za delší období, minimálně 3 měsíce u nových webů a 1 rok u zavedených. 

Je třeba sledovat trendy a porovnávat vždy stejná období. Pro analýzu návštěvnosti se 

zpravidla používá jedna ze dvou metod [3]: 

 Měření pomocí log souboru – Do log souboru se zaznamenává aktivita 

webového serveru. Poskytuje informace o požadavcích na server a 

zaznamenává odpovědi na tyto požadavky. 

 Měření pomocí aktivního souboru, tzv. tečkou – Tato metoda využívá 

javascriptový kód umístěný do HTML kódu stránky, který pak zaznamenává 
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aktivity návštěvníků. Tato metoda je velmi rozšířená díky produktu Google 

Analytics.
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4 Metodika shromažďování dat 
 

Pro marketingový výzkum je důležité stanovení metodiky shromažďování dat, které 

určuje směr, jakým se bude celé marketingové šetření ubírat. Proces celého 

marketingového výzkumu lze rozdělit na přípravnou a realizační fázi. 

4.1 Přípravná fáze 

Hlavní podmínkou správné přípravné fáze je definování problému a stanovení cíle 

výzkumu.  

4.1.1 Definování problému 

Problém, na který je práce zaměřena, se týká návštěvnosti internetového portálu 

SvětAndroida.cz. I když je portál ve svém specifickém odvětví největší v České republice 

a jeho návštěvnost stále roste, je třeba si náskok před konkurencí udržet a nedostat se do 

stagnace. Větší návštěvnost by portálu přinesla vyšší zisky a tím pádem další možnosti 

zkvalitňování služeb. Operační systém Android je neustále na vzestupu a tento trend by si 

chtěl udržet i internetový portál SvětAndroida.cz.  

4.1.2 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit spokojenost stávajících zákazníků se službami 

internetových stránek a získat impuls k nalezení reálných, ale i odvážných návrhů na 

zvýšení návštěvnosti portálu SvětAndroida.cz. 

4.1.3 Plán výzkumu 

Typy a zdroje dat 

Ve výzkumu budou využita primární i sekundární data. Sekundární data poskytne 

manažer portálu SvětAndroida.cz a jedná se o statistiky návštěvnosti. Primárním zdrojem 

informací bude dotazníkové šetření. Sběr dat bude probíhat prostřednictvím online 

dotazování na webových stránkách portálu SvětAndroida.cz. 
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Základní a výběrový soubor 

Základní soubor budou reprezentovat návštěvníci portálu SvětAndroida.cz. 

Výběrový soubor bude tvořen minimálně 150 respondenty ze základního souboru na 

základě techniky vhodného úsudku, jenž patří k nereprezentativním technikám.  

Dotazník 

Dotazník bude obsahovat převážně uzavřené otázky, poté jednu škálu pořadí, jednu 

polozavřenou, a jednu otevřenou otázku, kde se budou moci respondenti jakkoliv vyjádřit 

k portálu SvětAndroida.cz. Dále dotazník budou doplňovat dvě baterie s pětistupňovou 

hodnotící škálou k hodnocení důležitosti a spokojenosti devíti vybraných faktorů. Dotazník 

bude vytvořen v Google dokumentech a poté vložen do článku na SvětAndroida.cz 

Pilotáž 

Před vydáním dotazníku na web jsem provedl pilotáž v interním fóru 

SvětAndroida.cz, kde se k dotazníku mohli vyjádřit všichni redaktoři, šéfredaktor i 

manažer projektu. Na základě jejich otázek a připomínek jsem provedl hned několik úprav. 

U otázky č. 14 jsem doplnil kategorii věku méně než 15, jelikož i tato kategorie tvoří 

nezanedbatelný počet návštěvníků webu. U otázky č. 15 jsem doplnil sociální status pro 

ženy a muže na mateřské dovolené a u otázky č. 9 korekce překlepů a drobných chyb.  

 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat 

Sběr dat probíhal od 28.3.2013 do 8.4.2013. Dotazník byl dostupný pouze na webu 

SvětAndroida.cz, čímž bylo docíleno větší správnosti dat a vyplňovali jej dobrovolně 

jenom návštěvníci webu. Za dvanáct dní vyplnilo dotazník 282 respondentů s okamžitou 

návratností. Z celkového počtu dotazovaných bylo vyřazeno 11 respondentů z důvodu 

špatného vyplnění.  
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5 Analýza současné situace 

 

5.1 Analýza návštěvnosti 

Návštěvnost portálu Svět Androida.cz je jedním z nejdůležitějších faktorů jeho 

existence. Od návštěvnosti se odvíjí finance a popularita webu. Proto je třeba návštěvnost 

neustále zvyšovat a zabývat se jí. Analýza návštěvnosti byla prováděna pomocí produktu 

Google Analytics. 

Celkový vývoj počtu návštěvníků 

Na obrázku 5.1 lze vidět vývoj návštěvnosti od založení portálu SvětAndroida.cz až 

dodnes. Body na křivce jsou průměry návštěvností za dané čtvrtletí. Křivka ukazuje, že 

návštěvnost je stále progresivní a kromě menšího propadu z roku 2012 je stále rostoucí. 

Tento vývoj souvisí s popularitou operačního systému Android. 

 

Obr. 5.1: Celkový vývoj návštěvnosti 
Zdroj: Google Analytics portálu SvětAndroida.cz 
 
Týdenní vývoj počtu návštěvníků 

Obr. č. 5.2 zobrazuje týdenní vývoj počtu návštěvníků v dubnu roku 2013. Zatímco 

přes pracovní týden se hladina návštěvnosti pohybuje vysoce nad 20 000, tak o víkendu 

dochází k propadu o více než 23 %. O víkendu využívají lidé volného času a jezdí na 

chalupy, za sportem nebo relaxací, což způsobuje zmiňované snížení návštěvnosti.  
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Obr. 5.2: Týdenní vývoj návštěvnosti 
Zdroj: Google Analytics portálu SvětAndroida.cz 

Denní vývoj počtu návštěvníků 

Návštěvnost během dne v průměru vrcholí v odpoledních a večerních hodinách. Na 

obrázku č. 5.3 je nejvyšší návštěvnost kolem 20. hodiny večerní a nejnižší mezí první a 

pátou hodinnou ranní. Od pěti hodin ráno návštěvnost rapidně roste, jelikož lidé vstávají do 

práce či školy, proto vycházejí první články na portálu SvětAndroida.cz kolem šesté a 

sedmé hodiny ranní.  

 

Obr. 5.3: Denní vývoj návštěvnosti 
Zdroj: Google Analytics portálu SvětAndroida.cz 
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5.2 Analýza marketingového mixu 

5.2.1 Produkt – služba 

Základní službou portálu SvětAndroida.cz je poskytování informací o operačním 

systému Android a veškerého dění kolem něj. Na internetové stránce jsou k dispozici 

recenze telefonů, tabletů, aplikací a her. Dále si čtenáři mohou číst články, návody a 

komunikovat na fóru, nebo v komentářích či sledovat videa na YouTube kanálu portálu 

SvětAndroida.cz. Denně vychází na webu minimálně jeden větší článek a několik menších 

aktualit neboli „zpráviček“. Návštěvníci také mohou procházet obsáhlý android katalog 

s parametry všech androidích zařízení, které mohou mezi sebou přehledně porovnávat. 

Jedná se o čistě nehmotnou službu. 

K základní službě je poskytováno mnoho doplňkových. Návštěvníci si mohou 

zakoupit prémium členství, díky kterému jsou blíže k redaktorům, více se zohledňují jejich 

názory a přání a mohou prohlížet portál SvětAndroida.cz bez reklam. K dalším službám 

patří poskytování reklamního prostoru na webu, ať už v podobě plošné reklamy či PR 

článků. Dále si mohou zákazníci, nejčastěji firmy, objednat školení svých zaměstnanců se 

zařízeními obsahující operační systém Android. 

5.2.2 Cena 

Poskytování základní služby je zdarma, jelikož internetová komunita ještě není 

připravena za obsah na internetu platit a návštěvníci by okamžitě přešli ke konkurenci. Pro 

všechny doplňkové služby určuje ceny manažer projektu. Cena prémium členství je 

stanovena na 20 Kč za měsíc. Při zakoupení prémiového účtu na půl roku nebo na rok 

získávají zákazníci slevu viz Tabulka 5.1.  

Tab. 5.1: Ceník prémiových účtů 

Prémiový účet Cena Zdarma 

Prémium rok 200 Kč 2 měsíce 

Prémium půlrok 100 Kč 1 měsíc 

Prémium měsíc 20 Kč   

Zdroj: [13] 
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5.2.3 Distribuce 

Služba se k návštěvníkům dostává přímou i nepřímou cestou. Přímou cestou se 

návštěvníci dostávají na stránky zadáním URL adresy do prohlížeče nebo z vlastních 

záložek či souborových odkazů. Nepřímou cestou se návštěvníci dostávají na stránky přes 

vyhledávače zadáním požadovaných klíčových slov nebo přes odkazující a partnerské 

weby. Na články a odkazy na SvětAndroida.cz mohou návštěvníci narazit na internetových 

stránkách mobilar.cz, pravednes.cz, android.cz a AndroidForum.cz. 

5.2.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace portálu SvětAndroida.cz je realizována převážně přes 

internetovou komunikaci, ale také pořádáním různých offline akcí. Nejlepší reklamou na 

informačních portálech jsou spokojení čtenáři a pozitivní komentáře, díky kterým se 

rozšiřují kladné názory veřejnosti na značku Svět Androida.  

Klasicky pojatá reklama v tiskových médiích, televizi, rozhlasu či na různých 

plakátech není realizována. Pouze na offline akcích vystavuje portál SvětAndroida.cz 

několik vývěsných tabulí zobrazující značku s hesly.  

Podstatnou stránkou marketingové komunikace portálu SvětAndroida.cz je 

marketing událostí, jelikož pořádá každoročně akci zvanou Android Roadshow, kam se 

mohou dostavit všichni příznivci androidu a portálu SvětAndroida.cz. Cílem této akce je 

zviditelnit se a poskytnout návštěvníkům nevšední zážitky. Na Android Roadshow jsou 

připraveny nejrůznější soutěže, zábava, androidí kostým, technické novinky a samotní 

redaktoři. Tímto způsobem podporuje SvětAndroida.cz svou image, dobré vztahy 

s veřejností a partnery, kteří se akce také účastní a představují své produkty. 

5.2.5 Lidský faktor 

Zaměstnanci portálu SvětAndroida.cz se skládají převážně z redaktorů, kteří patří 

do kontaktních pracovníků. Podílí se na vytváření i poskytování služby a marketingové 

komunikaci. Do kontaktních pracovníků patří také manažer projektu, který již sice aktivně 

nepublikuje obsah, ale odpovídá na komentáře a komunikuje s návštěvníky. Koncepční 

pracovníci budou programátoři a grafici, kteří se starají o funkčnost a vzhled stránky. 

Podpůrným pracovníkem je pouze účetní. 

Spokojený návštěvník je na internetu ještě důležitější než v klasickém prostředí, 

jelikož přechod ke konkurenci je otázkou kliknutí počítačové myši. Nespokojený 
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návštěvník může okamžitě šířit své názory, což může poškodit image a prestiž značky. 

Proto se portál SvětAndroida.cz drží hesla „náš zákazník, náš pán“ a snaží se vyjít vstříc 

všem návštěvníkům. Dobrá doporučení návštěvníků jsou totiž nejúčinnější forma 

marketingové komunikace. 

5.2.6 Materiální prostředí 

Vzhledem k tomu, že portál SvětAndroida.cz nemá žádnou budovu, či kanceláře, je 

jediným ukazatelem, jak částečně zhmotnit čistou službu vzhled internetových stránek. 

Internetová stránka je laděna do světle zelené barvy, což je hlavní barva operačního 

systému Android. V záhlaví stránky se nachází logo portálu SvětAndroida.cz a plošná 

reklama. Pod záhlavím je navigace na stránkách v podobě menu se stránkovým 

vyhledávačem. Hlavní část webu tvoří jeho obsahová část, která je rozdělena na 3 části. 

V první se vždy nachází hlavní článek dne, v druhé jsou články týkající se portálu 

SvětAndroida.cz a ve třetí největší části je chronologicky seřazen obsah až po zápatí 

stránky. Po stranách hlavní části jsou umístěny další plošné reklamy. Zápatí stránky je 

určeno informacím o právech. Internetová stránka se od založení téměř vůbec nezměnila a 

v současné době již působí zastaralým vzhledem.  

5.2.7 Procesy 

Služby poskytující portál SvětAndroida.cz patří k masovým službám, které se 

vyznačují vysokou standardizací. Dále se řadí do služeb se středním typem kontaktu, 

jelikož i když redaktoři nejsou v přímém kontaktu se svými čtenáři, tak jsou povinni 

odpovídat na otázky pod svými články. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. 

 

5.3 Výsledky marketingového výzkumu 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že více než 70 % respondentů 

navštěvuje portál SvětAndroida.cz denně, a to ve všech věkových kategoriích viz Obr. 5.4. 

Takto dobré výsledky mohou být způsobeny dobrovolným vyplňováním dotazníků, za 

které čtenáři nebyli nijak odměňováni, a proto se dá očekávat, že většina respondentů jsou 

skalními fanoušky portálu SvětAndroida.cz, kteří měli zájem se o své názory podělit. 

Okolo 20 % získala odpověď Několikrát týdně, taktéž téměř ve všech věkových 

kategoriích, kromě skupiny 51 a více, kde získala 17 % odpověď Několikrát měsíčně.  
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Z dotazníku bylo také zjištěno, že 96,7 % návštěvníků by doporučilo portál 

SvětAndroida.cz svým známým. Z toho můžeme usoudit, že návštěvníci jsou se službami 

spokojeni. 

Respondenti se vyjádřili dobrovolně k mnoha věcem. Nejvíce se ozývali ohledně 

vzhledu webových stránek, které jsou podle nich v dnešní době zastaralé, funkčně jsou 

však pořádku. Dále vyjadřovali často pochvaly k portálu SvětAndroida.cz a naopak si 

několikrát stěžovali na špatnou korekci obsahu. Párkrát se objevila i kritika na aktuálnost 

obsahu. Z menších, ale i tak několikrát se opakujících vyjádření, lze říci, že si čtenáři přejí 

týdenní video magazín se souhrnem novinek a více recenzí a seriálů na aplikace. 

5.3.1 Poziční mapa 

Součástí výzkumu bylo hodnocení důležitosti a spokojenosti s vybranými prvky 

portálu SvětAndroida.cz. Tyto faktory jsou rozděleny do 4 kvadrantů podle hodnocení 

respondentů.  

 

Obr. 5.10: Poziční mapa 
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V druhém pravém horním kvadrantu se nacházejí motivátory, které představují 

vysokou důležitost a zároveň vysokou spokojenost.  Zde se nachází Aktuálnost informací, 

Kvalita textů, Přehlednost webových stránek, Množství a Správnost informací. Na tyto 

faktory je třeba se soustředit a udržet si jejich kvalitu, jelikož z hlediska návštěvníků se 

jedná o důležité atributy služby.  

Do kvadrantu marginálních příležitostí byly zařazeny prvky jak s nízkou 

významností, tak s nízkou spokojeností. Patří zde Katalog zařízení, Stránkový vyhledávač 

a Komunikace redaktorů. U těchto faktorů se doporučuje mírně zvyšovat jejich kvalitu, 

nicméně bez vynaložení vysokých investic.  

V poslední kvadrantu se neumístily žádné prvky portálu SvětAndroida.cz, to 

znamená, že žádným z prvků s nízkou významností nebyli respondenti vysoce spokojeni.  

5.3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je sestavena na základě zjištěných údajů z marketingového mixu, 

výsledků marketingového výzkumu a doplněna o subjektivní pohled autora. Při aplikaci 

SWOT analýzy bylo vnitřní a vnější prostředí portálu SvětAndroida.cz ohodnoceno 

následovně: 

Silné stránky 

 Kvalitní redaktorské jádro, 

 Nejnavštěvovanější portál o operačním systému Android v ČR, 

 Pořádání offline akcí. 

Slabé stránky 

 Vzhled internetových stránek, 

 Katalog Android zařízení, 

 Korekce obsahu, 

 Recenze zařízení vycházející později než u konkurence. 

Příležitosti 

 Rostoucí zájem o operační systém Android, 

 Rozšíření operačního systému Android za hranice mobilních zařízení, 

 Vysoký zájem o video obsah. 
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Hrozby 

 Stávající konkurence, 

 Úbytek zájmu o operační systém Android, 

 Internetové hrozby v podobě virů a hackerských útoků. 
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6 Návrhy na zvýšení návštěvnosti 
 

V této kapitole navrhuji doporučení, která by měla přispět ke zvýšení návštěvnosti 

portálu SvětAndroida.cz. Návrhy a doporučení vychází z analýzy marketingového mixu, 

dotazníkového šetření a analýzy návštěvnosti. 

Zvýšení návštěvnosti nemusí vždy znamenat přilákání nových návštěvníků, ale také 

přimět ty stávající navštěvovat portál SvětAndroida.cz častěji a číst více obsahu. S jejich 

spokojeností s produktem, vhodně zvolenou marketingovou komunikací, materiálním 

prostředím a kvalitními redaktory se rozšíří informace o portálu SvětAndroida.cz i 

k návštěvníkům konkurence či novým majitelům androidích zařízení. Proto své návrhy a 

doporučení zaměřuji na tyto faktory analýzy: 

 Produkt, 

 Cena, 

 Distribuce, 

 Marketingová komunikace, 

 Materiální prostředí, 

 Lidský faktor, 

 Procesy. 

6.1 Produkt 

V analýze současného marketingového mixu jsou uvedeny základní a doplňkové 

služby, které portál SvětAndroida.cz nabízí. Pozornost doporučuji věnovat službám, které 

ještě nejsou dostatečně rozvinuty, jako jsou katalog zařízení a video obsah, ale také 

službám, které fungují správně, jako jsou seriály a celkový obsah.  

Z marketingového výzkumu portálu SvětAndroida.cz vyplývá, že nejoblíbenějším 

typem obsahu jsou informace o aplikacích a novinkách ze světa operačního systému 

Android. Této oblíbenosti se dá využít v kombinaci s dalšími výsledky výzkumu. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že seriály a kombinace textu s videem se těší velké oblibě. 

Obojího je na portálu SvětAndroia.cz poskromnu.  
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Seriály mají na portálu SvětAndroida.cz větší čtenost než klasické články a snadno 

se zpětně dohledávají pomocí stránkového vyhledávače, což zvyšuje jejich návštěvnost i 

po opuštění hlavní stránky.  

Video s textem na portálu SvětAndroiad.cz téměř úplně schází. 57,6 % respondentů 

si přeje právě kombinaci obojího, proto se na tuto problematiku více zaměřím.  

Navrhuji tedy vytvoření několika nových seriálů a upravení stávajících. Seriálů 

o aplikacích je na portálu SvětAndroida.cz několik, žádný z nich ale nevychází s videem. 

Proto doporučuji k těmto seriálům vytvářet i video obsah. Dále není na portálu 

SvětAndroida.cz žádný seriál o novinkách a dění kolem androidu. Výsledky výzkumu 

ukazují, že novinky jsou druhým nejoblíbenějším obsahem, proto doporučuji vytvoření 

nového seriálu o novinkách, který bude vycházet zároveň s video obsahem.  

Jelikož mají seriály na portálu SvětAndroida.cz vysokou čtenost, tak jejich 

přidáním se zvýší celková návštěvnost portálu SvětAndroida.cz. Přidáváním video 

produkce k seriálům a článkům se zvýší návštěvnost jak na portálu SvětAndroida.cz, tak na 

YouTube kanálu, kam se videa nahrávají. Návštěvnost YouTube kanálu přispívá ke všem 

chtěným atributům portálu SvětAndroida.cz.  

Vysoká návštěvnost videí znamená vyšší příjmy a vyšší popularitu značky 

SvětAndroida.cz. Návštěvníci z YouTube kanálu budou odkazováni na články na 

internetových stránkách portálu SvětAndroida.cz a návštěvníci z internetových stránek 

budou naopak zvyšovat návštěvnost YouTube kanálu zhlédnutím videí na portálu 

SvětAndroida.cz. Tímto způsobem dojde ke zdvojení návštěvnosti, což je velmi chtěná 

situace. Tento způsob by přinesl portálu SvětAndroida.cz vyšší příjmy a vyšší návštěvnost.  

Další službou portálu SvětAndroida.cz je katalog zařízení, ve kterém mohou 

návštěvníci nalézt informace o androidích zařízeních a porovnávat je spolu. Z poziční 

mapy vyplývá, že návštěvníci jsou s katalogem málo spokojení a zároveň mu přikládají 

nízkou významnost. Dotazníkové šetření ukázalo, že katalog využívá pouze 30 % 

návštěvníků. Naučit návštěvníky využívat katalog na portálu SvětAndroida.cz by bylo 

velmi chtěným faktorem, vedoucím ke zvýšení návštěvnosti.  

Doporučuji v katalogu hodnotit telefony podle různých parametrů, jako jsou 

výkonnost či výhodnost koupě a poté poskytnout seřazení produktů. Dále doporučuji 
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uvést katalog do plné funkčnosti, jelikož nefungující zobrazování cen produktů, 

fotografií a diskuse odrazuje návštěvníky od jeho používání a posílá je ke konkurenci.  

6.2 Cena 

Základní služba portálu SvětAndroida.cz je zdarma. Ohodnoceny jsou však 

doplňkové služby. Ceny prémiových účtů jsou v současné době na minimu pro nabrání 

nových zákazníků, a aby si návštěvníci na novou doplňkovou službu zvykli. Doporučuji, 

aby tuto nízkou cenu portál SvětAndroida.cz nadále udržoval. 

6.3 Distribuce 

V rámci prvku distribuce doporučuji, aby redaktoři správně volili klíčová slova 

u svých článků, jelikož velká část čtenářů přichází na portál SvětAndroida.cz nepřímou 

cestou přes vyhledávače. Také doporučuji udržet minimálně součastný stav spolupráce 

s partnerskými weby zmíněnými v analýze marketingového mixu, jelikož přes tyto weby 

se na portál SvětAndroida.cz mohou dostat noví návštěvníci.  

6.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace portálu SvětAndroida.cz je na dobré úrovni. Podstatnou 

stránkou marketingové komunikace portálu SvětAndroida.cz je marketing událostí, jelikož 

pořádá každoročně akci zvanou Android Roadshow, kam se mohou dostavit všichni 

příznivci androidu a portálu samotného.  

Doporučuji v těchto pořádaných akcích vytrvat, jelikož portál SvětAndroida.cz 

velmi odlišují od konkurence, podporují image a dobré vztahy s veřejností i partnery, kteří 

se akcí účastní.  

6.5 Materiální prostředí 

Podle marketingového výzkumu je vzhled internetových stránek největší slabinou 

portálu SvětAndroida.cz. Poziční mapa ukázala, že návštěvníci nejsou se současným 

vzhledem spokojeni a zároveň přikládali vzhledu vysokou důležitost. Vzhled webových 

stránek utváří první dojem nově příchozích návštěvníků a zpříjemňuje užívání služby těm 

současným, proto doporučuji internetové stránky portálu SvětAndroida.cz 

modernizovat. 
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Navrhuji realizovat modernizaci webových stránek ve vlastní režii, protože 

členy portálu SvětAndroida.cz jsou jak grafici, tak programátoři. Do vzhledu stránek 

doporučuji investovat, jelikož se k němu vyjadřovali respondenti i v dobrovolných 

názorech na portál SvětAndroida.cz. 

Během mého výzkumu se na modernizaci začalo pracovat a před kompletní 

obměnou byly provedeny menší úpravy pro dočasné vylepšení. 

6.6 Lidský faktor 

Všichni redaktoři mají vlastní zaměstnání anebo jsou studenty. Práci pro portál 

SvětAndroida.cz dělají ve svém volném čase, což někdy způsobuje nepružnost a nízkou 

aktuálnost novinek a zajímavostí o operačním systému Android. Toto dává šanci 

konkurenci, která na novinky zvládá reagovat včas. Na tento fakt nás upozornili 

respondenti v dobrovolném vyjádření k portálu SvětAndroida.cz. Proto doporučuji 

zaměstnat jednoho stálého redaktora, který by se mohl plně věnovat portálu 

SvětAndroida.cz, což by zamezilo tomu, aby konkurence vydávala informace o androidu 

dříve než portál SvětAndoida.cz.  

Pracovníka na plný úvazek navrhuji hledat mezi současnými redaktory, kteří 

jsou již obeznámeni, zaškoleni a osvědčeni pro danou práci.  

Dále navrhuji přijmout korektora textového obsahu, jelikož v dobrovolném 

vyjádření k portálu SvětAndroida.cz se objevilo několik připomínek ke gramatickým 

chybám, jež se vyskytují v článcích. Tyto připomínky lze někdy nalézt i v  komentářích u 

samotných článků.  

6.7 Procesy 

Z analýzy návštěvnosti vyplývá, že návštěvnost portálu SvětAndroida.cz je 

dlouhodobě rostoucí. Největší výkyvy lze sledovat během týdne, kdy o víkendu klesá 

návštěvnost o více než 23 %. Navrhuji tomuto poklesu zabránit publikováním 

některého z navrhovaných seriálů o víkendu. Denní procesy doporučuji udržovat 

v současném stavu, jelikož vydávání obsahu od sedmi hodin ráno do devíti hodin večer je 

vyhovující. 

 



44 
 

7 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit spokojenost stávajících zákazníků se službami 

internetových stránek a získat impuls k nalezení nových návrhů na zvýšení návštěvnosti 

portálu SvětAndroida.cz. 

Podklady pro zpracování bakalářské práce jsem čerpal z odborné literatury, 

webových stránek a interního fóra portálu SvětAndroida.cz. Pro dosažení stanoveného cíle 

jsem provedl analýzu marketingového mixu a návštěvnosti. Primární data jsem získal 

prostřednictvím marketingového výzkumu formou dotazníkového šetření a sekundární data 

jsem získal z interních informací portálu SvětAndroida.cz.  

Výzkum jsem prováděl online dotazováním přímo na internetových stránkách 

portálu SvětAndroida.cz. Dotazník byl zaměřen na získání informací, díky kterým bylo 

možné vyvodit závěry. 

Ze zjištěných výsledků jsem následně doporučil jednotlivé návrhy vedoucí ke 

zvýšení návštěvnosti portálu SvětAndroida.cz. Ukázalo se, že jednou z nejslabších částí je 

vzhled internetových stránek, proto byla navrhnuta jejich modernizace. Hlavním návrhem 

bylo vytvoření nových seriálů doplněných o video obsah. Zakomponování video obsahu do 

článků a seriálů by znamenalo oživení současného obsahu a zároveň by přilákalo nové 

návštěvníky na YouTube kanál portálu SvětAndroida.cz. Tito návštěvníci by byli následně 

odkazováni na internetové stránky portálu a naopak.  

V neposlední řadě je důležité zaměřit se na lidský faktor. Všichni současní 

redaktoři mají vlastní zaměstnání, nebo jsou studenty. Z tohoto důvodu nejsou vždy 

redaktoři schopní pružně zareagovat na aktuální události týkající se operačního sytému 

Android. Proto jsem navrhl rozšířit některé pracovní pozice tak, aby poskytovaná služba 

dosáhla vyšší kvality, tím vedla k vyšší spokojenosti návštěvníků portálu a následně i vyšší 

návštěvnosti.  

Věřím, že tato práce bude přínosem pro provozovatele portálu SvětAndroida.cz a 

mnou navržená doporučení pomohou ke zvýšení návštěvnosti a spokojenosti zákazníků. 
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Příloha č. 1 – Dotazník 

Dotazník SvětAndroida.cz 

Zdravíme všechny čtenáře portálu SvětAndroida.cz. Jsme rádi, že nás navštěvujete – jsou to 
již 3 roky, kdy Vám přinášíme to nejlepší a nejžhavější ze světa Androida. Nicméně jednou za 
čas je třeba se posunout o kus dále a tímto bychom Vás poprosili o chvíli Vašeho času. 
Pomoci nám můžete vyplněním dotazníku, díky kterému budeme vědět na co se v budoucnu 
více zaměřit a co změnit, abyste u nás byli spokojenější a rádi se vraceli. 

Dotazník je určen návštěvníkům internetového portálu SvětAndroida.cz. Je zcela anonymní a 
jeho výsledky budou sloužit pouze pro potřeby SvětAndroida.cz a bakalářské práce. Pokud 
není uvedeno jinak, zakroužkujte pouze jednu odpověď. 

Předem děkujeme za Váš čas. 

 
1. Jak často navštěvujete internetový portál SvětAndroida.cz?  

• Denně 

• Několikrát týdně 

• Jednou za týden 

• Několikrát měsíčně 

• Jednou za měsíc a méně často 

 
2. Navštěvujete kromě internetového portálu SvětAndroida.cz i jiné stránky zabývající se 
podobnou tématikou?  

• Ano (uveďte jaké v textovém poli pod otázkou) 

• Ne 
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3. Co Vás nejvíce zajímá? (seřaďte od nejzajímavějšího, po nejméně zajímavé) Každé číslo 
smíte zaznačit pouze jednou a číslo 1 znamená nejzajímavější. (Příklad: Hry 1, Rady 2, 
Aplikace 3, Novinky 4, Recenze 5)  
 

  
1 2 3 4 5 

 

Aplikace 
       

Hry 
       

Novinky a dění kolem 
androidu        

Rady a návody 
       

Recenze zařízení 
       

 
4. Jakou formou se tyto informace nejraději dozvídáte?  

• Text 

• Video 

• Obojí 

 
5. Sledujete pravidelně seriály na portálu SvětAndroida.cz?  

• Ano 

• Ne - přejděte na otázku č. 8 

 
6. Jsou pro Vás pravidelné seriály vhodnější než náhodně vycházející články?  

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

 
7. Chtěli byste větší množství seriálů s různým zaměřením?  

• Ano 

• Ne 

• Nevím 
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8. Jakou důležitost pro Vás mají následující faktory? 5 - nejdůležitější, 1 - nejméně důležité  

  
1 2 3 4 5 

 
Vzhled webových 
stránek        

Přehlednost 
webových stránek        

Aktuálnost informací 
       

Správnost informací 
       

Stránkový vyhledávač 
       

Katalog zařízení 
       

Komunikace 
redaktorů        

Množství informací 
       

Kvalita textů 
       

 
9. Jak jste spokojeni s následujícími faktory? 5 - nejspokojenější, 1 - nejméně spokojený  

  
1 2 3 4 5 

 
Vzhled webových 
stránek        

Přehlednost 
webových stránek        

Aktuálnost informací 
       

Správnost informací 
       

Stránkový vyhledávač 
       

Katalog zařízení 
       

Komunikace 
redaktorů        

Množství informací 
       

Kvalita textů 
       

 
10. Využíváte služeb katalogu mobilních zařízení na SvětAndroida.cz?  

• Ano 

• Ne 
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11. Doporučili byste portál SvětAndroida.cz ostatním?  

• Ano 

• Ne 

 
12. Zde se můžete jakkoliv vyjádřit k porátlu SvětAndroida.cz, co zde postrádáte, nebo co 
byste změnili.  

 
 
13. Jste:  

• Muž 

• Žena 

 
14. V jaké věkové kategorii se nacházíte?  

• Méně než 15 

• 15 - 20 

• 21 - 30 

• 31 - 40 

• 41 - 50 

• 51 - a více 

 
15. Jaký je Váš sociální status?  

• Student 

• Zaměstnaný 

• Nezaměstnaný 

• Důchodce 

• Na mateřské dovolené 
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16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

• ZŠ 

• SŠ bez maturity 

• SŠ s maturitou 

• VŠ 
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Příloha č. 2 – Vyhodnocení výzkumu v číselné podobě 

2.1 Jak často navštěvujete internetový portál SvětAndroida.cz, podle 

sociálního statusu. 

  

15. Jaký je Váš sociální status? 

Total Student Zaměstnaný Nezaměstnaný Důchodce 
  Denně Count 91 108 5 1 205 

% celkem 
odpovědí 

44,40% 52,70% 2,40% 0,50% 100,00% 

% 
sociální 
status 

76,50% 74,50% 83,30% 100,00% 75,60% 

% of 
Total 

33,60% 39,90% 1,80% 0,40% 75,60% 

Několikrát 
týdně 

Count 23 29 1 0 53 

% celkem 
odpovědí 

43,40% 54,70% 1,90% 0,00% 100,00% 

% 
sociální 
status 

19,30% 20,00% 16,70% 0,00% 19,60% 

% of 
Total 

8,50% 10,70% 0,40% 0,00% 19,60% 

Jednou za 
týden 

Count 3 5 0 0 8 

% celkem 
odpovědí 

37,50% 62,50% 0,00% 0,00% 100,00% 

% 
sociální 
status 

2,50% 3,40% 0,00% 0,00% 3,00% 

% of 
Total 

1,10% 1,80% 0,00% 0,00% 3,00% 

Několikrát 
měsíčně 

Count 1 1 0 0 2 

% celkem 
odpovědí 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% 
sociální 
status 

0,80% 0,70% 0,00% 0,00% 0,70% 

% of 
Total 

0,40% 0,40% 0,00% 0,00% 0,70% 

Jednou za 
měsíc a 
méně často 

Count 1 2 0 0 3 

% celkem 
odpovědí 

33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 100,00% 

% 
sociální 
status 

0,80% 1,40% 0,00% 0,00% 1,10% 

% of 
Total 

0,40% 0,70% 0,00% 0,00% 1,10% 

Total Count 119 145 6 1 271 

% celkem 
odpovědí 

43,90% 53,50% 2,20% 0,40% 100,00% 

% 
sociální 
status 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of 
Total 

43,90% 53,50% 2,20% 0,40% 100,00% 
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2.2 Jak často navštěvujete internetový portál SvětAndroida.cz, podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání. 

  

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

Total ZŠ 
SŠ bez 
maturity 

SŠ s 
maturitou VŠ 

1. Jak často 
navštěvujete 
internetový portál 
SvětAndroida.cz? 

Denně Count 42 36 79 48 205 

% 
celkem 
odpovědí 

20,50% 17,60% 38,50% 23,40% 100,00% 

% 
vzdělání 

70,00% 92,30% 70,50% 80,00% 75,60% 

% of 
Total 

15,50% 13,30% 29,20% 17,70% 75,60% 

Několikrát 
týdně 

Count 14 3 25 11 53 

% 
celkem 
odpovědí 

26,40% 5,70% 47,20% 20,80% 100,00% 

% 
vzdělání 

23,30% 7,70% 22,30% 18,30% 19,60% 

% of 
Total 

5,20% 1,10% 9,20% 4,10% 19,60% 

Jednou 
za týden 

Count 3 0 4 1 8 

% 
celkem 
odpovědí 

37,50% 0,00% 50,00% 12,50% 100,00% 

% 
vzdělání 

5,00% 0,00% 3,60% 1,70% 3,00% 

% of 
Total 

1,10% 0,00% 1,50% 0,40% 3,00% 

Několikrát 
měsíčně 

Count 1 0 1 0 2 

% 
celkem 
odpovědí 

50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

% 
vzdělání 

1,70% 0,00% 0,90% 0,00% 0,70% 

% of 
Total 

0,40% 0,00% 0,40% 0,00% 0,70% 

Jednou 
za měsíc 
a méně 
často 

Count 0 0 3 0 3 

% 
celkem 
odpovědí 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

% 
vzdělání 

0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 1,10% 

% of 
Total 

0,00% 0,00% 1,10% 0,00% 1,10% 

Total Count 60 39 112 60 271 

% 
celkem 
odpovědí 

22,10% 14,40% 41,30% 22,10% 100,00% 

% 
vzdělání 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of 
Total 

22,10% 14,40% 41,30% 22,10% 100,00% 
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2.3 Jakou formou se tyto informace nejraději dozvídáte, podle sociálního 

statusu. 

  

15. Jaký je Váš sociální status? 

Total Student Zaměstnaný Nezaměstnaný Důchodce 
4. Jakou 
formou se 
tyto 
informace 
nejraději 
dozvídáte? 

Text Count 40 65 1 0 106 

% 
celkem 
odpovědí 

37,70% 61,30% 0,90% 0,00% 100,00% 

% 
sociální 
status 

33,60% 44,80% 16,70% 0,00% 39,10% 

% of 
Total 

14,80% 24,00% 0,40% 0,00% 39,10% 

Video Count 7 2 0 0 9 

% 
celkem 
odpovědí 

77,80% 22,20% 0,00% 0,00% 100,00% 

% 
sociální 
status 

5,90% 1,40% 0,00% 0,00% 3,30% 

% of 
Total 

2,60% 0,70% 0,00% 0,00% 3,30% 

Obojí Count 72 78 5 1 156 

% 
celkem 
odpovědí 

46,20% 50,00% 3,20% 0,60% 100,00% 

% 
sociální 
status 

60,50% 53,80% 83,30% 100,00% 57,60% 

% of 
Total 

26,60% 28,80% 1,80% 0,40% 57,60% 

Total Count 119 145 6 1 271 

% 
celkem 
odpovědí 

43,90% 53,50% 2,20% 0,40% 100,00% 

% 
sociální 
status 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of 
Total 

43,90% 53,50% 2,20% 0,40% 100,00% 
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2.4 Jakou formou se tyto informace nejraději dozvídáte, podle vzdělání. 

  
16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Total ZŠ 
SŠ bez 
maturity 

SŠ s 
maturitou VŠ 

4. Jakou 
formou se 
tyto 
informace 
nejraději 
dozvídáte? 

Text Count 19 11 43 33 106 

% celkem 
odpovědí 

17,9% 10,4% 40,6% 31,1% 100,0% 

% 
vzdělání 

31,7% 28,2% 38,4% 55,0% 39,1% 

% of 
Total 

7,0% 4,1% 15,9% 12,2% 39,1% 

Video Count 5 0 3 1 9 

% celkem 
odpovědí 

55,6% 0,0% 33,3% 11,1% 100,0% 

% 
vzdělání 

8,3% 0,0% 2,7% 1,7% 3,3% 

% of 
Total 

1,8% 0,0% 1,1% 0,4% 3,3% 

Obojí Count 36 28 66 26 156 

% celkem 
odpovědí 

23,1% 17,9% 42,3% 16,7% 100,0% 

% 
vzdělání 

60,0% 71,8% 58,9% 43,3% 57,6% 

% of 
Total 

13,3% 10,3% 24,4% 9,6% 57,6% 

Total Count 60 39 112 60 271 

% celkem 
odpovědí 

22,1% 14,4% 41,3% 22,1% 100,0% 

% 
vzdělání 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of 
Total 

22,1% 14,4% 41,3% 22,1% 100,0% 
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2.5 Chtěli byste větší množství seriálů s různým zaměřením, 

podle sociálního statusu. 

  
15. Jaký je Váš sociální status? 

Total Student Zaměstnaný Nezaměstnaný 
7. Chtěli 
byste větší 
množství 
seriálů s 
různým 
zaměřením? 

Ano Count 69 68 4 141 

% 
celkem 
odpovědí 

48,9% 48,2% 2,8% 100,0% 

% 
sociální 
status 

79,3% 63,0% 100,0% 70,9% 

% of 
Total 

34,7% 34,2% 2,0% 70,9% 

Ne Count 8 11 0 19 

% 
celkem 
odpovědí 

42,1% 57,9% 0,0% 100,0% 

% 
sociální 
status 

9,2% 10,2% 0,0% 9,5% 

% of 
Total 

4,0% 5,5% 0,0% 9,5% 

Nevím Count 10 29 0 39 

% 
celkem 
odpovědí 

25,6% 74,4% 0,0% 100,0% 

% 
sociální 
status 

11,5% 26,9% 0,0% 19,6% 

% of 
Total 

5,0% 14,6% 0,0% 19,6% 

Total Count 87 108 4 199 

% 
celkem 
odpovědí 

43,7% 54,3% 2,0% 100,0% 

% 
sociální 
status 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of 
Total 

43,7% 54,3% 2,0% 100,0% 
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2.6 Množství seriálů, podle věkové kategorie. 

Chtěli byste větší mn. Seriálů? V jaké věkové kat. se nacházíte? 

41 - 50 Total     
Méně než 

15 15 - 20 21 - 30 31 - 40 
51 - a 
více 

Ano Count 11 43 47 31 8 1 141 

% celkem 
odpovědí 

7,80% 30,50% 33,30% 22,00% 5,70% 0,70% 100,00% 

% věk 78,60% 81,10% 75,80% 66,00% 40,00% 33,30% 70,90% 

% of Total 5,50% 21,60% 23,60% 15,60% 4,00% 0,50% 70,90% 

Ne Count 0 5 5 5 3 1 19 

% celkem 
odpovědí 

0,00% 26,30% 26,30% 26,30% 15,80% 5,30% 100,00% 

% věk 0,00% 9,40% 8,10% 10,60% 15,00% 33,30% 9,50% 

% of Total 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 1,50% 0,50% 9,50% 

Nevím Count 3 5 10 11 9 1 39 

% celkem 
odpovědí 

7,70% 12,80% 25,60% 28,20% 23,10% 2,60% 100,00% 

% věk 21,40% 9,40% 16,10% 23,40% 45,00% 33,30% 19,60% 

% of Total 1,50% 2,50% 5,00% 5,50% 4,50% 0,50% 19,60% 

total Count 14 53 62 47 20 3 199 

% celkem 
odpovědí 

7,00% 26,60% 31,20% 23,60% 10,10% 1,50% 100,00% 

% věk 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 7,00% 26,60% 31,20% 23,60% 10,10% 1,50% 100,00% 
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2.7 Využíváte služeb katalogu mobilních zařízení na SvětAndroida.cz, 

podle sociálního statusu. 

  
15. Jaký je Váš sociální status? 

Total Student Zaměstnaný Nezaměstnaný Důchodce 
10. Využíváte 
služeb katalogu 
mobilních 
zařízení na 
SvětAndroida.cz? 

Ano Count 32 46 3 0 81 

% 
celkem 
odpovědí 

39,5% 56,8% 3,7% 0,0% 100,0% 

% 
sociální 
status 

26,9% 31,7% 50,0% 0,0% 29,9% 

% of 
Total 

11,8% 17,0% 1,1% 0,0% 29,9% 

Ne Count 87 99 3 1 190 

% 
celkem 
odpovědí 

45,8% 52,1% 1,6% 0,5% 100,0% 

% 
sociální 
status 

73,1% 68,3% 50,0% 100,0% 70,1% 

% of 
Total 

32,1% 36,5% 1,1% 0,4% 70,1% 

Total Count 119 145 6 1 271 

% 
celkem 
odpovědí 

43,9% 53,5% 2,2% 0,4% 100,0% 

% 
sociální 
status 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of 
Total 

43,9% 53,5% 2,2% 0,4% 100,0% 

Využíváte služeb katalogu mobilních zařízení na SvětAndroida.cz, podle věkové kategorie. 

Využíváte služeb katalogu mobilních zařízení na SvětAndroida.cz?  
    

14. V jaké věkové kategorii se nacházíte? 

Total 

    Méně než 
15 15 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 

51 - a 
více 

Ano Count 6 19 28 17 9 2 81 

% celkem 
odpovědí 

7,4% 23,5% 34,6% 21,0% 11,1% 2,5% 100,0% 

% věk 40,0% 26,0% 29,8% 29,8% 34,6% 33,3% 29,9% 

% of Total 2,2% 7,0% 10,3% 6,3% 3,3% 0,7% 29,9% 

Ne Count 9 54 66 40 17 4 190 

% celkem 
odpovědí 

4,7% 28,4% 34,7% 21,1% 8,9% 2,1% 100,0% 

% věk 60,0% 74,0% 70,2% 70,2% 65,4% 66,7% 70,1% 

% of Total 3,3% 19,9% 24,4% 14,8% 6,3% 1,5% 70,1% 

total Count 15 73 94 57 26 6 271 

  % celkem 
odpovědí 

5,5% 26,9% 34,7% 21,0% 9,6% 2,2% 100,0% 

  % věk 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 5,5% 26,9% 34,7% 21,0% 9,6% 2,2% 100,0% 

 



 

Příloha č. 3 – Vyhodnocení výzku
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Příloha č. 4 – Obrázky 

 

4.1 Tým Svět Androida 
Zdroj: [13] 

 

4.2 Android Roadshow soutěže 
Zdroj: [13] 
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4.3 Android Roadshow akce a prohlídky zařízení 
Zdroj: [13] 

 

4.4 Android Roadshow losování vítězů 
Zdroj: [13] 
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4.5 Android Roadshow přednášky partnerů 
Zdroj: [13] 

 

4.6 Google+ kamión 
Zdroj: [13] 
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4.7 Relaxační zóna v Google+ kamiónu 
Zdroj: [13] 

 

4.8 Školení zákazníků 
Zdroj: [13] 
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Příloha č. 5 – Vzhled internetových stránek 

 

 


