
 
 

 

  



 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

   

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

Analýza internetového marketingu na trhu cestovních agentur 

Internet Marketing Analysis on the Travel Agencies Market  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:   Bc. Ladislav Derych 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Petra Krbová, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2014 

  



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petře Krbové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné 

rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.  



3 
 

OBSAH 

1 Úvod ................................................................................................................................... 5 

2 Charakteristika trhu cestovních agentur ............................................................................. 6 

2.1 Cestovní ruch ............................................................................................................... 6 

2.1.2 Cestovní ruch v Evropě ........................................................................................ 7 

2.1.3 Cestovní ruch v ČR .............................................................................................. 9 

2.2 Cestovní kanceláře a agentury v ČR .......................................................................... 11 

2.2.1 Vývoj cestovních kanceláří a agentur v ČR ....................................................... 11 

2.2.2 Zájezdy cestovních kanceláří a agentur v ČR .................................................... 12 

2.2.3 Největší cestovní kanceláře a agentury v ČR ..................................................... 15 

2.2.4 Asociace cestovních kanceláří a agentur ............................................................ 16 

2.2.5 Legislativní rámec pro podnikání cestovních kanceláří a agentur v ČR ............ 17 

3 Teoretická východiska internetového marketingu ........................................................... 19 

3.1 Internetové komunikační nástroje ............................................................................. 20 

3.1.1 Webová prezentace ............................................................................................ 20 

3.1.2 E-mail ................................................................................................................. 23 

3.2 Marketing prostřednictvím sociálních médií ............................................................. 24 

3.2.1 Facebook ............................................................................................................ 25 

3.2.2 Twitter ................................................................................................................ 26 

3.2.3 LinkedIn ............................................................................................................. 26 

3.2.4 YouTube ............................................................................................................. 27 

3.3 Reklama na internetu ................................................................................................. 27 

3.3.1 Plošná reklama ................................................................................................... 27 

3.3.2 PPC reklama ....................................................................................................... 28 

3.3.3 Behaviorální reklama ......................................................................................... 31 

3.3.4 Affiliate marketing ............................................................................................. 32 

4 Metodika výzkumu ........................................................................................................... 33 

4.1 Přípravná fáze ............................................................................................................ 33 

4.1.1 Analýza přístupnosti WWW stránek .................................................................. 34 

4.1.2 Analýza použitelnosti WWW stránek ................................................................ 34 

4.1.3 Analýza rychlosti načítání WWW stránek ......................................................... 35 

4.1.4 Analýza využití sociálních sítí ........................................................................... 36 

4.1.5 Analýza PPC reklamy ........................................................................................ 37 



4 
 

4.2 Realizační fáze ........................................................................................................... 38 

5 Analýza internetového marketingu cestovních agentur ................................................... 40 

5.1 Analýza přístupnosti WWW stránek ......................................................................... 40 

5.2 Analýza použitelnosti WWW stránek ....................................................................... 42 

5.3 Analýza rychlosti načítání WWW stránek ................................................................ 45 

5.4 Analýza využití sociálních sítí ................................................................................... 49 

5.4.1 Facebook ............................................................................................................ 49 

5.4.2 Twitter ................................................................................................................ 53 

5.4.3 YouTube ............................................................................................................. 53 

5.5 Analýza PPC reklamy ................................................................................................ 55 

5.6 Shrnutí výsledků analýz ............................................................................................. 56 

6 Návrhy a doporučení ........................................................................................................ 58 

6.1 Webová prezentace .................................................................................................... 58 

6.1.1 Přístupnost WWW stránek ................................................................................. 58 

6.1.2 Použitelnost WWW stránek ............................................................................... 59 

6.1.3 Rychlost načítání WWW stránek ....................................................................... 59 

6.2 Sociální sítě ................................................................................................................ 61 

6.2.1 Facebook ............................................................................................................ 61 

6.2.2 Twitter ................................................................................................................ 61 

6.2.3 YouTube ............................................................................................................. 62 

6.3 PPC reklama .............................................................................................................. 62 

6.4 Cenová kalkulace návrhů a doporučení ..................................................................... 63 

7 Závěr ................................................................................................................................. 64 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 65 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 70 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 



5 
 

1 ÚVOD 

Vznik internetu zapříčinil bouřlivý vývoj v mediální oblasti. V dnešním světě je 

internet významným zdrojem informací. Díky jeho prudkému rozvoji se zde přesouvá stále 

více obchodních činností. Proto i internetový marketing nabývá pro obchodní společnosti na 

stále větším významu.  

Na internetu se rozvíjejí neustále nové formy komunikace. Od počátečních e-mailů, 

přes chat, video hovory až po v dnešní době prudce se rozvíjející sociální sítě. Ty se stávají 

fenoménem dnešní doby. Uživatelé dobrovolně sdílejí velké množství osobních informací 

a jejich potenciál využití v marketingových činnostech je obrovský. Marketéři mají v rukou 

stále propracovanější nástroje, což ještě více umocňuje růst účinnosti marketingu na internetu. 

V dnešní době je například možné velmi přesně analyzovat chování uživatelů na internetu 

a na základě těchto zjištění velmi efektivně cílit. Personalizované cílení se prudce rozvíjí 

a bude nabývat stále většího významu. 

U cestovních agentur je důležitost jejich prezentace a komunikace na internetu ještě 

zesílena. Internet je pro cestovní agentury důležitým prostředkem pro prodej zájezdů. 

Informace o zájezdech a destinacích jsou také často vyhledávány právě zde. Pokud 

k cestovním agenturám přičteme navíc i cestovní kanceláře, konkurence na trhu s prodejem 

zájezdů a dovolené je obrovská. Právě kvalitní marketing na internetu může být klíčový pro 

úspěšnost v jejich podnikání. 

Cílem diplomové práce je analyzovat využití internetového marketingu na trhu 

cestovních agentur v České republice.  

Po charakteristice trhu cestovních agentur a vymezení základních teoretických 

východisek internetového marketingu následuje metodika výzkumu. Z metodiky poté vychází 

samotná analýza vybraných cestovních agentur. Následně jsou navržena a doporučena 

opatření k nápravám nalezených chyb a nedostatků.  
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2 CHARAKTERISTIKA TRHU CESTOVNÍCH AGENTUR 

2.1 Cestovní ruch 

Cestovní trh je tvořen mnoha subjekty, které lze rozdělit do několika skupin: 

• spotřebitelé (zákazníci), 

• cestovní kanceláře (CK) a cestovní agentury (CA), 

• subjekty poskytující ubytování, dopravu, stravu apod., 

• subjekty podílející se na rozvoji cestovního ruchu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Česká centrála cestovního ruchu ČCCR – CzechTourism, Evropská komise cestovního 

ruchu ETC, Světová organizace cestovního ruchu UNWTO, Světová rada cestování 

a cestovního ruchu WTTC, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur AČCKA, 

Asociace cestovních kanceláří České republiky ACKČR, apod.). (Drobná 

a Morávková, 2004; Rambousek, 2005) 

2.1.1 Cestovní ruch celosvětově 

Cestovní ruch tvoří významnou část hospodářství. Podle organizace WTTC (2013) 

cestovní ruch vyprodukoval celosvětově v roce 2012 příjmy v hodnotě 2,1 bilionů dolarů, což 

představuje 2,9% podíl na HDP. Na obr. 2.1 a v tab. 2.1 lze vidět srovnání s ostatními 

odvětvími. Cestovní ruch se s téměř tříprocentním podílem na celosvětovém HDP řadí na 

6. místo. 

 
Obr. 2.1 / Tab. 2.1 HDP jednotlivých odvětví  

Zdroj: WWTC, 2013a 
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Odvětví HDP (mld. dolarů) % podíl na HDP 

Finanční služby 5 021 6,9% 

Komunikační služby 3 221 4,4% 

Hornictví 3 088 4,2% 

Bankovnictví 2 821 3,9% 

Vzdělání 2 771 3,8% 

Cestovní ruch 2 120 2,9% 

Chemický průmysl 1 539 2,1% 

Vysokoškolské vzdělání 1 003 1,4% 

Automobilový průmysl 993 1,4% 

Celkem 73 250 100% 
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Příjmy z cestovního ruchu v ČR v roce 2012 činily 112,4 miliard Kč, což představuje 

2,9 % podílu na HDP. Studie WTTC (2013) předpovídá do roku 2023 nárůst na hodnotu 

136,1 miliard Kč. Toto odvětví v roce 2012 poskytlo celkem 262 tisíc pracovních míst, čímž 

se podílelo  5,4 % na celkovém počtu pracovních míst. Dále bylo v tomto roce investováno do 

tohoto odvětví celkem 157 miliard Kč, což činí 4,4 % všech investic. 

V roce 2012 obsadila ČR 40. místo z pohledu výdajů na mezinárodní cestovní ruch 

a 36. místo z pohledu příjmů z mezinárodního cestovního ruchu. Na prvním místě v žebříčku 

výdajů na mezinárodní cestovní ruch se mezi zeměmi umístila Čína, a stala se tak největší 

zdrojovou zemí cestovního ruchu. Žebříčku příjmů z mezinárodního cestovního ruchu již po 

desetiletí vévodí Spojené státy americké. Umístění devíti největších zemí z pohledu výdajů 

a příjmů z cestovního ruchu je možno nalézt v tab. 2.2, ve které je zobrazen jejich vývoj od 

roku 2000 do roku 2012. (Mag Consulting, 2013a) 

Tab. 2.2 Výdaje a příjmy z mezinárodního cestovního ruchu v mld. dolarů (2000–2012) 

Příjmy z MCR 2000 2005 2010 2012 

Svět 475 680 930 1 075 

USA 82,9 82,2 103,5 128,6 

Španělsko 30,0 48,0 52,5 55,9 

Francie 33,0 44,0 46,9 53,7 

Čína 16,2 29,3 45,8 50,0 

Itálie 27,5 35,4 38,8 41,2 

Německo 18,7 29,2 34,7 38,1 

Velká Británie 21,9 30,7 32,4 36,4 

Hongkong 5,9 10,3 22,2 31,7 

Austrálie 9,3 16,8 29,1 31,5 

(36….) ČR 3,0 4,8 7,1 7,0 
 

Zdroj: Mag Consulting (2013a) 

 

2.1.2 Cestovní ruch v Evropě 

Výsledky průzkumu Eurobarometru o postojích Evropanů k cestovnímu ruchu za rok 

2012 byly zveřejněny Asociací českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA, 2014) 

v ročence za rok 2013. Cílem průzkumu, který byl proveden ve 27 zemích EU, bylo zjistit 

motivaci respondentů cestovat za účelem dovolené v roce 2012 a jejich plány na rok 2013. 

Výsledky tohoto průzkumu jsou shrnuty v následujících odstavcích.  

Výdaje na MCR 2000 2005 2010 2012 

Svět 477 679 919 1 075 

Čína 13,1 21,8 54,9 102,0 

Německo 53,0 74,4 78,1 83,8 

Velká Británie 38,4 59,6 50,0 52,3 

Rusko 8,8 17,3 26,6 42,8 

Francie 22,6 31,8 39,0 38,1 

Kanada 12,4 18,0 29,6 35,2 

Japonsko 31,9 27,3 27,9 28,1 

Austrálie 6,4 11,3 22,2 27,6 

Itálie 15,7 22,4 27,1 26,2 

(40….) ČR 1,3 2,4 4,1 4,3 
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Podle posledního průzkumu Evropské komise je odvětví cestovního ruchu jedním 

z mála, které v roce 2012 navzdory krizi zaznamenalo růst. Sedm z deseti Evropanů jelo 

v tomto roce na dovolenou do destinace v rámci Evropské unie a 75 % Evropanů plánovalo 

uskutečnit dovolenou v roce 2013 (nejvíce 92 % Norů, 91 % Rakušanů, 90 % Němců 

a Islanďanů). 

Nejpopulárnější zahraniční destinací v loňském roce bylo u Evropanů Španělsko, Itálie 

a Francie, dále Rakousko, Německo, Řecko a Chorvatsko (pro české turisty bylo Chorvatsko 

na prvním místě).  

Hlavním důvodem dovolené bylo trávení volného času na sluníčku, u moře (40 %; 

ČR: 34 %), následované návštěvou rodiny, známých a příbuzných. 

S kvalitou ubytování bylo spokojeno 92 % turistů a 31 % z nich uvedlo, že kvalita 

ubytování je jedním z hlavních důvodů, proč se do stejné destinace vrátí. Většina respondentů 

byla spokojena s úrovní cen obecně. To je další významný faktor pro návrat do stejné 

destinace. 

Ve srovnání s rokem 2011 vzrostl zájem o kompletní balíčky služeb cestovního ruchu 

nabízených cestovními kancelářemi o 10 procentních bodů (rok 2011: 23 %, rok 2012: 33 %). 

Naopak zájem o služby cestovního ruchu nakoupené samostatně poklesl. V ČR se zájem 

o kompletní balíčky zvýšil na 40 % (rok 2011: 23 %) 

Hlavními zdroji informací pro plánované dovolené bylo v roce 2012 doporučení 

známých a internet (56 %; ČR: 64 %). Téměř 46 % Evropanů vyhledalo obecné informace 

o dovolené na internetu (ČR: 52 %) a 21 % dávalo přednost informacím přímo od cestovních 

kanceláří (ČR 13 %). 

Většina respondentů strávila dovolenou ve vlastní zemi. Nejvíce občané zemí EU se 

zhoršenou ekonomickou situací: 87 % Řeků, 80 % Italů, 79 % Bulharů, 73 % Španělů a 74 % 

Chorvatů. 

Občané EU, kteří na dovolenou v roce 2012 necestovali, tak učinili převážně 

z finančních důvodů (46 %); z valné většiny se jednalo o osoby nad 55 let, nezaměstnané, 

manuálně pracující a žijící samostatně. 

Typický cestující byl ve věku mezi 15 a 39 let, měl vysokou úroveň kvalifikace a žil 

ve městě. 
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2.1.3 Cestovní ruch v ČR 

Čeští turisti v roce 2012 podnikli celkem přes 11 milionů cest s alespoň čtyřmi 

přenocováními, z nichž 62,7 % se uskutečnilo v rámci ČR. Zbylých 37,3 % cest směřovalo do 

zahraničí. Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem byl osobní automobil (65,7 %). 

Organizováno individuálně bylo 76,9 % cest a 21,6 % cest proběhlo prostřednictvím 

cestovních kanceláří a agentur. Nejčastější délka pobytu 4–7 dní představovala 68,0 %. 

Podrobnější statistiky cest českých turistů v roce 2012 jsou zobrazeny v tab. 2.3. 

Tab. 2.3 Cesty českých turistů v roce 2012 v tis. 

Počet cest Délka pobytu 

V ČR 7 358 62,7 % 4–7 nocí 7 975 68,0 % 

Do zahraničí 4 369 37,3 % 8–14 nocí 2 940 25,1 % 

Celkem 11 727 100 % 15 a více nocí 812 6,9 % 

Dopravní prostředek Organizace cest 

Osobní automobil 7 709 65,7 % Individuální 9 020 76,9 % 

Autobus 1 399 11,9 % Prostř. CK/CA 2 182 18,6 % 

Letadlo 1 663 14,2 % Částečná org. CK/CA 351 3,0 % 

Vlak 886 7,6 % Ostatní 174 1,5 % 

Ostatní 69 0,6 % 
  

 

Zdroj: ČSÚ (2013a) 

Nejvíce cest českých turistů v roce 2012 se uskutečnilo v rámci Evropy (32,8 %). 

Rozdělení cest dle kontinentů je znázorněno na obr. 2.2. 
 

 
Obr. 2.2 Cesty českých turistů v roce 2012 podle kontinentu  

Zdroj: ČSÚ (2013a) 
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Nejnavštěvovanější zahraniční destinací bylo v roce 2012 s počtem 806 tisíc cest 

Chorvatsko (meziroční nárůst o 1,7 %). Následovalo Slovensko a Itálie s přibližně stejným 

počtem zahraničních cest, které čeští turisté do těchto zemí podnikli. V žebříčku se sestupně 

umístilo Řecko a Rakousko. Nejnavštěvovanější africkou zemí byl Egypt. Stále oblíbenější 

destinací je Turecko. U Španělska a Francie došlo k významnému meziročnímu poklesu 

(o 14 %), přesto obě země patří mezi desítku nejoblíbenějších zahraničních destinací. Desátou 

příčku obsadilo Bulharsko, dále Maďarsko a Německo. Třinácté se s počtem 81 tisíc cest 

umístilo Tunisko.  

Podrobnější údaje s počtem uskutečněných cest do preferovaných destinací jsou 

ukázány na obr. 2.3. 

 
Obr. 2.3 Počet cest českých turistů dle cílových zemí v roce 2012 v tis.  

Zdroj: ČSÚ (2013a) 

 

V rámci ČR byl v roce 2012 českými turisty nejvíce navštěvován Středočeský kraj, 

následoval kraj Jihočeský. Nejméně českými turisty navštěvovaným krajem byla paradoxně 

Praha. Naopak 2/3 zahraničních turistů, kteří přijížděli do ČR, zamířily do Prahy. Na mapě na 

obr. 2.4 je znázorněno rozložení cest českých turistů v roce 2012 podle krajů. 
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Obr. 2.4 Rozložení cest českých turistů v roce 2012 podle krajů 

Zdroj: ČSÚ (2013b) 

 

2.2 Cestovní kanceláře a agentury v ČR 

Hlavními subjekty cestovního ruchu jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury. 

Cestovní kancelář (nebo též tour operátor) je firma, která sestavuje a nabízí zájezdy jiným 

subjektům (zákazníkům, cestovním agenturám). Cestovní agentura prodává jednotlivé zájezdy 

cestovních kanceláří či jiné služby cestovního ruchu, organizovat zájezdy však sama nesmí. 

2.2.1 Vývoj cestovních kanceláří a agentur v ČR 

Hlavní vývoj cestovních kanceláří a cestovních agentur začal v polovině 19. století ve 

Velké Británii. Průkopníkem byl Thomas Cook. V ČR začaly vznikat cestovní kanceláře asi 

o 80 let později. V roce 1920 byla založena Československá cestovní a dopravní kancelář 

s pobočkami v Praze, Brně, Karlových Varech a Františkových Lázních. V roce 1922 byly 

otevřeny pobočky v Paříži, Londýně, Bratislavě a ve Vídni. V roce 1926 začala společnost 

užívat zkrácený název Čedok. Po roce 1989 byly založeny nové podniky zaměřené na 

cestovní ruch a nerozlišovalo se mezi činností cestovních kanceláří a cestovních agentur. 

Během devadesátých let minulého století došlo díky mimořádnému zájmu o cesty do 

zahraničí k prudkému rozvoji podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nabídka značně 

převyšovala poptávku. Po roce 1997 řada cestovních kanceláří zkrachovala. Bylo potřeba 

provést regulaci v oblasti podnikání cestovních kanceláří v ČR, o kterou několik let usilovala 

Asociace cestovních kanceláří České republiky. Výsledkem tlaku byl vznik zákona 

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, který vstoupil 
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v účinnost v roce 2000. Tímto zákonem došlo k důslednému rozlišení cestovních kanceláří 

a cestovních agentur. ČR má i přes regulaci nejhustší síť cestovních kanceláří v Evropě. 

(Palatková, 2013) 

K 30. červnu 2013 působilo v ČR 1512 cestovních kanceláří oprávněných k provozu 

této koncesované živnosti. Nejvíce koncesovaných cestovních kanceláří provozovalo svou 

činnost v Praze. Naopak nejméně jich působilo v Karlovarském kraji. Vývoj počtu cestovních 

kanceláří od roku 2005 do poloviny roku 2013 je uveden v tab. 2.4. (Mag Consulting, 2013a) 

Tab. 2.4 Počet českých cestovních kanceláří v letech 2005–2013 v tis. 

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
30/6 
2013 

PRAHA 268 322 375 421 458 478 516 542 546 

Středočeský 70 76 77 87 97 99 101 105 107 

Jihočeský 52 56 61 64 63 59 60 61 59 

Plzeňský 35 36 35 36 39 41 42 41 42 

Karlovarský 21 28 33 33 34 36 37 38 38 

Ústecký 57 60 62 64 64 63 65 67 69 

Liberecký 42 45 45 44 46 45 47 46 48 

Královéhradecký 54 58 53 55 53 56 57 60 59 

Pardubický 42 39 43 46 49 46 50 52 51 

Vysočina 57 56 52 53 53 48 48 46 45 

Jihomoravský 132 146 161 165 177 187 188 194 197 

Olomoucký 43 45 48 52 58 59 65 70 68 

Zlínský 45 46 48 54 56 57 58 61 61 

Moravskoslezský 97 104 110 117 121 120 123 118 122 

ČR CELKEM 1 015 1 117 1 203 1 291 1368 1 394 1 457 1 501 1 512 

Zdroj: Mag Consulting (2013a) 

 

Oficiální počet cestovních agentur nelze dohledat. V posledních letech dochází 

k úbytku cestovních agentur. Ještě před pěti lety jich bylo asi 1600, v současné době jich 

působí na trhu cestovního ruchu přibližně 1200. Skončily převážně malé agentury, které 

nemohly obstát na velkém konkurenčním trhu. (Hodnocenicestovek.cz, 2014) 

2.2.2 Zájezdy cestovních kanceláří a agentur v ČR 

Hlavní společnou činností cestovních kanceláří a cestovních agentur je prodej zájezdů. 

Tržby z prodeje zájezdů cestovními kancelářemi a agenturami v roce 2012 činily 45,5 mld. 
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Kč, což znamená meziroční nárůst hodnoty o 6,8 % (2,9 mld. Kč). Jde o zvrat v trvale 

klesajícím trendu z předchozích let, kdy se roční tržby cestovních kanceláří a cestovních 

agentur snižovaly od roku 2009 v průměru o 2,5 mld. Kč ročně. (Mag Consulting, 2013) 

Průměrná cena zájezdů prodávaných v roce 2012 prostřednictvím cestovních kanceláří 

a agentur v ČR byla 11 750 Kč. Oproti roku 2011 došlo k navýšení ceny o 3,5 % (400 Kč). 

(e15.cz, 2014) 

České cestovní kanceláře a agentury prodaly v roce 2012 přes dva miliony zájezdů, 

což představuje 18,6 % všech cest uskutečněných českými turisty. Téměř polovina cest 

českých residentů do zahraničí byla zprostředkována cestovními kancelářemi a agenturami 

(viz tab. 2.3). Na obr. 2.5 je znázorněn vývoj počtu prodaných zájezdů cestovních kanceláří 

a agentur v letech 2002 až 2012. Do roku 2008 docházelo k nárůstu počtu prodaných zájezdů, 

následně však z důvodu krize došlo k jeho snížení. 

 

Obr. 2.5 Vývoj počtu prodaných zájezdů CK a CA v ČR v tis.  
Zdroj: Mag Consulting (2013b), ČSÚ (2013a) 

 

Zájezdy cestovních kanceláří a agentur jsou prodávány za standardní katalogové ceny 

nebo prostřednictvím nabídky Last minute a First minute. Last minute představuje nabídku 

zájezdu na „poslední chvíli“ před jeho uskutečněním, naopak u First minute dochází k prodeji 

zájezdu s velkým časovým předstihem. V obou případech je prodej zájezdů spojen se slevou, 

která se pohybuje v rozmezí 15–35 %. Až 40 % prodeje zájezdů se uskuteční formou Last 
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minute a přibližně stejný podíl připadá na First minute. Celkem je tedy prostřednictvím těchto 

zvýhodněných nabídek prodáváno až 80 % zájezdů. Počet zájezdů Last minute postupně 

klesá. Důvodem je to, že cestovní kanceláře umí lépe předpovědět poptávku. Snižuje se tak 

počet neprodaných zájezdů, které jsou cestovní kanceláře a agentury nuceny nabízet na 

„poslední chvíli“ se slevou. (Invia.cz, 2014a) 

Trendem poslední doby je nákup zájezdů online. Zákazník má možnost 

prostřednictvím internetu získat komplexní informace a může snadněji porovnávat jednotlivé 

nabídky produktů. Podle statistik největší české cestovní agentury Invia.cz realizovalo své 

nákupy online v roce 2012 asi 40 % Čechů a předpokládá se nárůst tohoto podílu. (Invia.cz, 

2013a) 

Většina zájezdů zprostředkovaná cestovními kancelářemi a agenturami směřuje do 

zahraničí. Nejčastějším cílem zahraničních cest českých turistů bylo v roce 2012 Chorvatsko, 

ale cestovní kanceláře a agentury prodaly nejvíce zájezdů do Řecka, Turecka a Egypta. 

Důvodem je to, že do Chorvatska cestují turisté z velké části sami, bez využití služeb 

cestovních kanceláří a agentur. Naproti tomu letecké zájezdy např. právě do Řecka, Turecka 

a Egypta si zákazník zřídkakdy organizuje sám bez pomoci cestovních kanceláří a agentur. V 

tab. 2.5 jsou uvedeny nejoblíbenější destinace zájezdů prodaných cestovní agenturou Invia.cz 

v roce 2012, kde nejprodávanější zemí je s 21% podílem Řecko a Chorvatsko se umístilo až 

na 6. místě s 6 %. 

Destinace Podíl na prodeji 

Řecko 21 % 

Turecko 12 % 

Egypt 9 % 

Itálie 9 % 

Tunisko 8 % 

Bulharsko 8 % 

Chorvatsko 6 % 

Španělsko 4 % 

Francie 4 % 

Rakousko 3 % 

Tab. 2.5 Nejprodávanější destinace CA Invia cz v roce 2012 
Zdroj: Invia (2013a) 
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2.2.3 Největší cestovní kanceláře a agentury v ČR 

Cestovní kanceláří s největším obratem je Exim Tours a.s. V roce 2012 činily její 

tržby 3,4 mld. Kč. (Ihned, 2013) 

Cestovní kancelář Exim Tours a.s. zahájila svou činnost letní sezónou v roce 1993. Od 

té doby procházela dynamickým vývojem. V současnosti je největším touroperátorem 

leteckých zájezdů na českém trhu. Kromě vlastních provozoven realizuje Exim Tours 

podstatnou část prodeje zájezdů prostřednictvím husté sítě cestovních agentur. Exim Tours 

postupně založila dceřiné cestovní kanceláře v Polsku – Exim Tours Poland, na Slovensku – 

Kartago Tours Slovakia, v Maďarsku – Kartago Tours Hungary a v Rumunsku – Kartago 

Tours Romania. (cestovni-kancelare.cz, ©2003-2014) 

Za Exim Tours a.s. se s obratem 3,1 mld. Kč v roce 2012 umístila cestovní kancelář 

Čedok. Je nejstarší tuzemskou cestovní kanceláří, která působí na českém trhu od roku 1920, 

a v současné době je ve vlastnictví americké společnosti ODIEN Group. (Ihned, 2013) 

Největší českou cestovní agenturou je podle obratu společnost Invia.cz. V lednu 

2002 prodala svůj první zájezd a za 10 let své činnosti odbavila více než 1 000 000 klientů 

v síti více než osmdesáti klientských center po celé ČR. V lednu 2014 měla tato cestovní 

agentura v ČR přes devadesát poboček. Cestovní agentura Invia.cz nabízí zájezdy od více než 

300 českých cestovních kanceláří (cestovní kanceláře Čedok, Fischer, Exim Tours, Firo Tour 

a  dalších). (Invia, 2014b) 

Tržby cestovní agentury Invia.cz dosáhly v roce 2013 téměř 3 miliard korun. Cestovní 

agentura Invia.cz, největší online prodejce zájezdů na českém trhu, zvýšila prodej meziročně 

o 19 %. Průměrná cena zájezdu činila 10 680 korun na osobu. (Invia, 2014c) 

Cestovní agentura Invia.cz má jak internetový prodej, tak i kamenné obchody v mnoha 

městech po celé ČR. Své působení rozšířila i do zahraničí. Má zastoupení v  Polsku a na 

Slovensku. Zájezdy, které tato společnost nabízí, jsou téměř do všech zemí světa včetně ČR. 

Mají svůj původ ve spoustě renomovaných cestovních kanceláří. Mezi další služby, které 

cestovní agentura Invia.cz nabízí, patří pojištění zájezdů v případě krachu cestovní kanceláře, 

on-line půjčovna automobilů do celého světa, prodej letenek, call centrum, last minute slevy, 

prodej vstupenek na různé kulturní akce, kosmetická péče zdarma ke každému zájezdu aj. 

Cestovní agentura Invia.cz nabízí neustále aktualizovanou nabídku katalogových i last minute 

zájezdů v přehledné a jednotné formě. Dlouhodobou konkurenční výhodou cestovní agentury 

Invia.cz je také používání špičkové technologie a dokonalá znalost cestovního ruchu. 
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Upevnění na trhu předprodeje zájezdů jí zajistilo spojení s cestovní kanceláří Nettravel.cz, 

které se uskutečnilo v roce 2009. (Invia, 2014b) 

Mezi významné cestovní agentury dále patří např. dovolena.cz (v roce 2012 měla tato 

agentura obrat 950 mil. Kč), jejímž majitelem je Student Agency nebo Zájezdy.cz (obrat rok 

2012: 600 mil. Kč).  

2.2.4 Asociace cestovních kanceláří a agentur 

Na českém trhu se objevují dvě asociace zastřešující cestovní kanceláře a cestovní 

agentury. Jsou jimi Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a Asociace 

cestovních kanceláří České republiky. 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur  

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní 

sdružení subjektů cestovního ruchu, které bylo založené v roce 1991. V současné době má 

250 členů z řad subjektů cestovního ruchu. Účelem sdružení AČCKA je zastupování 

a ochrana hospodářských zájmů jejích členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich 

činnosti a profesní prestiže. AČCKA navazuje kontakty a trvale spolupracuje s obdobnými 

organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami cestovního ruchu, 

s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty. Zástupci AČCKA jsou členy celostátních 

a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě odborných 

zákonů a připomínkují zákony související. (AČCKA, .©2008b) 

Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, které se zabývají 

cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA mohou být zahraniční cestovní kanceláře, 

hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním 

kancelářím (např. pojišťovny). (AČCKA, .©2008b) 

AČCKA pořádá dvakrát ročně setkání členů – Kongres AČCKA, jedenkrát ročně 

Setkání incomingové sekce prezidia AČCKA. Pro své členy vydává dvouměsíčník Aktuality 

s informacemi o hlavním dění na trhu cestovního ruchu. Ročenka shrnuje události 

předcházejícího roku.  Pro své členy připravuje AČCKA tiskové konference a studijní cesty. 

Poskytuje poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách a veletrzích 

cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře. Slouží také jako primární kontakt pro 

zahraniční subjekty. Asociace klade důraz na etiku podnikání. Při vstupu do AČCKA 

zavazuje členy k dodržování etického kodexu. Po přijetí za řádného člena je povinností 
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cestovní kanceláře nebo agentury uhradit členský příspěvek 2 000 Kč + poplatek za služby 

(podle počtu pracovníků od 3 600 Kč do 12 000 Kč + DPH). (AČCKA, .©2008v) 

AČCKA je řádným členem ECTAA – Asociace sdružující národní asociace cestovních 

kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie se sídlem v Bruselu. Účastní se zasedání 

ECTAA a své členy pravidelně informuje o aktuálním dění z evropské legislativy. (AČCKA, 

.©2008b) 

Asociace cestovních kanceláří České republiky  

ACK ČR je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního 

ruchu, které mají oprávnění k činnosti na území ČR. Slouží k ochraně svých členů a vytváří 

vhodné podmínky pro celý obor. Je samostatnou právnickou osobou. Působí na celém území 

ČR. ACK ČR byla založena v srpnu 1990 jako první sdružení cestovních kanceláří. 

V současnosti sdružuje 196 cestovních kanceláří a agentur a 80 přidružených členů 

z navazujících oborů dopravy, veletrhů a propagace, odborného školství a zpracování dat. 

ACK ČR zastupuje a chrání hospodářské zájmy členů. Podporuje zajištění jejich 

informovanosti a rozvíjí jejich činnost. Je základnou pro komerční spolupráci cestovních 

kanceláří a cestovních agentur i spolupráce cestovních kanceláří a agentur s dodavateli 

a odběrateli. Podporuje dobré jméno a úroveň cestovního ruchu. Iniciuje i tvorbu příslušné 

legislativy. (ACK ČR, © 2009-2014a) 

Výhodou členství v ACK ČR je vytváření vhodného podnikatelského prostředí 

v oblasti cestovního ruchu, rozvíjení informovanosti a profesní prestiže členů, společná 

propagace, práce s veřejností a se sdělovacími prostředky. ACK ČR je základnou pro 

komerční spolupráci. (ACK ČR, © 2009-2014b) 

Základním kritériem členství v ACK ČR je kvalita cestovní kanceláře a agentury 

z hlediska profesionální úrovně, serióznosti a etiky podnikání. Členství je dobrovolné 

a rovnocenné bez ohledu na velikost cestovní kanceláře a agentury. ACK ČR zastupuje nejen 

velké a střední cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale i malé, a umožňuje malým 

cestovním kancelářím a agenturám, aby jejich zájmy nebyly opomíjeny. (ACK ČR, © 2009-

2014c) 

2.2.5 Legislativní rámec pro podnikání cestovních kanceláří a agentur v ČR 

Podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur upravuje zákon č. 159/1999 Sb., 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. 
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Kromě zákona č.159/1999 Sb. se podnikání cestovních kanceláří a agentur řídí celou 

řadou dalších zákonů. Nejdůležitějšími obecnými zákony jsou: 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

• Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, 

• Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a zákony, které souvisí s výše uvedenými (např. devizový zákon, zákon o zaměstnanosti aj.). 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní, spadá provozování cestovních 

kanceláří a cestovních agentur do živností volných (neprokazuje se odborná způsobilost, jak 

tomu bylo dříve), provoz cestovních kanceláří do živností koncesovaných. Podle obchodního 

zákoníku, který upravuje obchodní závazkové vztahy, postavení podnikatelů a jiné vztahy, 

které souvisejí s podnikáním, je nejrozšířenější formou podnikání u cestovních kanceláří 

společnost s ručením omezeným a akciové společnosti. Pro provozování cestovních agentur je 

nejtypičtější podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné formou společnosti s ručením 

omezeným. (Palatková, 2013) 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA INTERNETOVÉHO 

MARKETINGU 

Podle Zamazalová et al. (2010, s. 3) lze marketing definovat jako „proces, v němž 

jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, 

co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi 

uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace“. 

Vývoj internetového marketingu je těsně spjat s komerčním využitím internetu. 

Důležitým datem byl rok 1994, kdy internetová síť přešla z akademické půdy do komerční 

sféry. Na obr. 3.1 lze vidět, jak prudce se internet rozšiřoval mezi běžné uživatele. Díky jeho 

dynamickému rozvoji a novým formám komunikace se inzerentům naskytla řada příležitostí, 

a zároveň na ně začaly být kladeny nesmírné nároky. Marketingoví specialisté pak museli na 

tento vývoj reagovat a postupně se začala rozvíjet nová oblast marketingu, internetový 

marketing.  

 
Obr. 3.1 Vývoj počtu uživatelů internetu celosvětově 

Zdroj: All About Market Research Internet (©2004-2014) 

 

Internetový marketing bývá označován také jako marketing na internetu, i-marketing, 

web marketing, online či online marketing. Výklady pro tato slovní spojení se různí jen 

nepatrně nebo vůbec. (Sedláček, 2006) 

Existuje několik definicí internetového marketingu. Blažková (2005, s. 30) internetový 

marketing definuje stručně jako „uplatňování marketingových zásad a pravidel na internetu“. 
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Jak uvádí Janouch (2011), internetový marketing je proces složený z těchto jednotlivých 

činností: 

• rozhodnutí – cíle, plány, odpovědnost, 

• přidělení zdrojů – finanční, lidské, technologické atd., 

• realizace – prostředí, 

• monitorování a měření, 

• analýza a zlepšování. 

Internetový marketing má oproti klasickému marketingu celou řadu výhod. Pomocí 

různých nástrojů lze získat velké množství informací o uživatelích internetu, díky kterým je 

možno efektivněji a přesněji cílit na vybranou cílovou skupinu. Na rozdíl od tištěných médií 

nebo reklamních spotů může firma reklamní kampaň velmi rychle zavést, případně měnit 

nebo aktualizovat. Daleko jednodušší je také měření úspěšnosti kampaně pomocí celé řady 

ukazatelů. Internet navíc nemusí být využit pouze k reklamě. Jeho prostřednictvím snadno 

poskytne zákazníkům technické dokumentace, webové semináře a další doplňkové informace, 

které jsou k dispozici 24 hodin denně. (Juon et al., 2011) 

3.1 Internetové komunikační nástroje 

3.1.1 Webová prezentace 

Webové stránky jsou základním a současně nejrozšířenějším nástrojem komunikace 

firem na internetu. Existence webových stránek je v dnešní době neodmyslitelnou součástí 

jakéhokoliv podnikání, a to i v případě, že samotné obchody probíhají v offline prostředí. 

Typickým příkladem jsou restaurace, kde zákazník sice musí k uskutečnění nákupu navštívit 

kamenný obchod (pokud se nejedná o rozvoz jídla), ale prostřednictvím webových stránek si 

může předem například pročíst jídelní lístek, zjistit otevírací dobu nebo rezervovat stůl na 

určitý den a čas. 

Při vytváření webových stránek je důležité dodržet několik zásad. Zásadou číslo jedna 

je, že stránky jsou vytvářeny pro zákazníky. Proto by měl být kladen důraz na přehlednost, 

snadnou orientaci, a také na velikost stránek z důvodu délky jejich načítání. (Blažková, 2005) 

Jak uvádí Přikrylová a Jahodová (2010), stránky by měly přitáhnout pozornost 

uživatelů a přimět je ke spolupráci. Dále je potřeba zákazníka udržet a zajistit, aby se na 

stránky opět vracel. V neposlední řadě je důležité vytvořit si se zákazníkem vztah, zjistit jeho 

preference a nabídnout mu tak individualizovaný kontakt. 
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Přístupnost webu 

Jedním z důležitých a často opomíjených ukazatelů kvalitního webu je přístupnost 

webu. Jedná se o soubor pravidel, která zajišťují technologické zpřístupnění webových 

stránek všem uživatelům, a to bez ohledu na použité zobrazovací zařízení. V neposlední řadě 

myslí tato pravidla také na možné fyzické indispozice těchto uživatelů. Jedná se o úpravu 

zdrojového kódu webové stránky takovým způsobem, aby byl přeložitelný aplikacemi 

například pro nevidomé, případně aby se webová stránka správně zobrazila na mobilních 

telefonech nebo tabletech. (Lidinský et al., 2010) 

První pravidla zabývající se přístupností webu jsou WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines). V současné době je platná verze WCAG 2.0, která podobu 

oficiálního doporučení W3C dostala 11. 12. 2008. Tato verze pojímá webové technologie 

mnohem obšírněji než dřívější. Snaží se ohlídat v rámci přístupnosti všechny možné aspekty, 

se kterými se na internetu můžeme v dnešní době setkat. Dělí se do 4 základních principů: 

1. obsah musí být vnímatelný, 

2. prvky v rozhraní musí být ovladatelné, 

3. obsah a ovládací prvky musí být pochopitelné, 

4. obsah musí být natolik robustní, aby pracoval s dnešními i budoucími 

technologiemi (včetně kompenzačních pomůcek). (Přístupnost.cz, 2014) 

Pravidla tvorby přístupného webu byla vytvořena také pro účely novely zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Jedná se o soubor 37 pravidel 

uspořádaných do 6 oblastí: 

1. obsah webových stránek je dostupný a čitelný, 

2. práci s webovou stránkou řídí uživatel, 

3. informace jsou srozumitelné a přehledné, 

4. ovládání webu je jasné a pochopitelné, 

5. odkazy jsou zřetelné a návodné, 

6. kód je technicky způsobilý a strukturovaný. (Špinar, 2007) 

 

Podrobný seznam těchto pravidel je uveden v příloze 1. 
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Použitelnost webu 

Použitelnost webových stránek vyjadřuje, jak jsou stránky přizpůsobeny návštěvníkům 

a účelu, kvůli němuž byly vytvořeny. Na rozdíl od přístupnosti není použitelnost určena 

žádnými pravidly a názory na použitelnost jednotlivých stránek se mohou lišit.  

Obecně však lze z hlediska použitelnosti určit zásady tvorby webových stránek, které 

povedou k jejich lepší použitelnosti. Mezi nejdůležitější patří přehlednost stránek, intuitivní 

navigace a vyhledávání na velkých webech. Návštěvník by se měl na stránkách dobře 

orientovat a rychle nalézt to, co hledá. (Janouch, 2010)  

Mezi prvky negativně ovlivňující použitelnost webu patří například přílišná 

originalita, a to z hlediska ovládání stránek nebo designu. Dále může použitelnost negativně 

ovlivnit nekonzistence hlavních prvků a jejich funkčnosti, dlouhá doba načítání 

a vykreslování stránek v prohlížeči, nepřehledná navigace nebo špatná informační 

architektura (např. nelogické uspořádání a rozmístění, malá strukturovanost informací aj.). 

Často se také můžeme setkat s chybějící mapou stránek, nefungující chybovou stránkou 404 

a neexistujícím fulltextovým vyhledáváním. (Adaptic, ©2005-2014) 

SEO  

Nadřazeným pojmem SEO optimalizace je Search Engine Marketing (SEM). 

Účelem SEM je zviditelnit webovou stránku ve vyhledávači, přičemž využívá placené 

a neplacené formy propagace. Placenou formou může být například využití PPC systému, kde 

se u výsledků hledání objeví reklama firmy. PPC reklama je podrobněji popsána v kapitole 

3.3.2. Neplacenou formou je pak právě SEO, jehož cílem je zlepšení pozice přirozeného 

(organického) výsledku vyhledávání. (Smička, 2004) 

SEO je zkratkou pro výraz Search Engine Optimization, což v překladu znamená 

optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o vytváření a upravování webových stránek takovým 

způsobem, aby jejich forma byla vhodná pro automatizované zpracování v internetových 

vyhledávačích. Cílem optimalizace je co nejlepší pozice ve výsledcích vyhledávání. SEO je 

dlouhodobý kontinuální proces a firmy musí pravidelně optimalizovat své stránky, aby se 

udržely na předních místech ve výsledcích hledání, což jim zaručí vyšší počet cílených 

zákazníků. (Janouch, 2010) 
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3.1.2 E-mail 

Jedním z nástrojů, který lze využít v internetovém marketingu, je elektronická pošta, 

neboli e-mail. Mužem, který stál u vzniku e-mailu, je počítačový inženýr z Cambridge Ray 

Tomlinson. V říjnu 1971 poslal historicky první e-mail.  

Dnes již využívá e-mail převážná většina obyvatel rozvinutého světa. Dle studie The 

Radicati Group (2013) se na internetu vyskytuje téměř 3,9 miliard e-mailových účtů a denně 

je zasláno a doručeno přes 182 miliard e-mailů. Elektronická pošta je přímým a velmi 

rychlým komunikačním kanálem s téměř nulovými náklady. Možnosti využití e-mailu 

v oblasti marketingu jsou proto obrovské. Počínaje oslovováním vytipovaných potenciálních 

zákazníků (directmail), rozesíláním periodických nabídek a časopisů (newsletter) a konče 

zajištěním zákaznického servisu. (Štědroň et al., 2009) 

Jednou z forem elektronické pošty je directmail. Jedná se o cílenou nabídku 

vytipovaným potenciálním zákazníkům. Často bývá directmail využíván k oslovení velmi 

úzké cílové skupiny, jako jsou např. manažeři a majitelé firem nebo PR pracovníci.  

Při rozesílání directmailu je nutné vyvarovat se vysoké frekvenci zasílání nabídek, aby 

se čtenář mohl ve zprávě snadno a rychle zorientovat. Informace mají být co nejjednodušší, 

bez reklamních sloganů, s informacemi o ochraně dat a snadném způsobu odhlášení. Zasílání 

zpráv má být jak v textovém, tak i v HTML tvaru (kvůli filtrům nevyžádané pošty). (Janouch, 

2010) 

Další rozšířenou a úspěšnou formou elektronické pošty využívanou k marketingové 

komunikaci je newsletter. Jedná se o zasílání vyžádaných novinek stávajícím zákazníkům. 

Oproti directmailu nedochází k personalizaci obsahu. 

Ve spojení s e-mailem se objevuje také celá řada problémů. Mezi nejčastější se řadí 

omezená velikost přílohy v e-mailu, více e-mailových účtů uživatelů, ohrožení počítačovými 

viry nebo příliš mnoho příchozí pošty (vyžádané i nevyžádané). Největší hrozbu pro uživatele 

představuje nevyžádaná pošta, která může nést nechtěné reklamní sdělení (spam), 

phishingovou zprávu či ještě hůře e-mailové červy.  

Sedláček (2006, s. 256) definuje spam jako „zneužití Internetu k hromadnému 

rozesílání nevyžádaných zpráv, většinou komerčního resp. reklamního charakteru, kdy cílem 

je vnutit tuto zprávu co největšímu množství lidí, kteří by jinak takovou zprávu vůbec 

nechtěli“. 
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3.2 Marketing prostřednictvím sociálních médií 

Sociální média zažívají v posledních letech rychlý rozvoj a jejich rozšiřování stále 

pokračuje. Významným rysem sociálních médií je utváření jejich obsahu alespoň z části 

samotnými uživateli. Ti mají na sociálních médiích možnost sdílet informace s ostatními 

uživateli či obsah přímo vytvářet. Dále mohou uživatelé mezi sebou komunikovat pomocí 

textového, audiovizuálního a interaktivního obsahu. To vše poskytuje velmi dobré možnosti 

pro marketingové využití. (Janouch, 2011) 

Sociální média nejsou primárně určena k reklamě a propagaci. Hlavní úlohou 

sociálních médií je komunikace se zákazníky. Tradiční média umožňují pouze jednosměrnou 

komunikaci (od firmy k zákazníkovi), kdežto u sociálních médií se komunikuje od firmy 

k zákazníkovi, ale i opačným směrem od zákazníka k firmě. Zákazníci prostřednictvím těchto 

médií mohou hodnotit, hlasovat, komentovat a provádět další aktivity. Je zde svoboda 

projevu, proto je vhodné veškerou komunikaci na firemních stránkách sledovat a moderovat 

diskuze. Tím ale není myšleno mazání negativních příspěvků a vyzdvihování těch pozitivních. 

Zákazník může veškeré informace získat odjinud. (Janouch, 2011) 

Janouch (2011) člení sociální média dle marketingových taktik: 

• sociální sítě, 

• blogy, videoblogy, mikroblogy, 

• diskusní fóra, Q&A portály, 

• wikis, 

• sociální záložkovací systémy, 

• sdílená multimédia, 

• virtuální světy. 

Kopecký (2013, s. 206) definuje sociální sítě jako „propojenou skupinu lidí, která 

spolu udržuje online komunikaci těmi nejrůznějšími nástroji a prostředky“. 

Sociální sítě jsou poměrně novou aplikací, která se vyvinula teprve na začátku 21. století. 

Za jejich předchůdce lze považovat diskusní servery, blogy, online fotogalerie nebo servery 

pro hodnocení fotografií. Postupem času ale uživatelům nestačilo pouze publikovat obsah. 

Chtěli také komunikovat s ostatními, vytvářet uzavřené skupiny a podobně. Na základě těchto 

požadavků se začaly objevovat služby založené ani ne tak na obsahu, jako spíše na vztazích 

mezi jednotlivými uživateli. Dnešní sociální sítě mají tyto základní rysy: 
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4,3%

6,1%

26,4%

28,3%

18,8%

8,5%

4,5%

3,1%

13-15 let 16-17 let 18-24 let

25-34 let 35-44 let 45-54 let

• většina obsahu je vytvářena samotnými uživateli, 

• základem jsou vztahy mezi uživateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy a hodnocení, 

• provozovatelé serverů jen minimálně vstupují do jejich provozu. (Bednář, 2011) 

Za nejznámější sociální sítě v dnešní době jsou považovány Facebook, LinkedIn, Twitter 

nebo YouTube. (eBizMBA Inc, 2014) 

3.2.1 Facebook 

Dnes nejznámější sociální sítí, jež má osobní charakter, je Facebook. Byl založen 

v roce 2004 studentem Harvardovy univerzity Markem Zuckerbergem. Od srpna 2006 byl pak 

Facebook zpřístupněn i veřejnosti a kromě původně uzavřené skupiny harvardských studentů 

jej mohl začít používat kdokoliv starší třinácti let. (Janouch, 2011) 

Počet uživatelů Facebooku poté rychle rostl a v září 2012 překonal miliardu uživatelů. 

Na níže uvedených tab. 3.1 a obr. 3.2 je znázorněn souhrn statistik Facebooku v ČR k únoru 

2014. Lze zde nalézt počet aktivních uživatelů, procentuální zastoupení mužů a žen nebo 

procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin. Z tab. 3.1 dále vyplývá průměrný 

počet fanoušků dvaceti nejoblíbenějších značek a průměrný počet příspěvků za měsíc 

u dvaceti nejoblíbenějších značek v ČR. 

Tab. 3.1 Statistiky Facebook v ČR 

 

 

 

 

 

Zdroj:SocialTime.Me (©2014),    Obr. 3.2 Rozložení uživatelů FB dle věku v ČR 

Socialbakers (©2014a)              Zdroj: Socialbakers.com (©2014a)       

    

Díky obrovské rozšířenosti může Facebook sloužit firmám jako velmi užitečný 

komunikační nástroj. Prvním krokem, který firma musí udělat, je založení vlastní stránky na 

Facebooku, na které může zveřejňovat novinky o produktech, o akcích, které pořádá apod. 

U této stránky se pak ostatní uživatelé mohou stát jejich fanoušky, čímž si odkryjí obsah 

Počet aktivních uživatelů 
4,2 miliónu (47. místo mezi zeměmi) 

Procentuální zastoupení mužů / žen 
47,6 % / 52,4 % 

Průměrný počet fanoušků dvaceti 
nejoblíbenějších značek 

192 tisíc fanoušků 
Průměrný počet příspěvků za měsíc u dvaceti 

nejoblíbenějších značek 
52 příspěvků 
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těchto stránek. Dále je možné využít PPC systému Facebook Ads, který je popsán v kapitole 

3.3.2. 

3.2.2 Twitter 

Twitter je sociální síť umožňující komunikaci mezi uživateli pomocí krátkých 

příspěvků zvaných „tweety“. Ty mohou mít maximálně 140 znaků a objevují se na stránkách 

přispěvatelů a jejich odběratelů (followers), přičemž přispěvatel má možnost omezit 

viditelnost svých příspěvků pouze na určitý okruh odběratelů. Oblíbenost Twitteru je založená 

hlavně na jednoduchosti celého systému a také na obrovském množství uživatelů. Na Twitteru 

se hojně objevují „hvězdy“ kulturního, sportovního nebo politického života, které zde 

prezentují své názory, zážitky apod. V současné době se pohybuje na Twitteru přes 

600 miliónů aktivních uživatelů, z toho je okolo 190 tisíc českých a slovenských. 

(klaboseni.cz, 2014) 

Původně měl Twitter působit jen jako forma zábavy, kde si uživatelé mohou mezi 

sebou sdělovat své zážitky, postoje a další zajímavosti. Dnes Twitter používá mnoho 

odborníků, vědců a úzce zaměřených specialistů. Uživatelé Twitteru jsou hlavně ve věkové 

skupině 25–49 let. (Janouch, 2011)   

Využitelnost Twitteru v marketingové komunikaci firem je oproti Facebooku 

omezená. Nedostatkem Twitteru je poměrně malá rozšířenost a relativně menší počet 

uživatelů v ČR. Může být užitečný při oslovování specifických skupin zákazníků. Pro tuto 

sociální síť je specifické, že firma musí vytvářet nějaký vlastní obsah sdělení. (Bednář, 2011) 

3.2.3 LinkedIn  

LinkedIn je sociální síť, jejímž cílem je propojovat uživatele z hlediska pracovního 

trhu, aby mohli být produktivnější a úspěšnější ve své kariéře. Připojením na LinkedIn získají 

uživatelé přístup k obrovské komunitě lidí, pracovních příležitostí, zpráv a informací, které 

jim mohou pomoci v budování kariéry. Firmám tato síť dává možnost získání kvalifikovaných 

pracovníků, kteří nejlépe odpovídají požadavkům na volnou pozici, ale umožňuje také 

vyhledat potenciální klienty nebo předávat zprávy svým obchodním partnerům. (LinkedIn, 

©2014) 

Tato síť je v provozu od května 2003 a v současné době má více než 260 miliónů 

uživatelů z 200 zemí po celém světě. Nejvíce uživatelů má LinkedIn v USA (přes 

92 milionů). ČR se s 650 tisíci uživatelů řadí na 56. místo mezi zeměmi. Kompletní žebříček 

zemí dle počtu uživatelů uvádí příloha 2. (Socialbakers, ©2014b) 
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3.2.4 YouTube 

YouTube je největší internetová síť pro sdílení videa a zároveň je po Googlu druhým 

největším vyhledávačem na světě. V provozu je od roku 2005 a od roku 2006 patří 

společnosti Google. (Seifertová, 2013) 

YouTube nabízí firmám široké spektrum marketingových možností. První možností je 

založení svého kanálu na tomto serveru. Zde pak mohou firmy uveřejňovat různá propagační 

videa, reklamy a upoutávky. Výhodou je, že tato videa lze následně jednoduše sdílet na svých 

webových stránkách nebo dalších sociálních sítích. Úspěšnost videa je pak možno jednoduše 

změřit pomocí počtu jeho zhlédnutí.  

Další možností YouTube je sponzorované video, což je PPC systém fungující na 

podobném principu jako Google AdWords (popsán v kapitole 3.3.2) a tato reklama je 

zobrazena spolu s výsledky hledaného výrazu. 

Dále se reklama může objevit také v přehrávaném videu, a to ve formě překrývaného 

videa InVideo nebo ve formátu InStream. InVideo je obrázek o rozměrech 480×70 pixelů, 

který se objevuje v dolní části videa, a je doplňován bannerem o rozměrech 300×250 vpravo 

vedle videa. InStream je obdobou televizní reklamy a zobrazuje se před nebo po skončení 

videa a opět je navíc doplněn o doprovodný banner po pravé straně. Tuto reklamu je možno 

po určitém časovém intervalu přeskočit. Ukázky reklam InVideo a InStream jsou uvedeny 

v příloze 3. (Rytíř, 2011)  

3.3 Reklama na internetu 

3.3.1 Plošná reklama 

Plošná reklama je velmi rozšířenou formou reklamy na internetu. Jedná se o grafickou 

formu propagace, kterou lze nalézt na určitém místě webových stránek.  

Může se vyskytovat v různých formátech. Nejrozšířenějším formátem jsou reklamní 

proužky, neboli bannery. První bannery byly velmi úspěšné, dosahovaly proklikovosti (CTR) 

v řádech desítek procent. Postupem času, jak počet bannerů narůstal, se začala u uživatelů 

internetu projevovat vůči jejich vlivu určitá resistence, kterou nazýváme bannerovou slepotou 

(banner blindness). Dnes CTR bannerů v České republice dosahuje pouze 0,16 %. Příloha 4 

uvádí tzv. „heatmap“, což je mapa zobrazující ohnisko pozornosti návštěvníků. Nejvyšší 

pozornost je upřena na červené plochy, méně pak na žluté a modré. Cílem inzerentů by pak 
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mělo být dostat svou reklamu na oblasti, kde uživatel upíná nejvyšší pozornost. (Rytíř, 2011; 

Marketingové noviny, 2014)  

Dalším formátem plošné reklamy jsou pop-up okna, neboli automaticky se otevírající 

okna. Ta jsou však mezi uživateli neoblíbená, porušují přístupnost webu, a proto jejich 

používání není doporučeno. Posledním formátem jsou tlačítka. Jsou to malé reklamní plochy 

obvykle umístěné na konci stránky nebo pod menu. Můžeme se s nimi setkat na konci stránky 

eshopu, kde tato tlačítka odkazují na další obchody. Přestože plošná reklama nedosahuje 

vysokých hodnot CTR, jeví se jako efektivní při budování značky. (Rytíř, 2011) 

3.3.2 PPC reklama 

PPC (pay-per-click, česky zaplať za klik) je nástroj internetové reklamy, u které 

inzerent neplatí za její zobrazování, ale pouze tehdy, jestliže návštěvník stránek na tuto 

reklamu klikne. PPC reklama se může objevit ve dvou formách, a to jako reklama ve 

vyhledávání nebo kontextová reklama. 

Reklama ve vyhledávání se objevuje spolu s reálnými výsledky vyhledávání 

zadaného dotazu. Zobrazení inzerce závisí na tom, jestli se hledaný výraz shoduje s klíčovým 

slovem pro danou reklamu. Na obr. 3.3 je v červeném rámečku zvýrazněna PPC reklama ve 

vyhledávači Google, která se objeví po zadání dotazu „PPC reklama“. (Bokaová, 2013)  

Kontextová reklama bývá nazývána též reklamou v obsahové síti. Zobrazuje se na 

partnerských stránkách na základě určité tematické příbuznosti. Například na stránkách 

věnujících se maminkám s malými dětmi se objeví reklama na eshop s dětským zbožím. 

Ukázka kontextové reklamy je uvedena na obr. 3.4 (reklama je zvýrazněna červeným 

rámečkem). (Bokaová, 2013) 

 
Obr. 3.3 Ukázka PPC reklamy ve vyhledávači Google / Obr. 3.4 Ukázka kontextové reklamy 
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PPC reklama má oproti běžně zobrazované reklamě řadu výhod. Je vázána na klíčová 

slova a díky tomu umožňuje získat kvalitní návštěvníky, kteří se aktivně zajímají o konkrétní 

informace. Je proto zřejmé, že tento nástroj umožňuje velmi přesné cílení reklamy. Tato 

reklama se navíc zobrazuje i uživatelům, kteří mají aktivní blokování reklamy. Náklady je 

možné velmi dobře plánovat a přizpůsobit možnostem inzerenta. Proto je tento systém vhodný 

i pro drobné podnikatele, kteří si mohou kampaně vytvářet a spravovat sami bez prostředníků 

(mediální a reklamní agentury). Nespornou výhodou je rovněž to, že kampaň lze kdykoliv 

v jejím průběhu změnit. To samozřejmě vyžaduje důkladnou kontrolu veškerých aktivit 

souvisejících s danou kampaní. (Janouch, 2011) 

PPC reklama se dá dle charakteru kampaně členit do tří následujících skupin. Cílem 

brandových kampaní je vysoký počet zobrazení a návštěv. Jsou vhodné pro zviditelnění 

a zvyšování povědomí o firmě. Účinnost určují míra CTR, počet zhlédnutých stránek a čas 

strávený prohlížením. Kampaně pro zvyšování návštěvnosti jsou typické pro stránky, které 

poskytují reklamní prostor nebo obsahují informace propagující určité produkty. Důležitá je 

relevantní návštěvnost, takže se kromě počtu zhlédnutých stránek a stráveného času sledují 

ještě míra opuštění (angl. Bounce rate) a procento nových návštěv. Výkonové kampaně jsou 

pro internetové obchody nejběžnější a jejich hlavním cílem je konverze a cena za 

uskutečněnou konverzi. Dále se sleduje míra prokliku a cena za proklik (angl. Cost Per Click) 

(Janouch, 2011) 

Mezi nejznámější systémy poskytující tyto služby patří Google AdWords, Google 

AdSence, Seznam Sklick, Etarget nebo Facebook Ads (Sedláček, 2006). 

Google AdWords 

Google AdWords je úzce spjat s vyhledávačem Google a díky jeho úspěchu je Google 

AdWords nejrozšířenějším reklamním systémem na světě. Při zadání určitého výrazu do 

vyhledávače se uživateli zobrazí kromě vlastních výsledků samotného vyhledávače také 

související textová reklama. (Sedláček, 2006) 

Placené odkazy se mohou na výsledkové stránce Googlu zobrazit v pravém sloupci 

nebo na vrcholu vyhledaných odkazů (viz obr. 3.3). V pravém sloupci pak nalezneme až osm 

reklam, které se řadí shora dolů od nejlepšího umístění po nejhorší. V oblasti nad 

neplacenými odkazy se objevují reklamy s největší relevancí. V tomto případě se pak mluví 

o top pozicích, které však nemusí být zobrazeny při každém vyhledávání. (Beck, 2009)  
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Google AdSense 

Kromě AdWords poskytuje Google marketingové služby prostřednictvím dalšího 

systému s názvem AdSense. Jedná se o zobrazení kontextové reklamy na webových 

stránkách, jejichž obsah souvisí se zobrazovanou reklamou. Provozovatelé stránek si zde 

mohou vymezit prostor pro reklamu, za což jim náleží odměna ve výši části celkového 

poplatku za její proklik. Tento typ reklamy je výhodný jak pro majitele webových stránek, 

kterým se na jejich stránkách zobrazuje relevantní reklama s vysokou pravděpodobností 

prokliku, tak pro inzerenta, jehož cílem je přilákat na své stránky návštěvníky zajímající se 

o danou oblast. Google analyzuje obsah stránek a snaží se o zobrazení co nejrelevantnější 

reklamy vůči hlavnímu obsahu. (Janouch, 2011) 

Seznam Sklik 

Seznam Sklik je český reklamní PPC systém od společnosti Seznam, který funguje na 

stejném principu jako Google AdWords. Sklik zobrazuje reklamu relevantní 

k vyhledávanému dotazu ve vyhledávači Seznam (ukázka viz příloha 5). (Janouch, 2011) 

Dále Sklik nabízí zobrazení reklamy na partnerských webech, které jsou součástí 

obsahové sítě. Mezi partnerské weby patří např. Novinky.cz, Zbozi.cz, Firmy.cz, Sbazar.cz, 

Sauto.cz, Sport.cz, Super.cz aj. (Seznam, 1996-2014) 

Etarget 

Dalším PPC systémem, se kterým se můžeme setkat na českých webech, je Etarget. 

Kromě ČR působí na dalších osmi trzích. Prostřednictvím tohoto systému mohou firmy 

oslovit návštěvníky více než 1300 webových stránek (např. idnes.cz, blesk.cz, ihned.cz, 

deník.cz nebo také facebook.com). (Sedláček, 2006; eTarget, ©2002-2014)  

Facebook Ads 

Tento PPC systém je spojen se sociální sítí Facebook. Díky obrovskému množství 

informací, které uživatelé o sobě uveřejňují, umožňuje tento nástroj velmi přesně cílit na 

specifické skupiny lidí, tříděné např. podle věku, pohlaví, geografické oblasti, vzdělání, zájmů 

a koníčků nebo třeba stavu uživatele (zadaný/ nezadaný, ženatý/vdaná).  

V tab. 3.2 jsou srovnány výše uvedené PPC systémy. Všechny tyto systémy využívají 

behaviorálního cílení, které je podrobněji popsáno v kapitole 3.3.3. Nejnižší minimální cenu 

za proklik má Google AdWords (0,10 Kč), nejvyšší Etarget (1 Kč). Textovou reklamu ve 

vyhledávání nabízejí pouze Google AdWords a Sklik, které pracují s vyhledávači Google, 

respektive Seznam. U jediného Facebook Ads lze cílit na základě věku, pohlaví a vzdělání. 
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Tab. 3.2 Srovnání PPC systémů 

 
Google 

AdWords 
Sklik Etarget 

Facebook 
Ads 

Textová reklama ve vyhledávání     

Kontextová reklama     

Bannerová reklama     

Remarketing     

Minimální cena za proklik (CPC) 0,10 Kč 0,20 Kč 1 Kč 0,20 Kč 

Možnost geografického zacílení     

Behaviorální cílení     

Časové zacílení     

Možnost věkového zacílení     

Možnost zacílení podle pohlaví     

Možnost zacílení podle vzdělání     

Zdroj: Optimal marketing (2010-2014) 

3.3.3 Behaviorální reklama 

Behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na internetových stránkách 

v závislosti na chování uživatelů na internetu. Umožňuje zobrazení pouze takové reklamy, 

která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. 

Behaviorální reklama pracuje na základě analýzy informací uložených v cookies 

webových prohlížečů. Tato data jsou analyzována a tříděna do kategorií (např. automoto, 

fotbal, zdravá výživa, lyžařské zájezdy apod.). Díky tomuto cílení se uživatelům častěji 

zobrazuje taková reklama, která je může skutečně zajímat. Tak by se nemělo stávat, že na 

základě historie procházených stránek by se uživateli, který navštěvuje určité webové stránky, 

nabízely stránky s jinou tématikou, než o kterou má zájem. (Seznam, 1996-2014) 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, které server posílá do 

prohlížeče k uživateli. Díky nim si webová stránka dokáže zapamatovat například uživatelské 

nastavení a uživatel se může kdykoliv na stránku znovu vrátit.  

Cookies je klíčovým prvkem celého systému. V této souvislosti se zde ale také 

objevuje základní problém. Studie společnosti Comscore od Weinberger (2011) analyzovala 

promazávání cookies v sedmi zemích po celém světě. Míra mazání cookies alespoň jednou 

měsíčně se pohybovala mezi třiceti až čtyřiceti procenty, což významně snižuje spolehlivost 

správného zacílení.  
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Behaviorálního cílení využívá Google ve svém nástroji AdWords. Vlastník Google 

účtu má možnost se dobrovolně přihlásit ke službě Webová historie. Následně jsou 

shromažďována data o vyhledávaných dotazech a procházených stránkách z výsledků 

vyhledávání. Na základě předchozího vyhledávání a procházení stránek z výsledků 

vyhledávání je možné přizpůsobit následné vyhledávání, zobrazování personalizovaných 

předpovědí dotazů a také výsledky vyhledávání mohou být přizpůsobeny uživatelským 

preferencím. Tento nástroj začal využívat také vyhledávač Seznam nebo sociální síť 

Facebook (Facebook Ads). (Janouch, 2011) 

3.3.4 Affiliate marketing 

Affiliate marketing (neboli partnerský marketing) je marketingový koncept určený 

speciálně pro internet, kde dochází k dělení příjmů mezi online obchodníky, kteří vzájemně 

upozorňují na své nabídky. (Kislingerová, 2008) 

Systém dnes funguje většinou tak, že se návštěvník dostane na webové stránky 

affiliate partnera a pak se prostřednictvím odkazu přesměruje například do internetového 

obchodu. Pokud tento návštěvník v obchodě zakoupí nějaký produkt či službu, dostane 

affiliate partner odměnu. Ta může být ve formě procentní provize nebo pevné částky. 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

4.1 Přípravná fáze 

Cílem výzkumu bylo analyzovat využití internetového marketingu na trhu cestovních 

agentur. Srovnáváno bylo 8 cestovních agentur z hlediska přístupnosti a použitelnosti WWW 

stránek, rychlosti načítání WWW stránek, využití sociálních sítí a PPC reklamy. Pro analýzy 

jednotlivých oblastí byly použity různé druhy metod. Metody a předpokládanou délku 

realizace jednotlivých oblastí výzkumu uvádí tab. 4.1. Všechny nástroje, které byly 

v analýzách použity, byly vybrány autorem na základě jejich co nejlepší přehlednosti 

a vypovídací hodnotě. Všechny nástroje jsou volně k použití na internetu. Začátek výzkumu 

byl plánován na 20. 2. 2014. Všechny analýzy byly provedeny ve městě Hranice. Jejich 

podrobnější popis jsou uvedeny kapitolách metodiky. 

Tab. 4.1 Časový plán výzkumu a použité metody 

Analyzovaná oblast Použité metody 
Předpokládaná 
délka výzkumu 

Termín realizace 

Přístupnost webu Testování (nástroj FAE) 3 dny 1. 3. – 6. 3. 2014  

Použitelnost webu Individuální rozhovor 10 dní 28. 2. – 12. 3. 2014 

Rychlost načítání webu 
Testování (Website Speed 

Test, Google Insights) 
2 dny 24. 2. – 27. 2. 2014 

Využití sociálních sítí 
Vlastní pozorování, 

Testování (Social Applause) 
3 dny 20. 2. – 23. 2. 2014 

PPC reklama Vlastní pozorování 6 dní 7. 3. – 15. 3. 2014 

Základním souborem pro výběr zkoumaných cestovních agentur byly všechny 

cestovní agentury působící v České republice, které se zaměřují na prodej dovolené a zájezdů. 

Výběrovým souborem bylo 8 cestovních agentur vybraných na serveru Firmy.cz. Na tomto 

serveru jsou cestovní agentury a kanceláře řazeny na základě Sranku. Pro analýzu bylo 

vybráno 8 nejvýše postavených cestovních agentur. Srank je algoritmus pro ohodnocení 

důležitosti stránky pro vyhledávání ve vyhledávači Seznam. Vyšší Srank by měl zajistit vyšší 

pozici ve vyhledávání. Zde je uveden seznam vybraných cestovních agentur: 

• Sdovolená.cz, 

• Invia.cz, 

• dovolena.cz, 

• eTravel.cz, 

• Zájezdy.cz, 

• New Travel.cz, 

• TravelPortal.cz, 

• Last.cz. 
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4.1.1 Analýza přístupnosti WWW stránek 

Přístupnost WWW stránek byla analyzována osobou autora diplomové práce pomocí 

nástroje Functional Accessibility Evaluator 1.1 (FAE), který byl vytvořen v roce 2005 na 

universitě Illinois. FAE vychází z metodik WCAG 2.0, Section 508 a IITAA. Tento nástroj 

analyzuje HTML kód ve 4 základních kategoriích: navigace a orientace, textové ekvivalenty, 

kódování, styly a HTML standardy. Ty jsou následně členěny na celkem 16 podkategorií, 

ukázaných v tab. 4.2. Názvy podkategorií často vycházejí z HTML kódu, proto byly 

ponechány v původním jazyce. Popis těchto podkategorií je uveden v příloze 6. 

Tab. 4.2 Kategorie a podkategorie zkoumané pomocí nástroje FAE 

Navigace a orientace Textové ekvivalenty 

Titles (title a H1) Informative Images 

Subheadings (H2…H6) Decorative Images 

Navigation Bars Image Maps 

Form Control Labels Kódování 

Data Tables Onclick 

Default Language Onmouseover a onmouseout 

Access Keys Styly 

Frames Text Styling 

HTML standardy Layout Tables 

W3C Specifications   

 

Výsledky analýzy mohou být vyjádřeny třemi hodnotami – PASS, WARN a FAIL. 

PASS značí bezchybný výsledek, WARN upozorňuje na drobné nedostatky a FAIL vyjadřuje 

závažné chyby. Výsledky každé oblasti a podoblasti jsou vyjádřeny procentním podílem 

těchto tří hodnot. Rovněž jsou vidět konkrétní příčiny nedostatků a chyb. Je třeba uvést, že 

nástroj FAE zaokrouhluje hodnoty na celá čísla. Proto může občas dojít k situaci, že součet 

procentních hodnot dává 99 % nebo 101 %. Vzhledem k nemožnosti dohledat nezaokrouhlená 

čísla nelze tento drobný problém odstranit. 

Pro srovnání cestovních agentur je určující rozsah závažných chyb, tedy procentní 

podíl hodnoty FAIL. Nejlepší přístupnosti tak dosáhne cestovní agentura s nejmenším 

podílem hodnot FAIL.  

4.1.2 Analýza použitelnosti WWW stránek 

Použitelnost stránek byla analyzována prostřednictvím individuálního rozhovoru. 

Odborník na použitelnost stránek Jacob Nielsen (2000) ve svém článku uvádí, že již 

5 uživatelů odhalí až 85 % prohřešků proti použitelnosti.  
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Základním souborem pro výběr respondentů byli obyvatelé města Hranic, kteří dosáhli 

plnoletosti. Výběrový soubor byl vybrán autorem tak, aby rozložení respondentů bylo co 

nejrovnoměrnější z hlediska věku a pohlaví. Zde je uveden seznam podmínek, které autor 

práce určil pro výběrový soubor. 

1. analýzy se zúčastní min. 12 respondentů, 

2. analýzy se zúčastní min. 5 mužů a 5 žen, 

3. analýzy se zúčastní min. 5 respondentů s vysokoškolským vzděláním 

a 5 respondentů se středoškolským vzděláním, 

4. analýzy se zúčastní min. jeden muž a jedna žena z každé věkové kategorie (věkové 

kategorie: 21–30 let, 31–40 let, 41–50 let, 51–60 let), 

5. poměr mužů nebo žen nesmí být vyšší než 60 %, 

6. poměr středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaných respondentů nesmí být vyšší 

než 60 %. 

Osloveno bylo celkem 20 osob. Autorem byly vybrány z okruhu jeho známých 

a příbuzných. Pokud by se všechny oslovené osoby rozhovoru nezúčastnily a nebyla by 

splněna některá z podmínek, muselo by dojít k oslovení dalších osob. 

Individuální rozhovor obsahoval pět otázek a prostor pro vyjádření názoru a poznámek 

k  internetovým stránkám jednotlivých cestovních agentur. V první části rozhovoru je 

dotazováno na základní údaje o respondentovi – věk, pohlaví a nejvyšší dosažené vzdělání. 

V další části plní respondenti celkem tři úkoly. Cílem těchto úkolů je především lepší 

seznámení respondenta s konkrétními stránkami cestovní agentury. Stěžejní otázky pro 

analýzu jsou uvedeny v třetí části rozhovoru, kde respondent hodnotí přehlednost a design 

stránek na stupnici od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). K rozhovoru jsou přiloženy instrukce, které 

společně se vzorem individuálního rozhovoru uvádí příloha 7.  

4.1.3 Analýza rychlosti načítání WWW stránek 

Rychlost načítání stránek je důležitým faktorem ovlivňujícím komfort uživatele a má 

také vliv na Quality Score1. (Rytíř, 2011) 

K analýze rychlosti načítání WWW stránek byly použity dva nástroje – Website Speed 

Test od společnosti Pingdom a PageSpeed Insights od společnosti Google. 

                                                 
1 Quality Score je atribut, který má velký vliv při výpočtu pozice a ceny reklamy v systému Google AdWords. 
(Geddes, 2012) 
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Pomocí nástroje Website Speed Test byla osobou autora měřena doba načítání 

stránek a datová velikost stránky. Adresa domovské stránky každé cestovní agentury byla 

analyzována pomocí pěti měření, která byla zprůměrována. Tato měření byla realizována na 

stejném místě přibližně ve stejný čas (v jeden den, v rozmezí přibližně 30 minut), tudíž 

přenosová rychlost internetové linky nebyla pro účely srovnání cestovních agentur podstatná.  

Nástroj PageSpeed Insights umožňuje zjistit konkrétní chyby, které mohou 

prodlužovat dobu načítání stránky. Analyzováno bylo deset prvků, které souvisí s rychlostí 

načítání (seznam prvků s jejich popisem je uveden v příloze 8). Celkové výsledky nabývají 

hodnot od 0 do 100, přičemž čím vyšší hodnoty stránky dosáhnou, tím je prostor pro jejich 

optimalizaci menší. 

4.1.4 Analýza využití sociálních sítí 

Zkoumanými sociálními sítěmi byly Facebook, Twitter a YouTube. Tyto sítě byly 

vybrány z důvodu jejich nejlepší využitelnosti cestovními agenturami. Prvním kritériem 

tohoto výzkumu bylo působení vybraných cestovních agentur na sociálních sítích Facebook, 

Twitter a YouTube.  

Analýza sociální sítě Facebook byla prováděna vlastním pozorováním a pomocí 

nástroje Social Applause. Prvním ukazatelem byl počet fanoušků jednotlivých cestovních 

agentur, který je dán počtem uživatelů, kteří označí políčko „To se mi líbí“ na facebookové 

stránce agentury. Dalším ukazatelem byl PTAT (zkratka People Talking About This, česky 

„Mluví o tom“). Jde o počet lidí, kteří se za uplynulých sedm dní nějakým způsobem zapojili 

do dění okolo stránky (sdílení, lajkování či komentování příspěvku, označení stránky „To se 

mi líbí“, vložení příspěvku na stránku, označení stránky ve vlastním příspěvku či v označení 

polohy, atd.). Dále byl měřen počet příspěvků jednotlivých agentur na vlastní facebookové 

stránce a počet reakcí fanoušků na tyto příspěvky. Reakce zahrnují jejich lajkování, 

komentování a sdílení. Tyto údaje byly měřeny za období přibližně 4 měsíců (od 1. 11. 2013 

do 3. 3. 2014).  

Aktivita cestovních agentur na síti YouTube byla analyzována pomocí počtu 

odběratelů jejich kanálu. Dále byl měřen počet videí, která agentura na svůj kanál nahrála 

a celkový a průměrný počet zhlédnutí těchto videí.  

Na sociální síti Twitter byl měřen počet uživatelů, kteří sledují jednotlivé cestovní 

agentury na této síti (Followers) a počet příspěvků těchto agentur (Tweets). 
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Analýza sociálních sítí zahrnovala několik atributů. Pro celkové srovnání cestovních 

agentur bylo potřeba výsledky shrnout a cestovní agentury seřadit do žebříčku. Srovnání 

agentur proběhlo následujícím způsobem. U každého atributu (např. počet fanoušků) získala 

cestovní agentura hodnocení o velikosti procentního podílu z nejlepšího výsledku daného 

atributu (tzn., že nejlepší výsledek v daném atributu získal hodnocení 100 %). Nejdříve byly 

zprůměrovány atributy v rámci jednotlivých sociálních sítí a poté byly zprůměrovány 

výsledky všech sociálních sítí dohromady. Nejlepšího výsledku v analýze využití sociálních 

sítí dosáhla agentura s nejvyšším průměrným hodnocením. Cestovní agentura, která na 

některé ze sociálních sítí nepůsobí, byla ohodnocena 0 %. 

4.1.5 Analýza PPC reklamy 

Analýza PPC reklamy byla realizována pomocí vyhledávačů Google a Seznam. Při 

zadání klíčových slov bylo testováno zobrazení PPC reklamy v těchto vyhledávačích. Pomocí 

nástroje Plánovač klíčových slov od společnosti Google byla vybrána nejčastěji vyhledávaná 

klíčová slova, která se vztahují k výrazu „dovolená“. Těmito výrazy jsou „last minute“, 

„super last minute“ a „zájezdy“ a „first minute“. Při výběru klíčových slov byly vyloučeny 

výrazy týkající se cestovních kanceláří (např. „exim tours“) a výrazy popisující dovolenou do 

konkrétní destinace (např. „mallorca last minute“). V tab. 4.3 jsou uvedena vybraná klíčová 

slova seřazená dle průměrného měsíčního počtu vyhledávání.  

Tab. 4.3 Vybraná klíčová slova pro analýzu PPC reklamy 

Klíčové slovo 
Průměrný měsíční  
počet vyhledávání 

Doporučená cena  
za proklik (CPC) 

super last minute 40 500 42,95 Kč 

dovolená 9 900 9,77 Kč 

first minute 5 400 5,90 Kč 

last minute 3 600 9,40 Kč 

zájezdy 3 600 5,95 Kč 

Zdroj: Google AdWords Plánovač klíčových slov (2014) 

Dohledatelnost PPC reklamy byla testována během čtyř dní v Hranicích (přesný 

termín sběru dat je uveden v kapitole 4.2). Každý den bylo provedeno jedno vyhledávání 

dopoledne a jedno vyhledávání odpoledne, vždy s jedním obnovením stránky. Celkem bylo 

tedy realizováno 16 zobrazení výsledků vyhledání každého klíčového slova. 
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4.2 Realizační fáze 

Realizace výzkumu začala 2. 3. 2014. První zkoumanou oblastí bylo využití sociálních 

sítí. Tato kapitola byla dokončena dne 18. 3. 2014, kdy byla ještě některá data k této oblasti 

doplněna. Původně měl být pro tuto analýzu použit nástroj Fanpage Karma. Některé údaje pro 

tuto analýzu však nebylo možné v tomto nástroji dohledat. Proto byl nakonec použit nástroj 

Social Applause. 

Analýza přístupnosti webu byla realizována ve dnech 7. 3. – 10. 3. 2014.  Dne 8. 3. 

proběhl sběr dat pro analýzu rychlosti načítání WWW stránek pomocí nástroje Website Speed 

Test. Dne 10. 3. byla získána další data pomocí nástroje PageSpeed Insights. Analýza 

rychlosti načítání WWW stránek byla dokončena dne 17. 3. 2014. Sběr dat pro analýzu PPC 

reklamy byl proveden ve dnech 17. 3. – 20. 3. 2014. Dne 22. 3. 2014 byla tato analýza 

dokončena. Všechny analýzy uvedené v tomto odstavci proběhly bez jakýchkoliv komplikací. 

Individuální rozhovory s respondenty k analýze použitelnosti webu byly zahájeny 

9. 3. 2014. Individuální rozhovor poskytlo 17 z 20 respondentů. 3 osoby odmítly poskytnout 

rozhovor z důvodu časového vytížení. Všechny podmínky z hlediska struktury respondentů, 

které autor pro potřebu analýzu určil, byly splněny. V tab. 4.4 je ukázáno rozložení 

respondentů na základě věku a vzdělání. V závorce je uveden minimální počet respondentů, 

který autor pro realizaci analýzy určil. Poslední individuální rozhovor proběhl dne 23. 3. 2014 

a analýza byla dokončena dne 25. 3. 2014. Průměrná délka rozhovoru se pohybovala okolo 35 

minut.  

Tab. 4.4 Rozložení respondentů z hlediska věku a dosaženého vzdělání 

Věková kategorie / 
dosažené vzdělání 

Muži Ženy Celkem 

21 – 30 let 3 (1) 3 (1) 6 (2) 

31 – 40 let 3 (1) 2 (1) 5 (2) 

41 – 50 let 2 (1) 1 (1) 3 (2) 

51 – 60 let 1 (1) 2 (1) 3 (2) 

Středoškolské 5 (2) 4 (2) 9 (5) 

Vysokoškolské 4 (2) 4 (2) 8 (5) 

Celkem 9 (5) 8 (5) 17 (12) 

Celkem v % 53 % (40–60 %) 47 % (40–60 %) 100 % 

Všechny analýzy se podle plánu uskutečnily v Hranicích. Souhrnný časový 

harmonogram realizace výzkumu je uveden v tab. 4.5. Dvě analýzy (přístupnost webu a PPC 
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reklama) proběhly v plánovaných termínech. Termíny realizování zbylých analýz se z důvodu 

pozdějšího začátku analyzování lišily od plánovaných termínů. 

Tab. 4.5 Časový harmonogram realizace výzkumu 

Analyzovaná oblast 
Plánovaný termín 

realizace 
Skutečný termín realizace 

Přístupnost webu 5. 3. – 10. 3. 2014  7. 3. – 10. 3. 2014 

Použitelnost webu 30. 2. – 18. 3. 2014 8. – 25. 3. 2014 

Rychlost načítání webu 25. 2. – 28. 2. 2014 8. 3. – 17. 3. 2014 

Využití sociálních sítí 20. 2. – 23. 2. 2014 2. 3. – 18. 3. 2014 

PPC reklama 17. 3. – 24. 3. 2014 17. 3. – 22. 3. 2014 
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5 ANALÝZA INTERNETOVÉHO MARKETINGU CESTOVNÍCH 

AGENTUR 

5.1 Analýza přístupnosti WWW stránek 

V této kapitole byla zkoumána přístupnost webů vybraných cestovních agentur 

pomocí nástroje Functional Accessibility Evaluator 1.1 (FAE). Cílem přístupnosti webu je 

prezentovat obsah stránek uživatelům internetu bez ohledu na jejich postižení, schopnosti či 

zobrazovací možnosti.  

Pomocí nástroje FAE bylo analyzováno pět kategorií (Navigace a orientace, Textové 

ekvivalenty, Kódování, Styly a HTML standardy), které se dále člení do 16 podkategorií. 

Kompletní výsledky všech testovaných agentur uvádí příloha 9.  

Z výsledků analýzy lze vyčíst, že největší množství závažných chyb bylo nalezeno 

u cestovní agentury TravelPortal.cz (8 %). Nejlépe se v tomto testu umístila agentura Invia.cz 

s 2,2 % výskytem závažných chyb. Mezi agenturou Invia.cz a následujícími čtyřmi 

agenturami (Sdovolená.cz, Dovolená.cz, Last.cz a New Travel.cz) však není v rozsahu 

závažných chyb velký rozdíl. Mezi v pořadí první a pátou agenturou je rozdíl 1 %. Kompletní 

žebříček analýzy přístupnosti webu je ukázán v tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Žebříček cestovních agentur dle závažných chyb v přístupnosti webu 

Pořadí Cestovní agentury Fail v % 

1. Invia.cz 2,2 

2. Sdovolená.cz 2,6 

2. dovolena.cz 2,6 

2. Last.cz 2,6 

5. New Travel.cz 3,2 

6. eTravel.cz 6,8 

7. Zájezdy.cz 7,0 

8. TravelPortal.cz 8,0 

 

Jak je ukázáno v tab. 5.2, v kategorii Kódování, která zahrnuje reakce stránky na 

proklik či přejetí myší, nenalezl nástroj FAE žádné závažné chyby u žádné cestovní agentury. 

Nejvíce chyb se cestovní agentury dopustily v kategorii Textové ekvivalenty, kterou tvoří 

informativní obrázky, dekorativní obrázky a obrázkové mapy. V této kategorii měly cestovní 

agentury více než 11 % výskyt vážných chyb. Přes 10 % výsledků hlásilo závažnou chybu u 
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kategorie Navigace a orientace. Kategorie obsahuje chyby v titulcích, nadpisech, navigačních 

lištách, formulářích, tabulkách dat, prezenci defaultního jazyka apod. 

Tab. 5.2 Rozsah závažných chyb v přístupnosti webu v jednotlivých kategoriích 

Kategorie Fail v % 

Textové ekvivalenty 11,38 

Navigace a orientace 10,25 

Styly 0,13 

HTML standardy 0,13 

Kódování 0 

 

Při podrobnějším pohledu na jednotlivé podkategorie lze zjistit, že nejvíce závažných 

chyb se vyskytovalo v podkategorii Informative Images (37,84 % všech závažných chyb). 

Mezi informativní obrázky patří například grafy, mapy nebo diagramy a jejich textový 

ekvivalent najde uplatnění především u čtecích zařízení pro nevidomé nebo pokud například 

některá mobilní zařízení nejsou schopna daný obrázek načíst. Nejvyšší hodnotu závažných 

chyb v této kategorii měla cestovní agentura Zájezdy.cz. 

Druhý největší počet chyb obsahovala podkategorie Form Control Labels. Zde se 

jedná o prvky pro kontrolu formuláře, jako je například validita formuláře. Na stránkách např. 

kontroluje, zda uživatel zadal telefon nebo e-mail ve správném tvaru. Dále pak hodnotí, jestli 

je formulář přehledný (jestli formuláři uživatel rozumí). Může obsahovat nápovědu, jak 

formulář správně vyplnit. Nejvyšší hodnotu závažných chyb v této kategorii měla cestovní 

agentura eTravel.cz. Na příkladu registrace uživatele na stránkách agentury eTravel.cz je 

patrné, že při zadávání jednotlivých údajů se nezobrazí nápověda pro jeho vyplnění. Po zadání 

údaje se v případě nesprávného tvaru nezobrazí varovné hlášení (viz obr. 5.1). 

 
Obr. 5.1 Ukázka registračního formuláře na webu cestovní agentury eTravel.cz 

Zdroj: www.eTravel.cz 
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Třetí největší počet závažných chyb měla podkategorie Default Language, která 

hodnotí, zda má každá stránka atribut LANG a zda je ve správném formátu. Nejvyšší hodnotu 

závažných chyb v této kategorii měla cestovní agentura New Travel.cz. 

Závažné chyby se dále objevovaly v podkategoriích Data Tables, Subheadings, Titles, 

Layout Tables, W3C Specifications a Image Maps. Rozložení všech závažných chyb mezi 

jednotlivé podkategorie jsou ukázány na obr. 5.2 (také viz tab. 8 v příloze 9). 

 
Obr. 5.2 Rozložení závažných chyb v přístupnosti webu mezi jednotlivé podkategorie 

 

5.2 Analýza použitelnosti WWW stránek 

Tato kapitola byla zaměřena na analýzu použitelnosti WWW stránek vybraných 

cestovních agentur. Stránky by měly být pro uživatele přehledné a designově přívětivé. 

Přehlednost stránek byla testována pomocí individuálního rozhovoru, který proběhl se 

17 respondenty. Kompletní rozhovor s instrukcemi a seznam respondentů uvádí příloha 7. 

Kompletní výsledky odpovědí respondentů jsou uvedeny v příloze 10.  

V tab. 5.3 jsou uvedeny výsledky rozhovoru, kde jsou odpovědi všech respondentů 

zprůměrovány. Nejlepší průměrné hodnocení, které se skládá z hodnocení přehlednosti 

a designu webu, získala agentura Last.cz. Naopak nejhorší průměrné hodnocení získala 

agentura TravelPortal.cz, jejíž web měl dle hodnocení respondentů nejhorší přehlednost 

i design. 
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Tab. 5.3 Výsledky individuálního rozhovoru týkajícího se použitelnosti webu 

Cestovní agentury Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Přehlednost Design 
Průměrné 

hodnocení (P+D) 

Last.cz 1,12 1,06 x 1,35 1,76 1,56 

Invia.cz 2,24 1,18 1,24 1,53 1,65 1,59 

dovolena.cz 1,53 1,47 1,00 1,76 1,94 1,85 

Sdovolená.cz 1,12 1,24 1,00 2,00 1,94 1,94 

Zájezdy.cz 1,12 1,29 1,24 1,76 2,18 1,97 

New Travel.cz 1,29 1,12 1,12 2,06 1,88 1,97 

eTravel.cz 2,29 2,18 1,18 2,35 2,18 2,26 

TravelPortal.cz 1,35 1,24 1,53 2,41 2,47 2,44 

 

První úkol byl zaměřen na vyhledání všech zájezdů do Řecka se stravou all inclusive 

a s cenou do 15 000 Kč. Cílem bylo splnit úkol na co nejmenší počet prokliků. Všechny 

cestovní agentury na své úvodní stránce využívají tzv. vyhledávací formulář (Search form), 

kde lze nastavit parametry vyhledávání zájezdů. Tento prvek je v dnešní době nezbytností. Na 

stránkách cestovní agentury Invia.cz však nelze ve vyhledávacím formuláři na úvodní straně 

nastavit cenu zájezdu. U agentury eTravel.cz kromě ceny není navíc možno nastavit ani druh 

stravy. Tyto parametry se dají považovat za základní a neměly by na úvodní stránce chybět. 

V důsledku absence těchto parametrů lze u těchto dvou agentur splnit úkol nejméně na dva 

prokliky. U ostatních agentur je možno tento úkol splnit na jeden proklik. Nejlépe si v tomto 

úkoly vedly agentury Sdovolená.cz, Zájezdy.cz a Last.cz s průměrem 1,12 prokliků. Přestože 

je možno u těchto agentur splnit úkol na jeden proklik, někteří respondenti se na stránce 

nezorientovali ideálně a museli použít dva prokliky. 

Princip druhého úkolu byl totožný s prvním úkolem, avšak s rozdílnými parametry 

zájezdu. Cílem bylo vyhledat lyžařské zájezdy do Itálie. U agentury eTravel.cz opět nelze 

splnit úkol na jeden proklik z důvodu absence parametru (typ zájezdu – lyžařský) ve 

vyhledávacím formuláři na úvodní stránce. Proto také tato agentura dopadla, stejně jako 

v prvním úkolu, nejhůře s průměrem 2,18 prokliků. Nejnižší průměrný počet prokliků (1,12) 

měla cestovní agentura Last.cz. 

Třetím úkolem bylo najít seznam cestovních kanceláří, jejichž zájezdy daná cestovní 

agentura přeprodává. U agentur Sdovolená.cz a dovolena.cz splnili všichni respondenti úkol 

na jeden proklik. U cestovní agentury Last.cz nelze seznam cestovních kanceláří dohledat, 

a byla tudíž z tohoto úkolu vyloučena. Toto negativum se však v hodnocení respondentů 
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přehlednosti a designu webu neprojevilo a agentura získala nejnižší (nejlepší) průměrné 

hodnocení. 

Přehlednost a design stránek byly respondenty hodnoceny na stupnici od 1 (nejlepší) 

do 5 (nejhorší). Nejpřehlednější stránky podle respondentů má agentura Last.cz s průměrným 

hodnocením 1,35. Respondenti zde především ocenili přehledný vyhledávací formulář, který 

umožňuje nastavit velké množství parametrů. Je zde také přehledně vidět, které parametry 

jsou již zadány a kolik zájezdů lze při určitém nastavení vyhledat.  

Nejhorší hodnocení přehlednosti stránek obdržela agentura TravelPortal.cz. Podle 

komentářů respondentů působí jejich stránky poměrně neuspořádaně. Ukázky úvodních 

stránek všech cestovních agentur uvádí příloha 11. Na obr. 5.3 jsou všechny cestovní agentury 

seřazeny od nejlepšího hodnocení po nejhorší. 

 
Obr. 5.3 Cestovní agentury dle hodnocení přehlednosti jejich webu (1 - nejlepší, 5 - nejhorší) 

 

Nejhezčí design stránek má dle respondentů agentura Invia.cz, jejíž design působí 

podle respondentů „nejčistějším“ dojmem. Naopak neuspořádanost stránek TravelPortal.cz se 

odrazila také v hodnocení designu a i v této oblasti dopadla nejhůře. Na obr. 5.4 je ukázán 

seznam cestovních agentur uspořádaných dle hodnocení designu. 
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Obr. 5.4 Cestovní agentury dle hodnocení designu jejich webu (1 - nejlepší, 5 - nejhorší) 

 Při hodnocení agentur respondenti kromě známkování přehlednosti a designu stránek 

hodnotili také tyto weby slovně. Stránky agentur Invia.cz (5 pozitivních komentářů) 

a dovolena.cz (2 pozitivní komentáře) byly hodnoceny pouze pozitivně. Respondentům se na 

stránkách agentury Invia.cz nejvíce líbila přehlednost, uspořádání prvků a „čistý design“. 

Naopak pouze samá negativa respondenti uvedli u cestovních agentur eTravel.cz 

(6 negativních komentářů), Zájezdy.cz (4 negativní komentáře) a TravelPortal.cz 

(7 negativních komentářů). Nejčastěji respondentům na stránce agentury TravelPortal.cz 

vadila rušivá reklama, nepřehlednost a neuspořádanost stránek. Ostatní agentury (Last.cz, 

Sdovolená.cz a NewTravel.cz) byly respondenty hodnoceny negativně i pozitivně. Soubor 

všech komentářů respondentů lze nalézt v příloze 10. 

5.3 Analýza rychlosti načítání WWW stránek 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu rychlosti načítání WWW stránek vybraných 

cestovních agentur. Kromě samotné rychlosti je zde zkoumána datová velikost stránky 

a pomocí nástroje Google Insights jsou hodnoceny prvky, které rychlost načítání stránek 

ovlivňují.  

Rychlost načítání stránky byla u každé agentury měřena pětkrát pomocí nástroje 

Website Speed Test. Kompletní přehled všech měření je uveden v příloze 12. Nejrychleji se 

načítaly stránky cestovní agentury Sdovolená.cz s průměrnou dobou 0,74 sekundy. 

Následovaly stránky agentur Last.cz (0,81 sekundy) a eTravel.cz (1,22 sekundy). Nejhůře 

dopadly stránky cestovní agentury dovolena.cz s dobou načítání 2,92 sekundy.  
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Kompletní žebříček testovaných cestovních agentur dle doby načítání jejich stránky je 

ukázán na obr. 5.5. V závorce je uvedena datová velikost stránky. 

 
Obr. 5.5 Cestovní agentury dle rychlosti načítání jejich webu 

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících rychlost načítání WWW stránek je jejich 

datová velikost. Nejrychleji se načítají stránky od agentury Sdovolená.cz, které mají zároveň 

nejmenší datovou velikost (0,5 MB). Naopak stránky dovolena.cz s největší datovou velikostí 

(1,6 MB) se načítají nejpomaleji. Na obr. 5.6 je uvedena závislost doby načtení stránky na její 

datové velikosti. Zelené body označují jednotlivé cestovní agentury.  

 
Obr. 5.6 Závislost doby načtení a datové velikosti WWW stránky 

Datová velikost však není jediný faktor, který má vliv na rychlost načítání stránek. 

Nástroj PageSpeed Insights analyzuje celkem deset prvků, které souvisejí s rychlostí načítání 

stránek (seznam prvků a jejich popis je uveden v příloze 8). Dále tento nástroj přiřadí každé 
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stránce celkové hodnocení na stupnici od 0 (nejnižší) do 100 (nejvyšší), které udává prostor 

pro optimalizaci stránky. Čím vyšší hodnotu stránky získají, tím méně je lze optimalizovat 

s cílem navýšit rychlost načítání. 

Nejlepší celkové hodnocení v analýze nástrojem PageSpeed Insights získala cestovní 

agentura eTravel.cz s hodnotou 92. Nejnižší hodnocení dostala překvapivě agentura Last.cz, 

která však má druhou nejkratší dobu načítání stránky. Na obr. 5.7 lze vidět žebříček 

cestovních agentur dle celkového hodnocení pomocí nástroje PageSpeed Insights.  

 
Obr. 5.7 Cestovní agentury dle hodnocení rychlosti načítání jejich webu pomocí nástroje PageSpeed 

Insights 

Podle nástroje PageSpeed Insights žádnou závažnou chybu nemají stránky cestovních 

agentur Sdovolená.cz a eTravel.cz. Výsledky analýzy v jednotlivých prvcích u všech 

cestovních agentur jsou uvedeny v tab. 5.4. Kompletní výsledky pomocí nástroje PageSpeed 

Insights lze nalézt v příloze 12. 

Tab. 5.4 Výsledky analýzy webu pomocí nástroje PageSpeed Insights v jednotlivých oblastech 

Cestovní agentury 
Úspěšně splněná 

pravidla 
Částečně splněná 

pravidla 
Závažné chyby 

Sdovolená.cz 3 7 0 

Invia.cz 3 6 1 

dovolena.cz 3 5 2 

eTravel.cz 5 5 0 

Zájezdy.cz 4 4 2 

New Travel.cz 4 5 1 

TravelPortal.cz 4 5 1 

Last.cz 3 4 3 
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Závažné chyby se nejčastěji objevují v prvku „Zdroje CSS a JavaScript blokující 

vykreslení“, které lze nalézt u pěti agentur (Invia.cz, dovolena.cz, Zájezdy.cz, New Travel.cz 

a Last.cz). Ve třech případech se objevuje závažná chyba v prvku „Načítání stránky do 

mezipaměti prohlížeče“ (dovolena.cz, TravelPortal.cz a Last.cz). Jednou se objevily závažné 

chyby v prvcích „Komprese“ (Last.cz) a „Optimalizace obrázků“ (Zájezdy.cz). Pouze v prvku 

„Priorita viditelného obsahu“ všechny agentury úspěšně splnily pravidla. Úspěšnost splnění 

pravidel v jednotlivých prvcích je ukázán na obr. 5.8. 

 
Obr. 5.8 Úspěšnost splnění pravidel cestovními agenturami v jednotlivých prvcích 

Nejvíce závažných chyb se objevilo u stránky agentury Last.cz, a to celkem ve třech 

prvcích. Prvním prvkem je „Načítání stránky do mezipaměti prohlížeče“. Na této stránce se 

objevuje mnoho dat, která se sice do mezipaměti prohlížeče načtou, ale doba platnosti vyprší 

po 24 hodinách. To znamená, že po 24 hodinách se tato data z mezipaměti smažou a prohlížeč 

je opět musí načíst. Jako příklad může být uveden obrázek propagující jejich facebookovou 

stránku, který je umístěn vlevo na úvodní stránce této cestovní agentury (viz obr. 5.9). 

 
Obr. 5.9 Ukázka obrázku s nevhodně nastavenou dobou platnosti načítání do mezipaměti prohlížeče 

Zdroj: www.last.cz 

Další prvkem se závažnou chybou je „Komprese“. Dle doporučení nástroje Google 

Insights lze díky kompresi snížit datovou velikost této stránky až o 300 kB. Třetí oblastí jsou 

„Zdroje CSS a JavaScript blokující vykreslení“. Dále se u stránky Last.cz objevují čtyři 

prvky, které obsahují méně závažné chyby.  
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5.4 Analýza využití sociálních sítí 

Analýza využití sociálních sítí Facebook, Twitter a YouTube byla prováděna u osmi 

vybraných cestovních agentur.  

V tab. 5.5 je znázorněno působení agentur na vybraných sociálních sítích. Pouze 

Sdovolená.cz nepůsobí na žádné sociální síti. Naopak agentury Invia.cz a dovolena.cz působí 

na všech třech sociálních sítích. 

Tab. 5.5 Přítomnost cestovních agentur na sociálních sítích Facebook, Twitter a YouTube ke 2. 3. 2014 

Cestovní agentury Facebook Twitter YouTube 

Sdovolená.cz 
   

Invia.cz 
   

dovolena.cz 
   

eTravel.cz 
 

 

 

Zájezdy.cz 
 

 

 

New Travel.cz 
  

 

TravelPortal.cz 
 

 

 

Last.cz 
 

  

 

5.4.1 Facebook 

Na sociální síti Facebook působí sedm z osmi zkoumaných agentur. Vlastní stránku na 

této sociální síti nemá pouze agentura Sdovolená.cz. 

Ke 2. 3. 2014 měla nejvíce fanoušků (odběratelů) cestovní agentura dovolena.cz, 

celkem 26 285. Nejméně naopak měla agentura Last.cz s pouhými 419 fanoušky stránky. Na 

obr. 5.10 je uveden žebříček cestovních agentur dle počtu fanoušků na Facebooku. 

 
Obr. 5.10 Počet fanoušků na facebookových stránkách jednotlivých cestovních agentur ke 2. 3. 2014 
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Jako první si na Facebooku založila stránku v roce 2001 agentura Last.cz, která však 

na této sociální síti není aktivní a má suverénně nejmenší počet fanoušků. Nejmladší stránku 

má agentura dovolena.cz, která má ale díky velké aktivitě v současnosti největší počet 

odběratelů.  Ke 2. 3. 2014 „mluvilo“2 nejvíce uživatelů o agentuře Invia.cz. Statistiky dalších 

cestovních agentur v těchto údajích jsou uvedeny v tab. 5.6. 

Tab. 5.6 Rok založení facebookové stránky a počet uživatelů, kteří „Mluví o tom“ na Facebooku 
u jednotlivých CA ke 2. 3. 2014 

Cestovní agentury Mluví o tom Založení stránky 

Invia.cz 576 2009 

New Travel.cz 302 2006 

dovolena.cz 210 2011 

Zájezdy.cz 205 2009 

TravelPortal.cz 141 2007 

eTravel.cz 11 2003 

Last.cz 2 2001 

 

Za období přibližně 4 měsíců (od 1. 11. 2013 do 3. 3. 2014) přidaly cestovní agentury 

celkem 494 příspěvků, které mají celkem 18 159 reakcí. Na obr. 5.11 je znázorněno 

procentuální rozdělení jednotlivých druhů reakcí na příspěvky. Největší zastoupení má 

lajkování s téměř 90 %. Následuje komentování s 5,79 % a sdílení s 4,38 %. 

 

Obr. 5.11 Procentuální zastoupení jednotlivých druhů reakcí na příspěvky na Facebooku  
v období 1. 11. 2013 – 3. 3. 2014 

Zdroj: Social Applause (© 2013) 

                                                 
2 „Mluví o tom“ je ukazatel udávající počet uživatelů, kteří se během posledních sedmi dní zapojili do dění 
stránky – lajkování, komentování, atd. 
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Pomocí Facebooku lze oslovit velký počet potenciálních zákazníků. Na svých 

stránkách může cestovní agentura vkládat například nabídky zájezdů, informace, zajímavosti 

a fotky různých destinací nebo aktuality. Jednotlivé cestovní agentury se z hlediska 

komunikace na svých facebookových stránkách výrazně odlišují, a to nejen její intenzitou, ale 

i její kvalitou. Pro agenturu je velmi prospěšně, když uživatele Facebooku její příspěvky 

zaujmou. Tito uživatelé pak na příspěvky reagují lajkováním, komentováním nebo sdílením.  

Největší úspěch má v této oblasti Invia.cz, kde každý její příspěvek je doprovázen 

průměrně cca 52 reakcemi uživatelů. Nejméně reakcí mají příspěvky stránky agentury 

Last.cz, což je ve velké míře způsobeno velmi malým počtem odběratelů. Nejaktivnějšími 

agenturami z hlediska počtu příspěvků jsou New Travel.cz a TravelPortal.cz. Nejméně aktivní 

je agentura Last.cz. Souhrnné statistiky příspěvků jednotlivých cestovních agentur jsou 

uvedeny v tab. 5.7. 

Tab. 5.7 Statistiky příspěvků jednotlivých cestovních agentur na Facebooku  
v období 1. 11. 2013 – 3. 3. 2014 

Cestovní 
agentury 

Počet 
příspěvků 

CA 

Prům. poč. 
lajků na 

příspěvek 

Prům. poč. 
komentářů na 

příspěvek 

Prům. poč. 
sdílení na 
příspěvek 

Prům. celk. poč. 
reakcí na 
příspěvek 

Invia.cz 83 43,58 3,11 4,88 51,56 

New Travel.cz 178 36,78 1,64 2,83 41,25 

Zájezdy.cz 28 32,68 1,68 2,07 36,43 

dovolena.cz 43 30,12 1,05 0,00 31,17 

TravelPortal.cz 126 27,67 0,84 0,68 29,18 

eTravel.cz 28 16,07 1,61 0,00 17,68 

Last.cz 8 0,12 0,25 0,00 0,37 

Zdroj: Sapplause (© 2013) 

Příspěvek s největším počtem reakcí patří cestovní agentuře Invia.cz, k jejímuž 

příspěvku se vztahuje celkem 538 reakcí. V tab. 5.8 jsou ukázány příspěvky jednotlivých 

cestovních agentur s největším počtem reakcí. Jak je patrno z popisu příspěvků, všechny 

obsahují fotografie, které zobrazují destinace nebo místa pro dovolenou. 4 z 6 příspěvků navíc 

obsahují nabídku zájezdů dané cestovní agentury. Je tedy zřejmé, že tímto způsobem lze 

uživatele efektivně zaujmout a podpořit návštěvu webu, kde si mohou některý z nabízených 

zájezdů objednat.  
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Tab. 5.8 Příspěvky jednotlivých CA s největším počtem reakcí (za období 1. 11. 2013 – 3. 3. 2014) 

Cestovní 
agentury 

Popis příspěvku 
Počet 
lajků 

Počet 
komentářů 

Počet 
sdílení 

Celkový 
počet reakcí 

Invia.cz 
Nabídka zájezdů doplněná 

o fotografie 
465 26 47 538 

dovolena.cz 
Nabídka zájezdů doplněná 

o fotografie 
175 10 0 185 

New Travel.cz Fotografie z cestování lodí 137 4 35 176 

Zájezdy.cz 
Nabídka zájezdů doplněná 

o fotografie 
107 7 12 126 

TravelPortal.cz 
Nabídka zájezdů doplněná 

o fotografie 
100 3 18 121 

eTravel.cz 
Fotografie z dovolené u moře 

s výzvou ke komentáři 
57 2 0 59 

 

Příspěvky agentury Last.cz nebyly do tohoto srovnání zahrnuty, jelikož na jejich 

příspěvky nebylo téměř vůbec reagováno. Kompletní údaje o příspěvcích lze nalézt 

v příloze 13.  

Výsledky všech zkoumaných atributů byly zprůměrovány. Způsob hodnocení agentur 

v těchto atributech je vysvětlen v metodice (kapitola 4.1.4). Jak je ukázáno v tab. 5.9, 

nejlepšího výsledku v analýze sociální sítě Facebook získala agentura Invia.cz s průměrným 

hodnocením 78,63 % (výsledky vychází z údajů v tab. 2 v příloze 13). 

Tab. 5.9 Výsledky analýzy sociální sítě Facebook 

Cestovní agentury 
Počet 

fanoušků 
Počet „Mluví 

o tom“ 
Počet 

příspěvků 
Počet reakcí Průměr 

Invia.cz 67,88 % 100,00 % 46,63 % 100,00 % 78,63 % 

New Travel.cz 47,41 % 52,43 % 100,00 % 80,01 % 69,96 % 

dovolena.cz 100,00 % 36,46 % 24,16 % 60,46 % 55,27 % 

Zájezdy.cz 62,66 % 35,59 % 15,73 % 70,65 % 46,16 % 

TravelPortal.cz 14,63 % 24,48 % 70,79 % 56,60 % 41,62 % 

eTravel.cz 36,58 % 1,91 % 15,73 % 34,28 % 22,13 % 

Last.cz 1,59 % 0,35 % 4,49 % 0,72 % 1,79 % 

Sdovolená.cz 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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5.4.2 Twitter 

Na sociální síti Twitter působí pouze tři cestovní agentury: Invia.cz, dovolena.cz 

a New Travel.cz. Z údajů v tab. 5.10 vyplývá, že nejaktivnější je na této sociální síti Invia.cz, 

a to jak dle počtu odběratelů, tak dle počtu jejich příspěvků. Invia.cz publikuje na svém 

twitterovém účtu různé druhy příspěvků, např. zvýhodněné nabídky, soutěže nebo aktuality 

z cestovního ruchu. Cestovní agentura New Travel.cz přidává především příspěvky nabízející 

její zájezdy s přiloženými fotografiemi. Agentura dovolena.cz kromě publikace svých nabídek 

a různých aktualit také hojně reaguje na příspěvky jiných uživatelů Twitteru. 

Tab. 5.10 Statistiky působení jednotlivých CA na sociální síti Twitter k 18. 3. 2014 

Cestovní agentury Počet odběratelů Počet příspěvků Založení profilu 

Invia.cz 161 462 25. 10. 2009 

dovolena.cz 143 191 04. 02. 2011 

New Travel.cz 26 316 14. 11. 2011 

 

V tab. 5.11 je znázorněno souhrnné hodnocení cestovních agentur z hlediska jejich 

působení na Twitteru. Nejlepšího hodnocení dosáhla agentura Invia.cz, která měla nejlepší 

výsledky v obou atributech. 

Tab. 5.11 Výsledky analýzy sociální sítě Twitter 

Cestovní agentury 
Počet 

odběratelů 
Počet 

příspěvků 
Průměr 

Invia.cz 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

dovolena.cz 88,82 % 41,34 % 65,08 % 

New Travel.cz 16,15 % 68,40 % 42,27 % 

eTravel.cz 0 % 0 % 0 % 

Zájezdy.cz 0 % 0 % 0 % 

TravelPortal.cz 0 % 0 % 0 % 

Last.cz 0 % 0 % 0 % 

Sdovolená.cz 0 % 0 % 0 % 

 

5.4.3 YouTube 

Z osmi analyzovaných cestovních agentur jich působí na YouTube pět, a to Invia.cz, 

dovolena.cz, eTravel.cz, Zájezdy.cz a TravelPortal.cz. Počty odběratelů cestovních agentur 

nejsou velké, nejvíce odběratelů (44) má Invia.cz. Nejaktivnější na YouTube z hlediska počtu 

přidaných videí je agentura eTravel.cz, jejíž videa však nemají velký počet zhlédnutí. 
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Agentura eTravel.cz přidává především krátká videa do 2 minut, která zobrazují různá místa 

a destinace, kam je možné s touto agenturou cestovat. Nejvíce zhlédnutí mají videa agentury 

Invia.cz, jejíž kanál obsahuje reklamní spoty této agentury. Nejméně aktivní jsou agentury 

Zájezdy.cz a TravelPortal.cz. Údaje všech cestovních agentur působících na YouTube jsou 

uvedeny v tab. 5.12. 

Tab. 5.12 Statistiky působení jednotlivých CA na sociální síti YouTube k 18. 3. 2014 

Cestovní agentury 
Počet 

odběratelů 
Počet videí 

Celkový počet 
zhlédnutí 

Poč. zhlédnutí/ 
video 

Založení 
kanálu 

Invia.cz 44 6 4 773 549 795 592 19. 04. 2010 

dovolena.cz 26 34 2 386 277 70 185 15. 06. 2011 

eTravel.cz 12 369 111 981 303 25. 08. 2009 

Zájezdy.cz 0 2 2 242 1 121 07. 06. 2012 

TravelPortal.cz 0 3 265 88 26. 10. 2011 

 

V tab. 5.13 jsou znázorněny průměrné hodnocení atributů analyzovaných na YouTube. 

Nejlepších výsledků dosáhla agentura Invia.cz. 

Tab. 5.13 Výsledky analýzy sociální sítě YouTube 

Cestovní agentury 
Počet 

odběratelů 
Počet 
videí 

Poč. zhlédnutí/ 
video 

Průměr 

Invia.cz 100,00 % 1,63 % 100,00 % 67,21 % 

eTravel.cz 27,27 % 100,00 % 0,04 % 42,44 % 

dovolena.cz 59,09 % 9,21 % 8,82 % 25,71 % 

TravelPortal.cz 0 % 0,81 % 0,01 % 0,27 % 

Zájezdy.cz 0 % 0,54 % 0,14 % 0,23 % 

New Travel.cz 0 % 0 % 0 % 0 % 

Last.cz 0 % 0 % 0 % 0 % 

Sdovolená.cz 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

V tab. 5.14 jsou ukázány souhrnné statistiky všech cestovních agentur z hlediska 

využití sociálních sítí. Nejlepšího výsledku dosáhla s velkým náskokem agentura Invia.cz 

s průměrným hodnocením 81,94 %. Nejhůře dopadla agentura Sdovolená.cz, která nepůsobí 

ani na jedné z vybraných sociálních sítí. Hodnocení pouze 0,60 % získala agentura Last.cz, 

která sice působí na Facebooku, avšak její aktivita na této sociální síti je téměř nulová.  
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Tab. 5.14 Souhrnné výsledky analýzy sociálních sítí 

Cestovní agentury Facebook Twitter YouTube Průměr 

Invia.cz 78,63 % 100,00 % 67,21 % 81,94 % 

dovolena.cz 55,27 % 65,08 % 25,71 % 48,69 % 

New Travel.cz 69,96 % 42,27 % 0,00 % 37,41 % 

eTravel.cz 22,13 % 0 % 42,44 % 21,52 % 

Zájezdy.cz 46,16 % 0 % 0,23 % 15,46 % 

TravelPortal.cz 41,62 % 0 % 0,27 % 13,97 % 

Last.cz 1,79 % 0 % 0 % 0,60 % 

Sdovolená.cz 0 % 0 % 0 % 0,00 % 

 

5.5 Analýza PPC reklamy 

V analýze PPC reklamy bylo testováno zobrazení PPC reklamy při zadání vybraných 

klíčových slov do vyhledávačů Google a Seznam. Každé z pěti klíčových slov bylo zadáno 

šestnáctkrát do obou vyhledávačů. Testování probíhalo během čtyř dnů a celkem bylo 

provedeno 80 vyhledávání u prohlížeče Google a 80 vyhledávání u prohlížeče Seznam. 

Klíčová slova byla vybrána pomocí nástroje Plánovač klíčových slov od společnosti 

Google. Pro analýzu byla zvolena klíčová slova: „dovolená“, „zájezdy“, „last minute“, „super 

last minute“ a „first minute“. Princip výběru klíčových slov je podrobněji popsán 

v kapitole 4.6.  

Kompletní výsledky dohledatelnosti PPC jsou uvedeny v příloze 14. Ve vyhledávači 

Google se reklama neobjevila při žádném vyhledávání jen u agentury Last.cz. Reklama 

agentury Sdovolená.cz se objevila pouze u klíčového slova „zájezdy“. Reklama od agentury 

Zájezdy.cz se objevila ve všech 80 případech vyhledávání a má stoprocentní úspěšnost 

výskytu. Druhý největší výskyt reklamy v tomto vyhledávači měla agentura Invia.cz (80 %). 

Reklama této agentury se neobjevila pouze u vyhledávání výrazu „last minute“, kde se ovšem 

objevuje na prvním místě ve výsledcích přirozeného vyhledávání.  

Ve vyhledávači Seznam má 100% úspěšnost výskytu reklam agentura Invia.cz. 

Nadpoloviční procento výskytu reklamy mají agentury Zájezdy.cz (87,5 %), dovolena.cz 

(77,5 %) a New Travel.cz (60 %). Naopak reklama agentury Sdovolená.cz se neobjevila při 

žádném vyhledávání. Výsledky zobrazení reklamy jednotlivých agentur ve vyhledávačích 

Google a Seznam jsou uvedeny v tab. 5.15. 
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Tab. 5.15 Počet zobrazení reklamy jednotlivých CA ve vyhledávačích Google a Seznam 

Cestovní 
agentury 

Výskyt 
Google 

% výskyt 
Google 

Výskyt 
Seznam 

% výskyt 
Seznam 

Průměrný % 
výskyt 

Zájezdy.cz 80 100,00 % 70 87,50 % 93,75 % 

Invia.cz 64 80,00 % 80 100,00 % 90,00 % 

dovolena.cz 45 56,25 % 62 77,50 % 66,88 % 

New Travel.cz 29 36,25 % 48 60,00 % 48,13 % 

eTravel.cz 32 40,00 % 32 40,00 % 40,00 % 

TravelPortal.cz 37 46,25 % 16 20,00 % 33,13 % 

Last.cz 0 0,00 % 11 13,75 % 6,88 % 

Sdovolená.cz 7 8,75 % 0 0,00 % 4,38 % 

 

Celkově nejúspěšnějšími agenturami z hlediska dohledatelnosti PPC reklamy jsou 

agentury Invia.cz a Zájezdy.cz. Nejméně úspěšnými jsou naopak agentury Sdovolená.cz 

a Last.cz.  

 

5.6 Shrnutí výsledků analýz 

Analyzováno bylo celkem pět oblastí – přístupnost, použitelnost a rychlost načítání 

stránek, využití sociálních sítí a PPC reklama.  

WWW stránky s nejlepší přístupností má agentura Invia.cz (2,2 % závažných chyb 

v přístupnosti webu). Nejhůře v této oblasti dopadla agentura TravelPortal.cz, jejíž stránky 

obsahovaly 8 % závažných chyb. 

Použitelnost stránek hodnotili respondenti na základě přehlednosti a designu stránek. 

Dle respondentů má nejpřehlednější stránky cestovní agentura Last.cz a web s nejlepším 

designem má agentura Invia.cz. Nejlepšího průměrného hodnocení u těchto dvou atributů 

dosáhla agentura Last.cz. Nejhůře z hlediska přehlednosti i designu dopadly stránky agentury 

TravelPortal.cz. 

Nejrychleji se načítaly stránky agentury Sdovolená.cz a naopak nejpomaleji stránky 

agentury dovolena.cz. Podle výsledků analýzy pomocí nástroje Google Insights má agentura 

eTravel.cz nejlépe optimalizované stránky z hlediska rychlosti načítání stránek. Nejhůře 

v tomto testu dopadly agentury Last.cz a dovolena.cz, u kterých je tedy největší prostor pro 

optimalizaci. Stránky Last.cz však přesto dosáhly druhého nejkratšího času načítání stránek. 
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V analýze využití sociálních sítí dopadla nejhůře agentura Sdovolená.cz, která 

nepůsobí ani na jedné z vybraných sociálních sítí. Neuspokojivých výsledků dosáhla také 

agentura Last.cz, která působí pouze na Facebooku, kde je však téměř neaktivní. Nejaktivnější 

na sociálních sítích jsou agentury Invia.cz a dovolená.cz. Obě agentury působí na Facebooku, 

Twitteru i YouTube a na všech sociálních sítích působí aktivně. 

Nejlepších výsledků v analýze PPC reklamy dosáhly agentury Invia.cz a Zájezdy.cz. 

Naopak nejméně se zobrazovaly reklamy agentur Sdovolená.cz a Last.cz. Shrnutí výsledků 

všech analýz jsou uvedeny v tab. 5.16. 

Tab. 5.16 Shrnutí výsledků analýz 

Analyzovaná oblast Nejlepší výsledky Nejhorší výsledky 

Přístupnost webu Invia.cz TravelPortal.cz 

Použitelnost webu Last.cz, Invia.cz TravelPortal.cz 

Rychlost načítání webu Sdovolená.cz dovolena.cz 

Využití sociálních sítí Invia.cz, dovolena.cz Sdovolená.cz, Last.cz 

PPC reklama Invia.cz, Zájezdy.cz Sdovolená.cz, Last.cz 

 

Nejlepšího celkového výsledku po zprůměrování pořadí v jednotlivých analýzách 

dosáhla agentura Invia.cz, jejíž průměrné pořadí bylo 2,2. Nejhoršího celkového výsledku 

dosáhla agentura TravelPortal.cz, jejíž průměrné pořadí bylo 7. Podrobnější shrnutí výsledků 

jednotlivých analýz celkového hodnocení je uvedeno v příloze 15. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na návrhy odstranění největších nedostatků a chyb. U každé 

analyzované oblasti je vybrána agentura s nejhoršími výsledky a následně jsou předloženy 

návrhy a doporučení, které by tyto nedostatky mohly odstranit.  

6.1 Webová prezentace 

6.1.1 Přístupnost WWW stránek 

Nejhorších výsledků v analýze přístupnosti WWW stránek dosáhl web agentury 

TravelPortal.cz. Nejvíce závažných chyb u této agentury se objevovalo u podkategorií 

Informative Images. Každý obrázek by měl mít přiřazen textový ekvivalent, který využijí 

zařízení, kde nelze tento obrázek načíst. Příklad textového ekvivalentu obrázku v HTML kódu 

je zeleně zvýrazněn na obr. 6.1. 

<img src="/images/portal/cs/logo-travel-portal.png" width="279" height="57" 

alt="Dovolená do celého světa na jedné adrese | TravelPortal.cz" /> 

Obr. 6.1 Příklad textového ekvivalentu obrázku na webu TravelPortal.cz 

Kromě podkategorie Informative Images se dále u cestovních agentur nejvíce 

závažných chyb vyskytovalo v podkategoriích Form Control Labels a Default Language. 

Podkategorie Default Language určuje, o jakou jazykovou mutaci se jedná. Tento 

atribut určuje, o jakou jazykovou mutaci se jedná. Na obr. 6.2 je uveden příklad správného 

zápisu atributu LANG v HTML kódu cestovní agentury eTravel.cz.  

<html lang="cs" prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"> 

Obr. 6.2 Ukázka atributu LANG v HTML kódu 

Form Control Labels se týká přehlednosti vyplňovacích formulářů například při 

registraci nového uživatele. Na obr. 6.3 je ukázán návrh registračního formuláře webu 

cestovní agentury eTravel.cz, který oproti jejich originálu obsahuje navíc vysvětlivky 

a kontrolu správného formátu údaje. Vysvětlivky by se objevily po kliknutí do políčka, které 

bude uživatel vyplňovat. Varování o nesprávném formátu by se objevilo v případě, že by 

uživatel zadal údaj v nesprávném tvaru. 
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Obr. 6.3 Návrh registračního formuláře webu cestovní agentury eTravel.cz 

6.1.2 Použitelnost WWW stránek 

V analýze použitelnosti respondenti z hlediska přehlednosti i designu nejhůře hodnotili 

stránky agentury TravelPortal.cz. Podle komentářů respondentů jsou jejich stránky 

nepřehledné a mají neuspořádanou strukturu. Dále některým respondentům vadil pruh v horní 

části obrazovky, ve kterém se po určitém intervalu (cca 5 sekund) měnily obrázky s nabídkou 

zájezdů. Vyhledávací formulář navíc zasahoval do tohoto pruhu, což neuspořádanost stránek 

ještě více podtrhlo. Tyto problémy lze eliminovat odstraněním pruhu s reklamou 

a přeorganizováním prvků na stránce. Ty by měly být uspořádány tak, aby se nepřekrývaly. 

Ukázkové uspořádání prvků lze vidět u stránek agentury Invia.cz (viz příloha 11).  

Nejvýraznějším prvkem by měl být vyhledávací formulář, který by měl být přehledný a měl 

by obsahovat všechny základní atributy vyhledávání zájezdů (destinace, cena, termín, strava, 

typ dopravy, typ zájezdu, počet osob, typ ubytování aj.). 

6.1.3 Rychlost načítání WWW stránek  

Nejpomaleji se načítaly stránky cestovní agentury dovolena.cz. Nízké skóre 60 

v analýze Google Insights značí velký prostor pro optimalizaci stránky. Stránka obsahuje 

velké množství dat, která nejsou načítána do mezipaměti prohlížeče, přestože by mohla být. 

Jako příklad těchto dat, u kterých by načítání do mezipaměti bylo vhodné, můžeme uvést 

obrázky, které se na stránkách vyskytují permanentně beze změn. Takovými obrázky jsou 

například cestovní kanceláře, se kterými agentura TravelPortal.cz spolupracuje. Dále zde patří 

loga asociací a partnerů nebo obrázek „3. nejobdivovanější firma v České republice“. Tyto 

příklady jsou zobrazeny a červeným rámečkem zvýrazněny na obr. 6.4. 

E-mail musí být uveden ve správném tvaru 
uzivatelskejmeno@domena.cz (např. 
Jan.Novak@seznam.cz). 

Bezpečnost hesla: příliš krátké 

Nesprávný tvar e-mailu. 

Jan.Novak@seznam 
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Obr. 6.4 Příklady obrázků, u kterých lze využít načítání do mezipaměti prohlížeče 

Mezi všemi zkoumanými cestovními agenturami se chyby nejčastěji objevovaly 

v prvku „Zdroje CSS a JavaScript blokující vykreslení“. Tyto chyby se dají opravit velmi 

těžko. Stránky jsou často konstruovány takovým způsobem, že CCS styly a JavaScript jsou 

klíčové pro jejich funkčnost. Proto jakákoliv úprava těchto prvků je velmi problematická. 

Přesto však lze nalézt případy, kdy využití těchto prvků na stránce není nezbytně nutné. Jako 

příklad je na obr. 6.5 uveden posuvník, který se objevuje na úvodní stránce cestovní agentury 

dovolena.cz. Tento posuvník slouží k posouvání nabídky zájezdů, které jsou nad ním. Tento 

prvek sice může být efektní a designově působivý, na rychlost načítání stránky však má 

negativní vliv. Proto je možno tento prvek pro účely zkrácení doby načítání stránky vynechat 

a použít jednodušší provedení. Uživatel tedy nebude moci listovat mezi velkým počtem 

zájezdů a na úvodní stránce se objeví pouze ty nejdůležitější (nebo nejaktuálnější) nabídky. 

 
Obr. 6.5 Ukázka posuvníku na webu cestovní agentury dovolena.cz 
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6.2 Sociální sítě 

Při analýze využití sociálních sítí bylo zjištěno, že cestovní agentura Sdovolená.cz nepůsobí 

na žádné z vybraných sociálních sítí (Facebook, Twitter a YouTube). Agentura Last.cz působí 

na Facebooku, kde však není vůbec aktivní (má pouze 419 fanoušků a za více jak tři měsíce 

publikovala pouze osm příspěvků). Zde je uveden stručný návrh zavedení komunikační 

strategie na sociálních sítích Facebook, Twitter a YouTube. 

6.2.1 Facebook 

Na úvod je třeba si ujasnit, kdo se bude starat o správu sociálních sítí. Na trhu existují 

možnosti využití externích společností, které se o správu sociálních sítí starají. Toto řešení má 

ovšem spoustu nedostatků a není pro cestovní agentury vhodné. Problémem je obtížnější 

spolupráce a nízká flexibilita plynoucí z neznalosti vnitřních procesů agentury. Proto je 

vhodnější pověřit některého z marketingových pracovníků agentury. 

Už během zavádění agentury na sociální sítě je vhodné pracovat na obsahu, který zde 

bude agenturou prezentován. Na Facebooku se jedná především o zvýhodněné nabídky 

a akce, fotky a informace o destinacích nebo aktuality z cestovního ruchu nebo samotné 

cestovní agentury. Příspěvky by měly být pozitivně laděny a měly by vybízet k reakci 

uživatelů Facebooku. Důležité je také rychle a korektně reagovat na příspěvky a dotazy 

fanoušků stránky. Prvotním úkolem po zavedení stránky na Facebooku by mělo být budování 

komunity. Pro rychlé získání velkého počtu fanoušků je možné vytvořit soutěž, které se budou 

moci zúčastnit pouze odběratelé obsahu na facebookových stránkách agentury. Soutěžit se 

může například o elektroniku (mobilní telefon, tablet, notebook) nebo o zájezdy, které 

agentura přeprodává. Uživatelé, kteří by navíc sdíleli stránku agentury a zvali své přátelé 

k odběru této stránky, by byli v soutěži zvýhodněni. To by mohlo vést k ještě většímu růstu 

fanoušků.  

6.2.2 Twitter 

Co se týče obsahu na sociální síti Twitter, měl by být podobný jako na Facebooku. 

Twitter však stále není dostatečně rozšířen. Proto je například vhodné sdílet tweety na vlastní 

facebookové stránky, což by mohlo přilákat nové odběratele. Zajímavými tweety by mohly 

být novinky z cestovního ruchu nebo ukázky fotek z exotických destinací. 



62 
 

6.2.3 YouTube 

Na sociální síti YouTube je budování obsahu složitější. Pokud nemá agentura vlastní 

televizní spoty, může publikovat například veřejně dostupná videa z destinací, kam se mohou 

potenciální zákazníci s touto cestovní agenturou podívat. Tato videa lze nalézt na internetu. 

Problémem ale mohou být autorská práva některých videí. 

6.3 PPC reklama 

Nejhorších výsledků v analýze PPC reklamy dosáhly cestovní agentury Sdovolená.cz 

a Last.cz. Využití reklamy ve vyhledávačích je efektivní způsob propagace webu a proto jí je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost.  

Nástroje Google AdWords a Seznam Sklik jsou velmi propracované – mohou pomoci 

při vytváření reklamních kampaní a umožňují přehledné zobrazení úspěšnosti těchto kampaní.  

Pro vytvoření úspěšné reklamní kampaně je třeba si nejdříve ujasnit potřeby, cílovou 

skupinu a rozpočet. Na základě těchto údajů je pak důležité provést průzkum konkurence.  

Stěžejní pro úspěšnost kampaně je analýza a výběr klíčových slov. Soubor klíčových 

slov je seskupen do sestav, ke kterým jsou přiřazovány reklamy. Při výběru klíčových slov je 

třeba dbát na několik parametrů. Klíčová slova musí vycházet z nabídky, kterou cestovní 

agentura má. Je třeba se zaměřit například na nejvíce se vyskytující destinace v nabídce 

agentury. Také je vhodné zaměřit se na zájezdy, které chce agentura zviditelnit. Dále je třeba 

sledovat vyhledávanost klíčového slova. Čím větší je průměrný měsíční počet vyhledávání 

klíčového slova, tím je také dražší. Klíčová slova musí být tedy vybírána v souladu s určeným 

rozpočtem. Je potřeba co nejlépe zanalyzovat zákazníkovo chování při hledání zájezdů. 

Kromě využití analytických nástrojů je také často vhodné vycházet z vlastních zkušeností 

a intuice.  

Například agentura Last.cz nabízí nejvíce zájezdů do Řecka a Turecka. U agentury 

Last.cz je proto vhodné zařadit například slovní spojení „dovolená Řecko (Turecko), „Řecko 

(Turecko) last minute“, „Řecko (Turecko) levně“ apod. Toto je pouze nástin výběru 

klíčových slov. Lze například ještě více konkretizovat zájezdy do Řecka („Rhodos last 

minute“). Také může být užitečné neopomenout nejčastější překlepy, synonyma apod. 

K jednotlivým sestavám klíčových slov je poté vhodné vytvořit několik reklam. 

Statistiky reklam lze sledovat a porovnat jejich účinnost. Reklamy je potřeba napsat tak, aby 
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obsahovaly jednotlivá klíčová slova. Je však důležité, aby reklama upoutala především 

uživatele, ne robota. 

Po zavedení kampaně je třeba nepodcenit její pravidelnou analýzu a optimalizaci. 

Preference uživatelů se neustále mění. Cestovní agentura může rovněž modifikovat nabídku 

zájezdů, a proto je třeba aktualizovat i kampaň PPC reklamy. 

6.4 Cenová kalkulace návrhů a doporučení 

 Vývoj v oblasti tvorby WWW stránek je velice rychlý. Proto je potřeba neustále 

stránky přizpůsobovat a optimalizovat. Stejně tak sociální sítě se prudce vyvíjejí a časová 

náročnost správy sociálních sítí je značná. U PPC reklamy je zase potřeba neustále 

monitorovat úspěšnost zavedených kampaní, aktualizovat kampaně a vytvářet nové.  

Jedná se tedy o systematickou práci. Proto je vhodné mít stálé pracovníky, kteří se 

výše uvedenými činnostmi zabývají. Těmito pracovníky jsou: 

• kodér – tvorba a správa WWW stránek (průměrný plat 40 – 50 tisíc Kč), 

• programátor (průměrný plat 50 – 60 tisíc Kč), 

• pracovník zabývající se správou sociálních sítí a internetovou reklamou (průměrný 

plat 30 – 40 tisíc Kč), 

• designer – je využíván při tvorbě webu, správy sociálních sítí a internetové 

reklamy (průměrný plat 40 – 50 tisíc Kč). 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat využití internetového marketingu na trhu 

cestovních agentur v České republice. Analyzováno bylo celkem pět oblastí, které 

s marketingem na internetu souvisí.  

Před samotnou analýzou internetového marketingu proběhl rozbor trhu, který shrnoval 

údaje jak o trhu cestovních agentur, tak o cestovním ruchu obecně.  

Poté byla vymezena teoretická východiska internetového marketingu. Postupně byly 

popsány jednotlivé oblasti, týkající se marketingu na internetu. Těmito oblastmi jsou 

internetové komunikační nástroje, reklama prostřednictvím internetu a marketing 

uskutečňovaný prostřednictvím sociálních médií.  

Pro účely analýzy bylo vybráno osm cestovních agentur, které byly podrobeny 

zkoumání v pěti oblastech. Webová prezentace cestovních agentur byla zkoumána 

prostřednictvím analýz přístupnosti, použitelnosti a rychlosti načítání webu. Následně byla 

analyzována aktivita cestovních agentur na sociálních sítích a testována byla také 

dohledatelnost PPC reklamy ve vyhledávačích Google a Seznam. 

Analýzy ukázaly na velké rozdíly mezi zkoumanými cestovními agenturami ve využití 

a kvalitě internetového marketingu. Celkově nejlepších výsledků dosáhla cestovní agentura 

Invia.cz. Nejhůře po shrnutí všech analýz naopak dopadla cestovní agentura TravelPortal.cz.  

Analýzy také odhalily konkrétní chyby v jednotlivých zkoumaných oblastech. 

Nedostatky se vyskytovaly ve všech oblastech. Nejlepší přístupnost WWW stránek měla 

cestovní agentura Invia.cz a nejhorší agentura TravelPortal.cz. V analýze použitelnosti WWW 

stránek se nejlépe umístila agentura Last.cz a nejhůře opět agentura TravelPortal.cz. 

U analýzy rychlosti načítání WWW stránek dosáhla nejlepších výsledků agentura 

Sdovolená.cz a nejhorších agentura dovolena.cz. První místo v analýze využití sociálních sítí 

obsadila agentura Invia.cz a poslední místo agentura Sdovolená.cz. V analýze PPC reklamy se 

nejlépe umístila agentura Zájezdy.cz a nejhůře agentura Sdovolená.cz.  

 Na základě těchto zjištění byly na závěr vypracovány návrhy a doporučení 

k odstranění těchto chyb. Internetový marketing má pro firmy, a cestovní agentury obzvlášť, 

velký význam. Tato práce může posloužit k získání povědomí a přehledu o současné kvalitě 

internetového marketingu na trhu cestovních agentur a může být využita jako podklad pro 

další rozvoj marketingu cestovních agentur na internetu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ACK ČR  – Asociace cestovních kanceláří České republiky 

AČCKA  – Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 

Aj.  – a jiné 

Apod.   – a podobně 

CA   – cestovní agentura 

Celk.   – celkový 

CK   – cestovní kancelář 

CSS   – Cascading Style Sheets 

CTR   – Click Through Rate 

Č.   – číslo 

ČCCR   – Česká centrála cestovního ruchu 

ČR   – Česká republika 

Dop.   – doporučený 

ECTAA  – The European Travel Agents and Tour Operators Associations 

ETC   – European Travel Commission  

EU   – Evropská unie 

FAE   – Functional Accessibility Evaluator 

HDP   – hrubý domácí produkt 

HTML  – Hyper Text Markup Language 

IITAA  – Illinois Information Technology Accessibility Act 

Kč   – koruna česká 

MCR   – mezinárodní cestovní ruch 

Měs.   – měsíční 

Min.  – minimální 

Mld.   – miliarda 

Např.   – například 

Obd.   – období 

Obr.   – obrázek 

Org.   – organizace 

Poč.  – počet 

PPC   – pay per click 

PR   – Public Relations 
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Prostř.   – prostřednictvím 

Prům.   – průměrný 

PTAT   – People Talking About This 

Resp.  – respektive 

Sb.   – sbírka 

SEM   – Search Engine Marketing 

SEO   – Search Engine Optimization 

Tab.  – tabulka 

Tis.   – tisíc 

UNWTO  – United Nation World Tourism Organisation 

W3C   – World Wide Web Consortium 

WCAG   – Web Content Accessibility Guidelines 

WCAG  – Web Content Accessibility guidelines 

WTTC  – World Travel and Tourism Council 

XHTML  – eXtensible HyperText Markup Language 
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PŘÍLOHA 1 

Pravidla tvorby přístupného webu 
 

Pravidla tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy. (Přístupnost.cz, ©2014) 

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. 

2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků 

a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků. 

3. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. 

4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje 

čitelnost. 

5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky. 

6. Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem. 

Práci s webovou stránkou řídí uživatel 

7. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. 

8. Webová stránka bez přímého příkazu uživatele nemanipuluje uživatelským prostředím. 

9. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem 

upozorněn. 

10. Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu. 

11. Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámů. 

12. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití 

ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení. 

Informace jsou srozumitelné a přehledné 

13. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. 

14. Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho 

provozovatele je zřetelný. 

15. Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém 

začátku. 

16. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků. 

17. Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové 

stránky. 
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18. Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení 

jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje 

každá stránka webu. 

Ovládání webu je jasné a pochopitelné 

19. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah. 

20. Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny. 

21. Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách. 

22. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň 

v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku. 

23. Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu. 

24. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku. 

25. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis. 

26. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost. 

Odkazy jsou zřetelné a návodné 

27. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu. 

28. Stejně označené odkazy mají stejný cíl. 

29. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou. 

30. Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí 

dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech 

je použita obrázková mapa na straně uživatele. Obrázková mapa na straně serveru je vždy 

doprovázena alternativními textovými odkazy. 

31. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je 

webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru. 

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

32. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či 

XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit. 

33. V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu. 

34. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, 

které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou. 

35. Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy. 

36. Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani 

sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví řádků a/nebo sloupců 

obsahují. 

37. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava. 
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PŘÍLOHA 2 

Žebříček zemí dle počtu uživatelů sociální sítě 
LinkedIn 

 

Tab. 1 Žebříček zemí dle počtu uživatelů sociální sítě LinkedIn 

Pořadí Země Poč. uživatelů Penetrace 
31. Dánsko 1 492 107 26,62 % 

32. Saudská Arábie 1 351 489 4,63 % 

33. Singapur 1 299 285 24,06 % 

34. Rumunsko 1 287 916 5,91 % 

35. Irán 1 226 916 1,54 % 

36. Švýcarsko 1 223 472 15,22 % 

37. Polsko 1 206 709 3,13 % 

38. Egypt 1 203 151 1,42 % 

39. Irsko 1 138 090 24,10 % 

40. Japonsko 1 098 833 0,86 % 

41. Nový Zéland 1 082 286 24,06 % 

42. Norsko 1 082 286 24,06 % 

43. Izrael 1 039 579 12,86 % 

44. Ukrajina 927 482 2,04 % 

45. Ekvádor 892 801 5,76 % 

46. Hongkong 856 014 11,85 % 

47. Maroko 854 265 2,63 % 

48. Keňa 850 382 1,90 % 

49. Thajsko 832 491 1,23 % 

50. Jižní Korea 813 671 1,66 % 

51. Řecko 802 307 7,03 % 

52. Vietnam 756 879 0,85 % 

53. Alžírsko 729 870 1,90 % 

54. Bangladéš 712 105 0,45 % 

55. Tchaj-wan 684 397 2,94 % 

56. Česká republika 650 537 6,19 % 

57. Finsko 627 674 11,57 % 

58. Ghana 511 854 1,96 % 

59. Srí Lanka 468 791 2,18 % 

60. Rakousko 459 328 5,43 % 
 

Zdroj: www.socialbakers.com 

Pořadí Země Poč. uživatelů Penetrace 
1. USA 92 765 066 29,90 % 

2. Indie 23 672 833 2,02 % 

3. Brazílie 15 474 220 7,69 % 

4. Velká Británie 13 973 858 22,41 % 

5. Kanada 8 695 401 25,82 % 

6. Francie 6 417 327 9,91 % 

7. Itálie 5 963 924 9,88 % 

8. Španělsko 5 364 899 11,54 % 

9. Mexiko 5 313 679 4,72 % 

10. Austrálie 5 138 061 23,88 % 

11. Nizozemsko 4 553 535 27,36 % 

12. Čína 3 956 431 0,30 % 

13. Argentina 3 367 766 8,15 % 

14. Kolumbie 3 049 391 6,90 % 

15. Jihoafrická Republika 2 936 070 5,99 % 

16. Německo 2 771 151 3,39 % 

17. Turecko 2 734 633 3,51 % 

18. Indonésie 2 614 214 1,08 % 

19. Chile 2 215 019 13,23 % 

20. Rusko 2 123 499 1,51 % 

21. Filipíny 2 074 133 2,29 % 

22. Pákistán 2 029 705 1,17 % 

23. Peru 2 015 714 6,89 % 

24. Belgie 2 000 625 17,92 % 

25. Švédsko 1 799 419 18,83 % 

26. Spojené arabské emiráty 1 791 879 19,46 % 

27. Malajsie 1 713 050 5,82 % 

28. Portugalsko 1 631 839 15,11 % 

29. Venezuela 1 575 775 5,26 % 

30. Nigerie 1 530 912 0,88 % 
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PŘÍLOHA 3 

Ukázky reklam na serveru YouTube 
 

 
Obr. 1 Ukázka reklamy InVideo na serveru YouTube 

 

 
Obr. 2 Ukázka reklamy InStream na serveru YouTube 
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PŘÍLOHA 4 

Heat mapa 
 

 
Obr. 1 Heat mapa zobrazující bannerovou slepotu 

Zdroj: Nielsen, 2007
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PŘÍLOHA 5 

Ukázka PPC reklamy ve vyhledávači Seznam 
 

 
Obr 3.5 Vyhledávání výrazu „ppc reklama“ pomocí vyhledávače Seznam 
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PŘÍLOHA 6 

Analýza přístupnosti WWW stránek 
POPIS ZKOUMANÝCH PODKATEGORIÍ POMOCÍ NÁSTROJE FAE 

NAVIGATION & ORIENTATION 

Titles: Stránka musí obsahovat element title. Musí se vyskytovat pouze jednou a musí to být 

text. Stejně tak i element h1. 

Subheadings: Jedná se o nadpisy dalších úrovní (h2 až h6). Tyto elementy by měly být 

správně vnořeny. To znamená po hlavním nadpisu h1. A poté následně h2, h3 atd. 

Navigation Bars: Jedná se o elementy, které dopomáhají uživateli k lepší navigaci po webu.  

Form Control Labels: Jedná se o prvky pro kontrolu formuláře, jako je například validita 

formuláře (např. kontroluje, zda uživatel zadal telefon nebo e-mail ve správném tvaru). Dále 

pak hodnotí, jestli je formulář přehledný (jestli formuláři uživatel rozumí). Může obsahovat 

nápovědu jak formulář správně vyplnit. 

Data Table: Hodnotí srozumitelnost a přehlednost tabulek a dat v nich obsažených.  

Default Language: Každá stránka musí mít atribut LANG, který určuje, o jakou jazykovou 

mutaci se jedná. 

Access Keys: Jedná se o klávesové zkratky pro jednodušší a rychlejší pohyb po stránce. 

Klávesových zkratek využívají také lidí s handicapem, kteří se díky nim mohou na stránce 

rychleji pohybovat. 

Frames: Hodnotí tzv. rámy (mají pevnou velikost) a jejich obsah (jedná se o vnořený obsah). 

TEXT EQUIVALENTS 

Hodnotí, zda všechny obrázky mají v HTML kódu zástupný text, tzv. Alt. Když se obrázek 

nenačte, zobrazí se právě zástupný text. Textové ekvivalenty jsou zkoumány ve třech 

podkategoriích dle typu obrázku: Informative Images (informativní obrázky), Decorative 

Images (dekorativní obrázky) a Image Maps (mapy). 

SCRIPTING 

Tato oblast zkoumá prvky skriptovacího jazyku Java Script 

OnClick: Hodnotí, zda může uživatel použít u zkoumaného prvku myš i klávesnici. 
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OnMouseOver: událost (po najetí myši). Každý element by měl obsahovat atribut OnFocus a 

její obslužné rutiny by měly vyvolat stejnou nebo podobnou událost. 

OnMouseOut: po odjetí myši. Totéž, jen s atributem OnBlur. 

STYLY 

Text styling: hodnotí úpravu kaskádních stylů CSS (jakou mají mít velikost, barvu atd.). Dále 

kontroluje, zda stránka neobsahuje starý zápis elementů (např. font, center, b, i atd. Dnes se 

například místo zápisu <b> používá <strong>. 

Layout Tables: Tabulka by měla převážné sloužit pro zobrazení dat a ne pro navržení 

LAYOUTU. Dnes se pro návrh layout používají elmenety DIV.  

HTML STANDARDS 

W3C Specifications: hodnotí validitu stránky dle standardu W3C. Jedná se o správný zápis 

tagů. 
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PŘÍLOHA 7 

Analýza použitelnosti WWW stránek 
VZOR INDIVIDUÁLNÍHO ROZHOVORU S INSTRUKCEMI 

Věk Pohlaví Nejvyšší dosažené vzdělání 

  muž * žena * základní * středoškolské * vysokoškolské * 
 

Úkol  
č. 1 

Vyhledejte všechny zájezdy splňující tyto podmínky. 
Destinace:  Řecko. 
Cena:  do 15 000 Kč. 
Strava:  All inclusive. 

Úkol  
č. 2 

Vyhledejte všechny zájezdy splňující tyto podmínky. 
Destinace:  Itálie. 
Typ zájezdu:  lyžařský. 

Úkol  
č. 3 

Vyhledejte seznam cestovních kanceláří, jejichž zájezdy daná cestovní 
agentura přeprodává (vyjma agentury Last.cz) 

 

Instrukce 

1. Respondent vychází u každé otázky z domovské stránky cestovní agentury. 
2. Respondent se k hledaným informacím může dostat jakoukoli cestou, ale jen 

s použitím myši (výjimku tvoří zadání ceny zájezdu u úkolu č. 1 a případně zadání 
destinace). 

3. Počet prokliků se počítá kumulativně i při nenalezení informací první cestou (včetně 
nutných prokliků při cestě zpět). 

4. Jako proklik je brán až přesun na jinou stránku daného webu. Otevření rozevíracího 
menu a jakákoliv kliknutí ve výběrovém formuláři (select boxu) není považováno za 
proklik. 

5. Úkol č. 1: Pokud není možné zadat přesnou cenu, zvolte rozmezí, které se požadované 
ceně blíží. 

6. Úkol č. 2: Pokud není možné zvolit lyžařský typ zájezdu, zvolte zaměření, které se 
tomuto nejvíce podobá (např. sportovní vyžití). 

7. Autor práce dohlíží na celý průběh plnění úkolů, počítá respondentovi počet prokliků 
a sám vyplňuje všechny údaje do formuláře. 
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Počet prokliků ke splnění jednotlivých úkolů. U každé agentury je možné uvést poznámky 
a postřehy z návštěvy stránek (např. důvod velkého počtu prokliků nebo důvod nesplnění 
úkolu, poznámky k přehlednosti a designu webu).  

Sdovolená.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

Invia.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

dovolena.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

eTravel.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

Zájezdy.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

New Travel.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

TravelPortal.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

Last.cz Úkol č. 1  Úkol č. 2  Úkol č. 3  
Poznámky: 

 
 
Jednotlivé weby cestovních agentur ohodnoťte známkou jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší). 

Cestovní agentury 1 2 3 4 5 6 7 8 

Přehlednost stránky         

Design stránky         

Seznam cestovních agentur: 
1. Sdovolená.cz 
2. Invia.cz 
3. dovolena.cz 
4. eTravel.cz 

5. Zájezdy.cz 
6. New Travel.cz 
7. TravelPortal.cz 
8. Last.cz 
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PŘÍLOHA 8 

Analýza rychlosti načítání WWW stránek 
POPIS PRVKŮ ANALYZOVANÝCH POMOCÍ NÁSTROJE PAGESPEED 

INSIGHTS 

1. Doba odezvy serveru 

Doba odezvy serveru by neměla přesáhnout 200 ms.  

2. Optimalizace obrázků 

Správným formátováním a pokomprimací obrázků lze ušetřit velké množství dat, což 

má za následek snížení doby načítání stránky. 

3. Minifikace HTML kódu 

Minifikací kódu HTML, včetně veškerého vloženého kódu JavaScript a CSS, lze ušetřit 

velké množství dat a zrychlit stahování a analýzu. 

4. Minifikace JavaScript 

Cílem minifikace Javascript je snížit počet dotazů serveru na JavaScript soubory. CSS 

styly nebo JavaScript je vhodné umístit vždy do jednoho souboru, i když jeho výsledná 

velikost bude větší. Každý stažený soubor musí prohlížeč po jednom zpracovat 

a následně využít. To může zpomalovat zpracování ostatních načítaných souborů. 

5. Minifikace CSS stylů 

Minifikace CSS stylů funguje na stejném principu jako minifikace JavaScript. 

6. Načítání do mezipaměti prohlížeče 

Ukládání prvků webu do mezipaměti (cache) prohlížeče je užitečné, protože má velký 

vliv na rychlost načítání stránky. Data, která se příliš nemění, mohou být uloženy do 

mezipaměti prohlížeče, což může výrazně snížit dobu načítání stránky při následujících 

návštěvách stránky. 

7. Komprese 

Pomocí komprese některých dat lze snížit jejich datovou velikost a díky tomu se stránky 

načítají rychleji. 

8. Přesměrování ze vstupní stránky 

Pro optimalizaci doby načítání stránky je vhodné se vyhnout přesměrování ze vstupní 

stránky. 
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9. Zdroje CSS a JavaScript blokující vykreslení 

Zde může být problémem, že stránka obsahuje prvky (CSS a JavaScript), které blokují 

vykreslení stránky. Ostatní obsah stránky tak nelze načíst do doby, dokud nejsou tyto 

prvky načteny. Dalším problémem může být nefunkčnost stránky do doby, než se tyto 

prvky načtou (např. nefunkční posuvník, nefunkční vyhledávací formulář atd.) 

10. Priorita viditelného obsahu 

Cílem je co nejvíce omezit velikost stránky. To znamená například zmenšit obrázky, co 

nejmenší velikost JS a CSS a samotného kódu HTML. 
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PŘÍLOHA 9 

Analýza přístupnosti WWW stránek 
NÁSTROJ FAE – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY 

Tab. 1 Výsledky analýzy přístupnosti webu pomocí nástroje FAE u CA Sdovolená.cz a Invia.cz 

Sdovolená.cz v % Pass Warn Fail Invia.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 88 4 7 Navigace a orientace 92 2 4 

Titles (title a H1) 86 11 2 Titles (title a H1) 91 6 2 

Subheadings (h2…H6) 81 1 17 Subheadings (h2…H6) 94 0 5 

Navigation Bars 95 4 0 Navigation Bars 99 1 0 

Form Control Labels 90 0 9 Form Control Labels 87 0 12 

Data Tables 92 1 6 Data Tables 91 1 6 

Default Language 57 0 42 Default Language 94 0 5 

Access Keys 90 9 0 Access Keys 100 0 0 

Frames 100 0 0 Frames 100 0 0 

Textové ekvivalenty 71 22 5 Textové ekvivalenty 68 24 7 

Informative Images 76 0 23 Informative Images 70 0 29 

Decorative Images 55 44 0 Decorative Images 50 49 0 

Image Maps 100 0 0 Image Maps 100 0 0 

Kódování 96 3 0 Kódování 99 1 0 

Onclick 88 11 0 Onclick 98 1 0 

Onmouseover a onmouseout 99 1 0 Onmouseover a onmouseout 100 0 0 

Styly 97 1 1 Styly 98 1 0 

Text Styling 97 2 0 Text Styling 99 1 0 

Layout Tables 96 1 2 Layout Tables 93 6 0 

HTML standardy 96 3 0 HTML standardy 99 1 0 

W3C Specifications 96 3 0 W3C Specifications 99 1 0 
 

Tab. 2 Výsledky analýzy přístupnosti webu pomocí nástroje FAE u CA dovolena.cz a eTravel.cz 

dovolena.cz v % Pass Warn Fail eTravel.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 82 8 8 Navigace a orientace 85 3 11 

Titles (title a H1) 69 26 3 Titles (title a H1) 86 13 0 

Subheadings (h2…H6) 71 9 28 Subheadings (h2…H6) 97 0 2 

Navigation Bars 87 12 0 Navigation Bars 100 0 0 

Form Control Labels 78 0 21 Form Control Labels 40 0 59 

Data Tables 97 1 2 Data Tables 100 0 0 

Default Language 93 0 7 Default Language 100 0 0 

Access Keys 100 0 0 Access Keys 100 0 0 

Frames 100 0 0 Frames 100 0 0 

Textové ekvivalenty 70 24 4 Textové ekvivalenty 52 25 23 

Informative Images 82 0 18 Informative Images 8 0 92 

Decorative Images 51 49 0 Decorative Images 50 50 0 

Image Maps 99 0 1 Image Maps 100 0 0 

Kódování 98 1 0 Kódování 100 0 0 

Onclick 94 6 0 Onclick 100 0 0 

Onmouseover a onmouseout 100 0 0 Onmouseover a onmouseout 100 0 0 

Styly 84 15 0 Styly 69 30 0 

Text Styling 81 18 0 Text Styling 81 18 0 

Layout Tables 99 1 0 Layout Tables 8 92 0 

HTML standardy 54 45 1 HTML standardy 100 0 0 

W3C Specifications 54 45 1 W3C Specifications 100 0 0 
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Tab. 3 Výsledky analýzy přístupnosti webu pomocí nástroje FAE u CA Zájezdy.cz a New Travel.cz 

Zájezdy.cz v % Pass Warn Fail New Travel.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 87 1 10 Navigace a orientace 84 2 13 

Titles (title a H1) 95 3 1 Titles (title a H1) 97 2 0 

Subheadings (h2…H6) 75 0 24 Subheadings (h2…H6) 85 0 14 

Navigation Bars 100 0 0 Navigation Bars 94 5 0 

Form Control Labels 80 0 20 Form Control Labels 67 0 32 

Data Tables 75 2 22 Data Tables 83 7 9 

Default Language 100 0 0 Default Language 0 0 100 

Access Keys 100 0 0 Access Keys 100 0 0 

Frames 100 0 0 Frames 100 0 0 

Textové ekvivalenty 50 25 25 Textové ekvivalenty 71 25 3 

Informative Images 0 0 100 Informative Images 87 0 12 

Decorative Images 50 50 0 Decorative Images 50 50 0 

Image Maps 100 0 0 Image Maps 100 0 0 

Kódování 0 100 0 Kódování 0 100 0 

Onclick 0 100 0 Onclick 0 100 0 

Onmouseover a onmouseout 0 100 0 Onmouseover a onmouseout 0 100 0 

Styly 22 66 0 Styly 96 3 0 

Text Styling 40 60 0 Text Styling 96 3 0 

Layout Tables 0 100 0 Layout Tables 100 0 0 

HTML standardy 100 0 0 HTML standardy 100 0 0 

W3C Specifications 100 0 0 W3C Specifications 100 0 0 

 

Tab. 4 Výsledky analýzy přístupnosti webu pomocí nástroje FAE u CA TravelPortal.cz a Last.cz 

TravelPortal.cz v % Pass Warn Fail Last.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 81 2 16 Navigace a orientace 79 6 13 

Titles (title a H1) 93 4 1 Titles (title a H1) 100 0 0 

Subheadings (h2…H6) 98 0 1 Subheadings (h2…H6) 100 0 0 

Navigation Bars 95 4 0 Navigation Bars 67 32 0 

Form Control Labels 63 0 36 Form Control Labels 86 0 13 

Data Tables 46 5 48 Data Tables 24 17 57 

Default Language 98 0 1 Default Language 100 0 0 

Access Keys 100 0 0 Access Keys 100 0 0 

Frames 100 0 0 Frames 100 0 0 

Textové ekvivalenty 26 49 24 Textové ekvivalenty 50 50 0 

Informative Images 1 0 98 Informative Images 100 0 0 

Decorative Images 1 98 0 Decorative Images 0 100 0 

Image Maps 100 0 0 Image Maps 100 0 0 

Kódování 100 0 0 Kódování 94 5 0 

Onclick 100 0 0 Onclick 77 22 0 

Onmouseover a onmouseout 100 0 0 Onmouseover a onmouseout 100 0 0 

Styly 98 1 0 Styly 86 13 0 

Text Styling 97 2 0 Text Styling 95 4 0 

Layout Tables 100 0 0 Layout Tables 42 57 0 

HTML standardy 50 50 0 HTML standardy 100 0 0 

W3C Specifications 50 50 0 W3C Specifications 100 0 0 
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Tab. 5 Souhrn výsledků analýzy pomocí nástroje Functional Accessibility Evaluator 1.1 

Sdovolená.cz v % Pass Warn Fail Zájezdy.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 88 4 7 Navigace a orientace 87 1 10 

Textové ekvivalenty 71 22 5 Textové ekvivalenty 50 25 25 

Kódování 96 3 0 Kódování 0 100 0 

Styly 97 1 1 Styly 22 66 0 

HTML standardy 96 3 0 HTML standardy 100 0 0 

Průměr 89,6 6,6 2,6 Průměr 51,8 38,4 7 

Invia.cz v % Pass Warn Fail New Travel.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 92 2 4 Navigace a orientace 84 2 13 

Textové ekvivalenty 68 24 7 Textové ekvivalenty 71 šit3 3 

Kódování 99 1 0 Kódování 0 100 0 

Styly 98 1 0 Styly 96 3 0 

HTML standardy 99 1 0 HTML standardy 100 0 0 

Průměr 91,2 5,8 2,2 Průměr 70,2 26 3,2 

dovolena.cz v % Pass Warn Fail TravelPortal.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 82 8 8 Navigace a orientace 81 2 16 

Textové ekvivalenty 70 24 4 Textové ekvivalenty 26 49 24 

Kódování 98 1 0 Kódování 100 0 0 

Styly 84 15 0 Styly 98 1 0 

HTML standardy 54 45 1 HTML standardy 50 50 0 

Průměr 77,6 18,6 2,6 Průměr 71 20,4 8 

eTravel.cz v % Pass Warn Fail Last.cz v % Pass Warn Fail 

Navigace a orientace 85 3 11 Navigace a orientace 79 6 13 

Textové ekvivalenty 52 25 23 Textové ekvivalenty 50 50 0 

Kódování 100 0 0 Kódování 94 5 0 

Styly 69 30 0 Styly 86 13 0 

HTML standardy 100 0 0 HTML standardy 100 0 0 

Průměr 81,2 11,6 6,8 Průměr 81,8 14,8 2,6 

 

Tab. 6 Rozložení závažných chyb v přístupnosti webu mezi jednotlivé kategorie a podkategorie 

Kategorie Fail v % Podkategorie Fail v % 

Navigace a orientace 10,25 Textové ekvivalenty 11,38 

Titles (title a H1) 1,13 Informative Images 46,5 

Subheadings (h2…H6) 11,38 Decorative Images 0 

Navigation Bars 0 Image Maps 0,13 

Form Control Labels 25,25 Kódování 0 

Data Tables 18,75 Onclick 0 

Default Language 19,38 Onmouseover a onmouseout 0 

Access Keys 0 Styly 0,13 

Frames 0 Text Styling 0 

HTML standardy 0,13 Layout Tables 0,25 

W3C Specifications 0,13     
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Tab. 7 Průměrné hodnoty Pass, Warn a Fail u jednotlivých CA 

Cestovní agentury v % Průměr Pass Průměr Warn Průměr Fail 

Sdovolená.cz   89,6 6,6 2,6 

Invia.cz   91,2 5,8 2,2 

dovolena.cz   77,6 18,6 2,6 

eTravel.cz   81,2 11,6 6,8 

Zájezdy.cz   51,8 38,4 7,0 

New Travel.cz   70,2 26,0 3,2 

TravelPortal.cz   71,0 20,4 8,0 

Last.cz   81,8 14,8 2,6 

 

 

Tab. 8 Rozložení závažných chyb v přístupnosti webu mezi jednotlivé podkategorie 

Podkategorie 
% podíl závažných 
chyb mezi všemi 

závažnými chybami 

Informative Images 37,84 % 

Form Control Labels 20,55 % 

Default Language 15,77 % 

Data Tables 15,26 % 

Subheadings (H2…H6) 9,26 % 

Titles (title a H1) 0,92 % 

Layout Tables 0,20 % 

 W3C Specifications 0,11 % 

Image Maps 0,10 % 

Celkem 100 % 
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PŘÍLOHA 10 

Analýza použitelnosti WWW stránek 
Individuální rozhovor – kompletní výsledky 

Legenda: Ú1–Ú3 = úkoly 1–3 (počet prokliků);  

P – přehlednost stránky; D – design stránky (hodnocení 1 – 5, nejlepší – nejhorší) 

Tab. 1 Výsledky individuálního rozhovoru u cestovních agentur Sdovolená.cz a Invia.cz 

Sdovolená.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D Invia.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D 

Respondent 1 1 1 1 2 3 Respondent 1 3 1 1 2 1 

Respondent 2 1 2 1 1 1 Respondent 2 2 1 1 2 3 

Respondent 3 1 1 1 2 2 Respondent 3 2 1 1 2 1 

Respondent 4 2 1 1 1 2 Respondent 4 2 1 2 2 1 

Respondent 5 1 3 1 3 4 Respondent 5 4 1 1 2 3 

Respondent 6 2 2 1 2 3 Respondent 6 2 2 1 1 2 

Respondent 7 1 1 1 2 2 Respondent 7 2 1 1 1 1 

Respondent 8 1 1 1 2 2 Respondent 8 2 1 1 2 2 

Respondent 9 1 1 1 2 2 Respondent 9 2 1 1 2 1 

Respondent 10 1 1 1 2 1 Respondent 10 2 1 2 1 1 

Respondent 11 1 1 1 3 1 Respondent 11 2 2 3 1 3 

Respondent 12 1 1 1 2 2 Respondent 12 3 1 1 1 1 

Respondent 13 1 1 1 2 2 Respondent 13 2 1 1 1 1 

Respondent 14 1 1 1 3 2 Respondent 14 2 1 1 2 2 

Respondent 15 1 1 1 1 1 Respondent 15 2 1 1 1 2 

Respondent 16 1 1 1 2 1 Respondent 16 2 2 1 1 1 

Respondent 17 1 1 1 2 2 Respondent 17 2 1 1 2 2 

Průměr 1,12 1,24 1,00 2,00 1,94 Průměr 2,24 1,18 1,24 1,53 1,65 

 

Tab. 2 Výsledky individuálního rozhovoru u cestovních agentur dovolena.cz a eTravel.cz 

dovolena.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D eTravel.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D 

Respondent 1 1 1 1 2 3 Respondent 1 2 2 1 4 3 

Respondent 2 2 2 1 2 2 Respondent 2 2 2 1 2 1 

Respondent 3 2 1 1 2 3 Respondent 3 2 2 1 2 3 

Respondent 4 1 1 1 2 2 Respondent 4 3 3 2 4 3 

Respondent 5 1 3 1 2 3 Respondent 5 4 3 1 2 1 

Respondent 6 2 1 1 2 3 Respondent 6 2 2 1 2 3 

Respondent 7 1 1 1 2 1 Respondent 7 2 2 1 3 3 

Respondent 8 1 1 1 1 1 Respondent 8 3 2 1 2 1 

Respondent 9 1 2 1 1 1 Respondent 9 2 2 2 3 2 

Respondent 10 2 2 1 1 2 Respondent 10 2 2 1 2 1 

Respondent 11 3 2 1 2 1 Respondent 11 2 2 1 1 2 

Respondent 12 2 1 1 3 2 Respondent 12 3 2 1 1 2 

Respondent 13 1 1 1 2 3 Respondent 13 2 2 1 2 2 

Respondent 14 2 1 1 1 1 Respondent 14 2 2 1 2 3 

Respondent 15 1 1 1 2 2 Respondent 15 2 2 1 3 2 

Respondent 16 1 3 1 1 1 Respondent 16 2 2 2 2 2 

Respondent 17 2 1 1 2 2 Respondent 17 2 3 1 3 3 

Průměr 1,53 1,47 1,00 1,76 1,94 Průměr 2,29 2,18 1,18 2,35 2,18 
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Tab. 3 Výsledky individuálního rozhovoru u cestovních agentur Zájezdy.cz a New Travel.cz 

 Zájezdy.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D New Travel.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D 

Respondent 1 1 2 1 3 4 Respondent 1 1 2 2 2 2 

Respondent 2 1 1 1 1 2 Respondent 2 1 1 1 2 2 

Respondent 3 1 1 1 1 2 Respondent 3 2 1 1 3 2 

Respondent 4 1 1 2 2 3 Respondent 4 2 1 1 2 1 

Respondent 5 1 3 1 1 2 Respondent 5 1 1 1 3 2 

Respondent 6 1 1 1 1 3 Respondent 6 1 1 1 1 2 

Respondent 7 1 1 1 2 3 Respondent 7 1 1 1 2 2 

Respondent 8 1 2 1 3 3 Respondent 8 1 1 1 3 1 

Respondent 9 2 1 2 2 2 Respondent 9 2 1 1 1 1 

Respondent 10 1 1 1 3 2 Respondent 10 2 1 1 2 2 

Respondent 11 1 1 1 2 1 Respondent 11 1 1 2 3 3 

Respondent 12 1 1 1 2 1 Respondent 12 1 2 1 1 1 

Respondent 13 1 1 2 2 2 Respondent 13 1 1 1 2 2 

Respondent 14 2 1 1 1 1 Respondent 14 1 1 1 2 2 

Respondent 15 1 1 1 1 2 Respondent 15 1 1 1 2 2 

Respondent 16 1 2 1 2 3 Respondent 16 2 1 1 2 3 

Respondent 17 1 1 2 1 1 Respondent 17 1 1 1 2 2 

Průměr 1,12 1,29 1,24 1,76 2,18 Průměr 1,29 1,12 1,12 2,06 1,88 

 

Tab. 4 Výsledky individuálního rozhovoru u cestovních agentur TravelPortal.cz a Last.cz 

TravelPortal.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D Last.cz Ú1 Ú2 Ú3 P D 

Respondent 1 1 1 1 3 3 Respondent 1 1 1 x 2 2 

Respondent 2 1 1 1 1 1 Respondent 2 1 1 x 1 1 

Respondent 3 1 1 1 3 3 Respondent 3 1 1 x 1 1 

Respondent 4 1 2 1 3 2 Respondent 4 1 1 x 1 2 

Respondent 5 2 1 2 2 3 Respondent 5 1 1 x 2 4 

Respondent 6 1 1 1 2 2 Respondent 6 1 1 x 1 1 

Respondent 7 1 1 1 3 4 Respondent 7 1 1 x 1 2 

Respondent 8 1 1 3 2 3 Respondent 8 2 1 x 2 3 

Respondent 9 2 2 2 2 1 Respondent 9 2 1 x 2 3 

Respondent 10 1 1 3 1 2 Respondent 10 1 2 x 1 1 

Respondent 11 3 1 2 3 2 Respondent 11 1 1 x 2 2 

Respondent 12 2 1 1 3 3 Respondent 12 1 1 x 2 1 

Respondent 13 1 2 1 4 3 Respondent 13 1 1 x 1 2 

Respondent 14 1 1 2 2 2 Respondent 14 1 1 x 1 2 

Respondent 15 1 1 1 2 2 Respondent 15 1 1 x 1 1 

Respondent 16 1 2 2 3 3 Respondent 16 1 1 x 1 1 

Respondent 17 2 1 1 2 3 Respondent 17 1 1 x 1 1 

Průměr 1,35 1,24 1,53 2,41 2,47 Průměr 1,12 1,06 x 1,35 1,76 
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Tab. 5 Seznam respondentů (respondenti, kteří neposkytli rozhovor, jsou zvýrazněni červeně) 

 Respondenti Pohlaví Věk 
Nejvyšší dosažené 

vzdělání 
Respondenti  Pohlaví Věk 

Nejvyšší dosažené 
vzdělání 

Respondent 1 muž 28 vysokoškolské Respondent 11 muž 44 středoškolské 

Respondent 2 žena 49 středoškolské Respondent 12 muž 41 středoškolské 

Respondent 3 žena 58 středoškolské Respondent 13 muž 56 vysokoškolské 

Respondent 4 žena 34 vysokoškolské Respondent 14 muž 32 vysokoškolské 

Respondent 5 muž 39 středoškolské Respondent 15 žena 54 vysokoškolské 

Respondent 6 žena 28 vysokoškolské Respondent 16 žena 21 středoškolské 

Respondent 7 muž 24 vysokoškolské Respondent 17 žena 37 vysokoškolské 

Respondent 8 muž 21 středoškolské Respondent 18 žena 42 středoškolské 

Respondent 9 žena 25 středoškolské Respondent 19 muž 51 středoškolské 

Respondent 10 muž 30 vysokoškolské Respondent 20 žena 41 středoškolské 

Tab. 6 Komentáře respondentů k jednotlivým cestovním agenturám (zeleně-pozitivní, červeně-negativní) 

Respondenti Komentáře 

Respondent 1 

Invia.cz – hezké barevné provedení 
ETravel.cz – dle respondenta nejhorší přehlednost, málo možností nastavení parametrů 
ve výběrovém formuláři. 
Zájezdy.cz – design působí zastaralým dojmem, špatné uspořádání prvků. 

Respondent 2 Last.cz – nejpřehlednější vyhledávací formulář, jednoduché a přehledné uspořádání.  

Respondent 3 
Last.cz – přehledný a hezký vyhledávací formulář. 
TravelPortal.cz – dle respondenta nejhorší přehlednost. 

Respondent 4 ETravel.cz – málo možností nastavení parametrů ve výběrovém formuláři. 

Respondent 5 
Sdovolená.cz – obtěžovaly jej reklamy, dle respondenta nejhorší design. 
Last.cz – nevzhledné barevné provedení. 

Respondent 6 Last.cz – dle respondenta nejlepší přehlednost, propracovaný vyhledávací formulář. 

Respondent 7 

Invia.cz – dle respondenta „nejčistší“ vzhled. 
ETravel.cz – rušivá „přeblikávací reklama“ (vysvětleno v kap. 5.2). 
TravelPortal.cz – dle respondenta nejhorší přehlednost i design, rušivá „přeblikávací 
reklama“ (vysvětleno v kap. 5.2). 

Respondent 8 Zájezdy.cz – dle respondenta nejhorší design. 

Respondent 9 New Travel.cz – hezký design, přehledné uspořádání. 

Respondent 10 
Last.cz – propracovaný vyhledávací formulář. 
Sdovolená.cz – jednoduchý a přehledný design. 
Zájezdy.cz – šířka stránky se nepřizpůsobí oknu, celkově nepřehledné stránky. 

Respondent 11 
Invia.cz – přehledné a pěkné uspořádání prvků na stránce. 
New Travel.cz – křiklavé barevné provedení. 

Respondent 12 
Invia.cz - Dle respondenta nejlepší přehlednost i design. 
TravelPortal.cz – špatné uspořádání prvků na stránce, špatně umístěný vyhledávací
formulář, rušivá přeblikávací reklama (příliš velká). 

Respondent 13 
Invia.cz – dle respondenta „nejčistší“ vzhled. 
TravelPortal.cz – dle respondenta nejhorší přehlednost. 

Respondent 14 
dovolena.cz – dle respondenta nejhezčí design, zaujal jej posuvník se zájezdy. 
Sdovolená.cz – obtěžovaly jej reklamy. 

Respondent 15 Sdovolená.cz – dle respondenta nejpřehlednější. 

Respondent 16 
Invia.cz – přehledné stránky, nejsou přeplněny informacemi. 
TravelPortal.cz - rušivá „přeblikávací reklama“ (příliš velká). 

Respondent 17 
Last.cz – příjemně působící stránky. 
ETravel.cz – nepřehledné stránky, špatný vyhledávací formulář. 
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PŘÍLOHA 11  

Ukázky úvodních stránek cestovních agentur 
 

 
Obr. 1 Úvodní stránka cestovní agentury Sdovolená.cz 

 

 
Obr. 2 Úvodní stránka cestovní agentury Invia.cz 
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Obr. 3 Úvodní stránka cestovní agentury dovolena.cz 

 

 
Obr. 4 Úvodní stránka cestovní agentury eTravel.cz 
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Obr. 5 Úvodní stránka cestovní agentury Zájezdy.cz 

 

 
Obr. 6 Úvodní stránka cestovní agentury New Travel.cz 
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Obr. 7 Úvodní stránka cestovní agentury TravelPortal.cz 

 

 
Obr. 8 Úvodní stránka cestovní agentury Last.cz 
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PŘÍLOHA 12 

Analýza rychlosti načítání WWW stránek 
NÁSTROJ WEBSITE SPEED TEST – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY 

Tab. 1 Výsledky měření rychlosti načítání úvodních WWW stránek pomocí nástroje Website Speed Test 

Cestovní agentury 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 5. měření Průměr 

Sdovolená.cz 0,73 0,65 0,69 0,91 0,74 0,74 s 

Last.cz 0,76 0,82 0,87 0,84 0,78 0,81 s 

eTravel.cz 1,15 1,19 1,34 1,19 1,23 1,22 s 

New Travel.cz 1,39 1,04 1,19 2,19 1,02 1,37 s 

Invia.cz 1,56 1,51 1,42 1,59 1,51 1,52 s 

Zájezdy.cz 2,55 2,57 1,75 2,02 1,76 2,13 s 

TravelPortal.cz 2,35 2,13 2,16 2,16 2,02 2,16 s 

dovolena.cz 3,06 2,84 2,82 2,80 3,08 2,92 s  

 

NÁSTROJ PAGESPEED INSIGHTS – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY 

Legenda:  úspěšně splněná pravidla v prvku,  částečně splněná pravidla,  

  závažné chyby   

Tab. 2 Výsledky analýzy webu pomocí nástroje Google Insights u jednotlivých cestovních agentur 

Cestovní agentury 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hodnocení 

Sdovolená.cz           84 

Invia.cz           86 

dovolena.cz           60 

eTravel.cz           92 

Zájezdy.cz           75 

New Travel.cz           84 

TravelPortal.cz           74 

Last.cz           58 

1. Doba odezvy serveru 
2. Optimalizace obrázků 
3. Minifikace HTML kódu 
4. Minifikace JavaScript 
5. Minifikace CSS stylů 

6. Načítání do mezipaměti prohlížeče 
7. Komprese 
8. Přesměrování ze vstupní stránky 
9. Zdroje CSS a JavaScript blokující vykreslení 
10. Priorita viditelného obsahu 
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Analýza využití sociálních sítí 
NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝCH CESTOVNÍCH AGENTUR DLE POČTU 

REAKCÍ 

 
Obr. 1 Příspěvek CA Invia.cz s největším počtem reakcí 

 
Obr. 2 Příspěvek CA Dovolená.cz s největším počtem 

reakcí 

 
Obr. 3 Příspěvek CA eTravel.cz s největším počtem 

reakcí 

 
Obr. 4 Příspěvek CA Zájezdy.cz s největším počtem reakcí 
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Obr. 5 Příspěvek CA New Travel.cz s největším počtem 

reakcí 

 
Obr. 6 Příspěvek CA TravelPortal.cz s největším počtem 

reakcí 

 

 

Tab. 1 Příspěvky jednotlivých CA s největším počtem reakcí (za období 1. 11. 2013 – 3. 3. 2014) 

Cestovní 
agentury 

Popis příspěvku 
Datum 

příspěvku 
Počet 
lajků 

Počet 
komentářů 

Počet 
sdílení 

Celkový 
počet reakcí 

Invia.cz 
Nabídka zájezdů 

doplněná o fotografie 
6. 2. 2014 465 26 47 538 

New Travel.cz 
Fotografie z cestování 

lodí 
27. 12. 2013 137 4 35 176 

Zájezdy.cz 
Nabídka zájezdů 

doplněná o fotografie 
14. 2. 2014 107 7 12 126 

dovolena.cz 
Nabídka zájezdů 

doplněná o fotografie 
28. 2. 2014 175 10 0 185 

TravelPortal.cz 
Nabídka zájezdů 

doplněná o fotografie 
8. 12. 2013 100 3 18 121 

eTravel.cz 
Fotografie z dovolené 

u moře s výzvou ke 
komentáři 

18. 11. 2013 57 2 0 59 
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NÁSTROJ SOCIAL APPLAUSE – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY 

Tab. 2 Výsledky analýzy CA na sociální síti Facebook pomocí nástroje Social Applause za období  
1. 11. 2013 – 3. 3. 2014 

Cestovní 
agentury 

Fanoušci Příspěvky Lajky L/100F Komentáře K/100F Sdílení S/100F 

Invia.cz 17 841 83 3617 20,27 258 1,45 405 2,27 

dovolena.cz 26 285 43 1295 4,93 45 0,17 0 0 

eTravel.cz 9 616 28 450 4,68 45 0,47 0 0 

Zájezdy.cz 16 469 28 915 5,56 47 0,29 58 0,35 

New Travel.cz 12 462 178 6547 52,54 292 2,35 504 4,04 

TravelPortal.cz 3 846 126 3486 90,64 106 2,75 85 2,22 

Last.cz 419 8 1 0,24 2 0,48 0 0 
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PŘÍLOHA 14 

Analýza PPC reklamy 
VÝSKYT REKLAMY JEDNOTLIVÝCH CA VE VYHLEDÁVAČÍCH GOOGLE 

A SEZNAM – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY 

 „x“ značí výskyt reklamy 

Tab. 1 Dohledatelnost PPC reklamy u klíčového slova „dovolená“ 

Google 

1. den  
(17. 3. 2014) 

2. den  
(18. 3. 2014) 

3. den  
(19. 3. 2014) 

4. den  
(20. 3. 2014) 

Počet 
zobrazení 

Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x X x x x x x x x 16 

dovolena.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

eTravel.cz                                 0 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz   X       x         x     x x   5 

TravelPortal.cz x X   x x   x x x x x x x x x x 14 

Last.cz                                 0 

Seznam 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

eTravel.cz                                 0 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz                                 0 

TravelPortal.cz                                 0 

Last.cz                                 0 
 

Tab. 2 Dohledatelnost PPC reklamy u klíčového slova „last minute“ 

Google 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz                                 0 

dovolena.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

eTravel.cz                                 0 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz   X x       x   x x x x x x x   10 

TravelPortal.cz                                 0 

Last.cz                                 0 

Seznam 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

eTravel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

TravelPortal.cz                                 0 

Last.cz                                 0 
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Tab. 3 Dohledatelnost PPC reklamy u klíčového slova „super last minute“ 

Google 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz x X x   x x   x x x x x x x x   13 

eTravel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz                                 0 

TravelPortal.cz x   x x       x     x x       x 7 

Last.cz                                 0 

Seznam 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz     x x     x x   x     x     x 7 

eTravel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

TravelPortal.cz                                 0 

Last.cz     x       x x     x   x x     6 

 

Tab. 4 Dohledatelnost PPC reklamy u klíčového slova „zájezdy“ 

Google 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz     x x     x x   x     x     x 7 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz                                 0 

eTravel.cz                                 0 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz x X       x x x   x x x   x     9 

TravelPortal.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

Last.cz                                 0 

Seznam 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz   X x       x     x   x x x     7 

eTravel.cz                                 0 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz                                 0 

TravelPortal.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

Last.cz   X     x x       x       x     5 
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Tab. 5 Dohledatelnost PPC reklamy u klíčového slova „first minute“ 

Google 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz                                 0 

eTravel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

Zájezdy.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

New Travel.cz     x x       x       x x       5 

TravelPortal.cz                                 0 

Last.cz                                 0 

Seznam 
1. (17. 3. 2014) 2. (18. 3. 2014) 3. (19. 3. 2014) 4. (20. 3. 2014) Počet 

zobrazení Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. Dop. Odp. 

Sdovolená.cz                                 0 

Invia.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

dovolena.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

eTravel.cz                                 0 

Zájezdy.cz     x x     x   x       x   x   6 

New Travel.cz x X x x x x x x x x x x x x x x 16 

TravelPortal.cz                                 0 

Last.cz                                 0 

 

Tab. 6 Počet zobrazení reklamy jednotlivých CA ve vyhledávači Google 

Cestovní 
agentury 

Dovolená 
Last 

minute 
Super last 

minute 
Zájezdy 

First 
minute 

Výskyt 
celkem 

Výskyt v % 

Sdovolená.cz 0 0 0 7 0 7 8,75 % 

Invia.cz 16 0 16 16 16 64 80,00 % 

dovolena.cz 16 16 13 0 0 45 56,25 % 

eTravel.cz 0 0 16 0 16 32 40,00 % 

Zájezdy.cz 16 16 16 16 16 80 100,00 % 

New Travel.cz 5 10 0 9 5 29 36,25 % 

TravelPortal.cz 14 0 7 16 0 37 46,25 % 

Last.cz 0 0 0 0 0 0 0,00 % 
 

Tab. 7 Počet zobrazení reklamy jednotlivých CA ve vyhledávači Seznam 

Cestovní 
agentury 

Dovolená 
Last 

minute 
Super last 

minute 
Zájezdy 

First 
minute 

Výskyt 
celkem 

Výskyt v % 

Sdovolená.cz 0 0 0 0 0 0 0,00 % 

Invia.cz 16 16 16 16 16 80 100,00 % 

dovolena.cz 16 16 7 7 16 62 77,50 % 

eTravel.cz 0 16 16 0 0 32 40,00 % 

Zájezdy.cz 16 16 16 16 6 70 87,50 % 

New Travel.cz 0 16 16 0 16 48 60,00 % 

TravelPortal.cz 0 0 0 16 0 16 20,00 % 

Last.cz 0 0 6 5 0 11 13,75 % 
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Shrnutí výsledků analýz 
ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI WWW STRÁNEK 

Pro pořadí cestovních agentur z hlediska přístupnosti jejich webů bylo určující 

procentní výskyt závažných chyb. Nejmenší počet závažných chyb značil nejlepší přístupnost 

a naopak nejvíce závažných chyb znamenal nejhorší přístupnost webu. 

Tab. 1 Analýza přístupnosti webu – žebříček cestovních agentur 

Pořadí Cestovní agentury Fail v % 

1. Invia.cz 2,2 

2. Sdovolená.cz 2,6 

2. dovolena.cz 2,6 

2. Last.cz 2,6 

5. New Travel.cz 3,2 

6. eTravel.cz 6,8 

7. Zájezdy.cz 7,0 

8. TravelPortal.cz 8,0 

 

ANALÝZA POUŽITELNOSTI WWW STRÁNEK 

Pro celkové pořadí cestovních agentur z hlediska použitelnosti jejich webů byl určující 

průměr hodnocených atributů – přehlednost a design stránek. Tyto atributy byly hodnoceny 

jako ve škole (od 1 do 5) – čím menší průměrnou známku cestovní agentura získala, tím lepší 

použitelnost měly jejich stránky.  

Tab. 2 Analýza použitelnosti webu – žebříček cestovních agentur 

Pořadí Cestovní agentury 
Průměrné 

hodnocení (P+D) 

1. Last.cz 1,56 

2. Invia.cz 1,59 

3. dovolena.cz 1,85 

4. Sdovolená.cz 1,94 

5. Zájezdy.cz 1,97 

6. New Travel.cz 1,97 

7. eTravel.cz 2,26 

8. TravelPortal.cz 2,44 
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ANALÝZA RYCHLOSTI NAČÍTÁNÍ WWW STRÁNEK 

Pro celkové pořadí cestovních agentur z hlediska rychlosti načítání WWW stránek 

byla určující doba načítání jejich webů. Nejlepšího umístění v této analýze dosáhla agentura 

s nejkratší dobou načítání svých stránek a naopak nejhorších výsledků dosáhla agentura, jejíž 

web se načítal nejdéle. 

Tab. 3 Analýza rychlosti načítání webu – žebříček cestovních agentur 

Pořadí Cestovní agentury 
Průměrná doba 
načítání stránky 

1. Sdovolená.cz 0,74 s 

2. Last.cz 0,81 s 

3. eTravel.cz 1,22 s 

4. New Travel.cz 1,37 s 

5. Invia.cz 1,52 s 

6. Zájezdy.cz 2,13 s 

7. TravelPortal.cz 2,16 s 

8. dovolena.cz 2,92 s 

 

ANALÝZA VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

Tab. 4 Analýza využití sociálních sítí – žebříček cestovních agentur  

Pořadí Cestovní agentury Facebook Twitter YouTube Průměr 

1. Invia.cz 78,63 % 100,00 % 67,21 % 81,94 % 

2. dovolena.cz 55,27 % 65,08 % 25,71 % 48,69 % 

3. eTravel.cz 22,13 % 0 % 42,44 % 21,52 % 

4. Zájezdy.cz 46,16 % 0 % 0,23 % 15,46 % 

5. New Travel.cz 69,96 % 42,27 % 0,00 % 37,41 % 

6. TravelPortal.cz 41,62 % 0 % 0,27 % 13,97 % 

7. Last.cz 1,79 % 0 % 0 % 0,60 % 

8. Sdovolená.cz 0 % 0 % 0 % 0,00 % 

 

ANALÝZA PPC REKLAMY 

Pro celkové pořadí cestovních agentur v analýze PPC reklamy byl určující průměrný 

procentní výskyt reklamy zkoumaných agentur ve vyhledávačích Google a Seznam (jejich 

průměr). Vyšší procentní výskyt znamenal vyšší umístění v této analýze.  
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Tab. 5 Analýza PPC reklamy – žebříček cestovních agentur 

Pořadí Cestovní agentury 
Průměrný % 

výskyt 

1. Zájezdy.cz 93,75 % 

2. Invia.cz 90,00 % 

3. dovolena.cz 66,88 % 

4. New Travel.cz 48,13 % 

5. eTravel.cz 40,00 % 

6. TravelPortal.cz 33,13 % 

7. Last.cz 6,88 % 

8. Sdovolená.cz 4,38 % 

 

SOUHRN VÝSLEDKŮ ANALÝZ 

Pro shrnutí výsledků všech analýz a určení pořadí jednotlivých cestovních agentur 

v celkových výsledcích internetového marketingu byla zprůměrována pořadí agentur ze všech 

provedených analýz. Nejlepšího celkového výsledku dosáhla agentura s nejnižším průměrným 

hodnocením a naopak nejhoršího výsledku agentura s nejvyšším průměrným hodnocením. 

Tab. 6 Souhrn výsledků analýz – žebříček cestovních agentur 

Cestovní 
agentury 

Přístupnost Použitelnost 
Rychlost 
načítání 

Sociální 
sítě 

PPC 
reklama 

Průměr 

Invia.cz 1. 2. 5. 1. 2. 2,2 

dovolena.cz 2. 3. 8. 2. 3. 3,6 

Last.cz 2. 1. 2. 7. 7. 3,8 

Sdovolená.cz 2. 4. 1. 8. 8. 4,6 

Zájezdy.cz 7. 5. 6. 4. 1. 4,6 

eTravel.cz 6. 7. 3. 3. 5. 4,8 

New Travel.cz 5. 6. 4. 5. 4. 4,8 

TravelPortal.cz 8. 8. 7. 6. 6. 7 

 

 


