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Anotace 

Bakalářka práce je zaměřena na tematiku bannerové reklamy v rámci online 

marketingu a její vliv na internetové uživatele. Struktura práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. 

Teoretická část je věnována obecným poznatkům o bannerové reklamě. Rozebírá 

důvody využití bannerové reklamy, její jednotlivé typy, cílení a nákup bannerové reklamy 

na internetu. Tato témata jsou rozdělena do jednotlivých kapitol, které jsou zaměřeny 

především na pohled na bannerovou reklamu ze strany inzerentů. Dvě závěrečné kapitoly 

teoretické části se věnují se tématům, která více souvisejí s rolí uživatelů a jedná 

se o adblocking, anti-adblocking a bannerovou slepotu. Tyto pojmy jsou v práci rozebrány 

a je popsán jejich vliv na internetové prostředí. V případě bannerové slepoty jsou navíc 

využity zahraniční studie k popisu faktorů bannerové reklamy, které mohou tento jev 

ovlivnit.  

Praktická část obsahuje empirickou analýzu odlišných velikostí bannerové reklamy 

na základě anonymizovaných dat z proběhlých reklamních kampaní v systémech AdWords 

a Sklik. Analýza zahrnuje vyhodnocení nejefektivnějších formátů v rámci systémů 

a následně se zabývá rozborem vztahu velikosti bannerové reklamy na její efektivitu. 

Výsledky naznačují, že efektivita zkoumaných velikostí bannerů může být v reklamních 

systémech velmi odlišná.  

  



Annotation 

The bachelor thesis focuses on the topic of banner advertising in online marketing 

and the influence it has on Internet users. The structure of the thesis is divided into 

a theoretical and practical part. 

The theoretical part is devoted to the general knowledge of banner advertising. 

It discusses reasons for using banner advertising, its individual types, targeting 

and purchasing of banner advertising on the Internet. These topics are divided into individual 

chapters that focus predominantly on banner advertising from the viewpoint of advertisers. 

The final two chapters of the theoretical part deal with topics related to the role of the user, 

namely adblocking, anti-adblocking and banner blindness. The thesis contains an analysis 

of these concepts describes their influence on the Internet environment. Concerning banner 

blindness, international studies are further used to describe banner advertising factors that 

can affect this phenomenon.  

The practical part contains an empirical analysis of different banner ad sizes based 

on anonymised data from concluded advertising campaigns in AdWords and Sklik. 

The analysis includes an evaluation of the most effective formats within the system 

and an analysis of the relationship between the banner ad size and its efficiency. The results 

indicate that the efficiency of analysed banner sizes can vary significantly within advertising 

systems. 
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Úvod 

Digitální svět se stává běžnou součástí života většiny společnosti. Internetová 

populace v České republice dosáhla v letošním roce nového maxima 7,7 milionu reálných 

uživatelů.1 K internetovému prostředí neodmyslitelně patří stále se vyvíjející online reklama, 

které celosvětově dlouhodobě připadají navyšující se investice.2 Zároveň online inzerce 

dosáhla v České republice v loňském roce na více než 23 miliard korun, což odpovídá podílu 

22 % z celkových reklamních výdajů do všech mediatypů. Internet je díky tomu v České 

republice po televizi druhý největší mediatyp a v budoucnu se očekává další nárůst tohoto 

odvětví.3 Role online reklamy bude mít tedy pravděpodobně v budoucnu stejnou či spíše 

navyšující se roli. Proto jsem se v této práci rozhodl zaměřit se na bannerovou reklamu, 

někdy také označovanou jako reklamní proužky, která je jednou z prvních a také 

nejznámějších forem reklamy na internetu.4 Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou 

a praktickou část.  

Úvod teoretické části je věnován definování bannerové reklamy a vymezení 

souvisejících pojmů důležitých pro pochopení probírané tematiky. Oproti tezi jsem 

se nakonec rozhodl vypustit kapitolu pojímající obecně online marketing, neboť se jedná 

o velmi široké téma. Naopak jsem více prostoru věnoval rozboru samotné bannerové 

reklamy. Druhá kapitola rozebírá důvody využití bannerové reklamy a její potenciální přínos 

pro inzerenty. Zároveň je v této kapitole využit model rozhodování uživatelů, který přiblíží, 

jak může vztah uživatele k inzerentovi ovlivnit vnímání bannerové reklamy. Třetí kapitola 

je věnována rozboru nejužívanějších typů bannerové reklamy a popisu výhod a nevýhod 

jednotlivých formátů. Následně se věnuji problematice cílení bannerové reklamy a popisuji 

dva hlavní způsoby cílení: cílení podle obsahu a cílení na publikum. Opět se zaměřuji také 

na popis výhod a nevýhod jednotlivých typů cílení, případně na jejich kombinování. 

Poslední část práce, která se soustředí na bannerovou reklamu zejména z pozice inzerenta, 

je kapitola o nákupu bannerové reklamy v online prostředí. V této tematice dochází poměrně 

                                                 
1 Internetová populace ČR dosáhla v březnu nového maxima: 7,77 milionu reálných uživatelů. In. SPIR 

[online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/internetova-populace-cr-dosahla-v-

breznu-noveho-maxima-7-77-milionu-realnych-uzivatelu  
2 Global digital advertising market 2017. Statista [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/237974/online-advertising-spending-worldwide/ 
3 Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: více než 23 miliard korun. In: SPIR [online]. 2018 

[cit. 2018-07-05]. Dostupné z: http://www.spir.cz/internetova-reklama-hlasi-rekordni-investice-za-lonsky-

rok-vice-nez-23-miliard-korun  
4 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 82-83. ISBN 978-80-

251-4311-7. 

http://www.netmonitor.cz/internetova-populace-cr-dosahla-v-breznu-noveho-maxima-7-77-milionu-realnych-uzivatelu
http://www.netmonitor.cz/internetova-populace-cr-dosahla-v-breznu-noveho-maxima-7-77-milionu-realnych-uzivatelu
http://www.spir.cz/internetova-reklama-hlasi-rekordni-investice-za-lonsky-rok-vice-nez-23-miliard-korun
http://www.spir.cz/internetova-reklama-hlasi-rekordni-investice-za-lonsky-rok-vice-nez-23-miliard-korun
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často k zaměňování pojmů, využívám proto kombinaci literatury, oborových článků 

a rozhovorů oborových znalců. Následující kapitola se zaměřuje na bannerovou reklamu 

více v kontextu ostatního obsahu na internetu a otázku, jak ji uživatelé vnímají – jedná se 

o kapitolu o adblockingu a anti-adblockingu. Rozebírám, proč se někteří uživatelé k 

blokování reklamy uchylují a jak tento jev může ovlivnit ostatní subjekty na internetu 

(především vydavatele obsahu). Závěrečná kapitola teoretické práce je věnována tématu 

bannerové slepoty. Pomocí řady studií rozebírám tento jev a jednotlivé aspekty bannerové 

reklamy, které mohou bannerovou slepotu ovlivňovat. 

V praktické části aplikuji poznatky z teoretické části k empirickému zkoumání 

efektivity bannerové reklamy v reklamních systémech AdWords a Sklik a zkoumání vlivu 

velikosti bannerů na jejich efektivitu. Zde jsem se rozhodl odchýlit se od teze této bakalářské 

práce a místo plánovaného experimentu analyzovat data z reálných kampaní. Toto odchýlení 

od teze dále zdůvodňuji v úvodu praktické části. Závěry empirické analýzy vedou 

k poznatku, že jednotlivé velikosti bannerů mají v reklamních systémech odlišnou účinnost. 

Funkce platforem AdWords a Sklik se tedy zdá být velmi odlišná. Jako nejefektivnější 

rozměr, z několika zkoumaných variant společných pro oba systémy, byl vyhodnocen 

banner 300x600 pixelů. 

Závěrem je třeba dodat, že jsem ze seznamu základní literatury nakonec nepoužil 

publikaci Marketing management a diplomovou práci Kontextová reklama Google Adwords. 

Oba zdroje jsem nahradil jinými zdroji, které více odpovídají tématu. 
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1. Teoretická část 

1.1. Definice bannerové reklamy 

Bannerová reklama je typ grafické reklamy, která se může v online prostředí 

vyskytovat v mnoha formátech, s různým umístěním a za různým účelem.5 Jedním z cílů 

bannerové reklamy je zaujmout uživatele svým vizuálním vzhledem a popřípadě 

ho informovat o výhodné nabídce.6 

Obvykle se jedná o statické reklamní proužky (tzn. bannery), které jsou umístěny po 

okrajích webových stránek. S vývojem technologií a počtem různých variant webových 

stránek se však objevují nové formáty bannerové reklamy (nové rozměry a formáty). 

Ty proti původnímu klasickému typu bannerů 468x60 pixelů dokáží uživatele internetu více 

zaujmout a nepodléhají tolik bannerové slepotě (viz. podkapitola bannerová slepota). 

Standardy pro vytváření bannerové reklamy si určují jednotlivé platformy nezávisle na sobě 

(Google, Seznam, Facebook atd.).7 Ve většině případů jsou bannery prokliknutelné 

(tzn. inzerent si zvolí cílovou stránku, na které internetový uživatel po prokliknutí skončí). 

V některých případech jsou ale bannery neprokliknutelné.8 Za bannery také můžeme označit 

grafické elementy, které si provozovatel webu umístí na své stránky zdarma sám (například 

za účelem podpory prodeje nějakého produktu nebo kategorie).9 V této práci se ovšem 

zaměřuji pouze na bannery umístěny inzerentem, které jsou ve většině případů nějakým 

způsobem finančně hrazeny. Jednotlivým formátům, umístění a účelu využití bannerové 

reklamy se budeme věnovat dále v teoretické části.  

V literatuře se také můžeme setkat s pojmem plošná reklama, který zahrnuje 

bannerovou reklamu, vyskakovací okna a tlačítka.10 Poměrně často je bannerová reklama 

také zaměňována s displejovou reklamou. Displejová reklama (také někdy pouze jako 

                                                 
5 PETRTYL, Jan. Bannerová reklama. In: Marketing Mind. [online]. 2017 [cit. 2018-06-26].   

Dostupné z: https://www.marketingmind.cz/bannerova-reklama/ 
6 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s.22. ISBN 978-80-246-3075-5. 
7 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 82-83. ISBN 978-80-

251-4311-7. 
8 HRIVŇÁK, Adam. Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na konspiračních a propagandistických 

webech. Praha, 2017, s. 10-11. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Eva Máchová 
9 Tamtéž 
10 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 82. ISBN 978-80-251-

4311-7. 

https://www.marketingmind.cz/bannerova-reklama/
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display) je nákup reklamních ploch v prostoru internetu napřímo, ale také programatickým 

nákupem (více v kapitole: Nákup bannerové reklamy v prostředí internetu). Lze do ní zařadit 

videoreklamu, reklamu na sociálních sítích, nativní reklamu, HbbTV reklamu a další.11,12 

Nejznámější formou displejové reklamy je však právě bannerová reklama (a její různé 

formy), kterou se budu dále v této práci zabývat. Je však třeba zdůraznit, že se v literatuře 

tyto pojmy někdy překrývají a v práci občasně využívám poznatků platících obecně 

pro displejovou reklamu s aplikováním na bannerovou reklamu. 

Závěrem je třeba zmínit, že je termín reklamní banner je také používán v outdoorové 

reklamě (např. PVC bannery, bannerový papír atd.).13 V této práci se však zaměřuji striktně 

na grafickou reklamu v online prostředí.  

  

                                                 
11 Online marketing: současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014, s. 49. ISBN 978-

80-251-4155-7. 
12HRIVŇÁK, Adam. Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na konspiračních a propagandistických 

webech. Praha, 2017, s. 21. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Eva Máchová 
13 Reklamní plachty, bannery, billboardy. In: Reklamní Továrna [online]. [cit. 2018-01-07].   

Dostupné z: https://reklamnitovarna.cz/potisk-plachet/ 

https://reklamnitovarna.cz/potisk-plachet/


 

7 

 

1.2. Využití bannerové reklamy v online marketingu 

V této kapitole se zaměřím na hlavní důvody, proč inzerenti užívají bannerovou 

reklamu a podle jakých modelů se při vytváření bannerové reklamy často řídí. 

V literatuře se lze často setkat s výkladem, že je bannerová reklama využívána 

zejména s cílem vytvořit poptávku po daném produktu či službě. Dále také k podpoře 

povědomí o značce či připomenutí se uživateli. Podle zvolených cílů se následně také liší 

metriky pro vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých kampaní.14 Bannerová reklama má však 

mnoho forem a s vývojem technologií se také mění její využití. Z toho důvodu je pro celkové 

pochopení různých druhů bannerové reklamy vhodné využít strategické modely, které slouží 

k plánování jednotlivých kampaní. 

Inzerent by měl vždy při vytváření online kampaní zvážit, v jaké fázi nákupního 

cyklu daného uživatele osloví, a dle toho následně nastavit odpovídající mediaplán.15 

Pro přípravu komunikace, s ohledem na odlišené fáze nákupního cyklu, je vhodný například 

model reakce zákazníků na marketingovou komunikaci AIDA: attention (pozornost), 

interest (zájem), desire (přání), action (akce). Jeho podstatou je fakt, že vnímání zákazníků 

se mění v závislosti na dané fázi nákupního cyklu. V jeho počátečních fázích nemá uživatel 

o produktu či službě žádnou znalost, a je proto vhodné zvolit komunikaci, která podpoří jeho 

povědomí o produktu či službě. Oproti tomu v závěrečných fázích nákupního procesu 

má již zákazník dostatek informací, a proto jsou často sdělení upravována tak, aby podpořila 

u zákazníka nějakou akci – nejčastěji koupi.16 

Na podobném principu jako AIDA funguje model See Think Do Care, který 

rozděluje uživatele do čtyř fází nákupního rozhodování. Je velmi rozšířený zejména díky 

tomu, že bere více v potaz možnost nových technologií a je detailněji přizpůsoben online 

prostředí. Využívá se pro plánování marketingových aktivit, úvahy o formě obsahu 

a způsoby vyhodnocování efektivity kampaní.17 Bannerová reklama má svoji roli v každém 

                                                 
14 Online marketing: současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014, s. 46-49. ISBN 

978-80-251-4155-7. 
15 Tamtéž 
16 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 59. ISBN 978-80-251-

4311-7. 
17 Avinash Kaushik aktualizoval svůj framework See-Think-Do-Care. In: Obsahová agentura [online]. 2016 

[cit. 2018-06-15].  Dostupné z: https://www.obsahova-agentura.cz/blog/see-think-do-care-aktualizace 

https://www.obsahova-agentura.cz/blog/see-think-do-care-aktualizace
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kroku nákupního rozhodování, tak jak je pojat v tomto modelu. V následujícím rozboru 

ho proto využívám jako vhodné schéma pro popis různých efektů bannerové reklamy. 

Fáze See 

První fáze modelu zahrnuje nejširší skupinu uživatelů. Jedná se o skupinu lidí, 

kteří danou značku ještě neznají a neplánují využití produktu či služby. V budoucnu 

by ale o danou nabídku mohli projevit zájem.18 Hlavním cílem bannerové reklamy 

ve fázi See je zaujmout uživatele a zvýšit jeho povědomí o dané značce. Jinými slovy 

inzerent se snaží uživatele vyrušit z jeho běžného chování v online prostředí 

a informovat ho o tom, že existuje. Z toho důvodu je doporučováno využívat velmi 

kreativní zpracování komunikace a variaci různých formátů bannerové reklamy.19,20 

Řada empirických studií potvrzuje, že vystavení uživatelů bannerové reklamě může 

mít pozitivní vliv pro inzerenta z hlediska budování povědomí o značce, zvýšení 

loajality ke značce či navýšení poptávky po produktech. Z těchto důvodů nemusí být 

nutně přímým cílem inzerenta přivádět ihned uživatele na webovou stránku, ale cílem 

může být opakovaně uživatele vystavit bannerové reklamě.21 

Zacílení bannerové reklamy je obvykle v této fázi velmi široké, 

tak aby oslovila velký počet uživatelů. Využívá se například demografické cílení 

(více informací o jednotlivých typech cílení v kapitole: Možnosti cílení bannerové 

reklamy).22 Z hlediska vyhodnocování úspěšnosti bannerové reklamy je vhodné 

ve fázi See hledět zejména na změnu v povědomí o značce, ale také na počet interakcí 

s reklamou či procento nových návštěv.23 

 

                                                 
18 ŠABATKA, Pavel. Příručka marketéra: STDC - měření a vyhodnocování. In: Tyinternety.cz [online]. 2015 

[cit. 2018-07-01]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/prirucka-marketera/prirucka-marketera-stdc-mereni-a-

vyhodnocovani/ 
19 KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. In: 

Occam's Razor [online]. 2013 [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-

content-marketing-measurement-business-framework/ 
20KRUTIŠ, Michal. See Think Do Framework od Avinashe Kaushika. In: Krutiš [online]. 2015 [cit. 2017-06-

16-]. Dostupné z: https://www.krutis.com/preklad-std-framework/ 
21 ZOUHAROVÁ, Martina, ZOUHAR Jan, SMUTNÝ Zdeněk. A MILP approach to the optimization of banner 

display strategy to tackle banner blindness. Central European Journal of Operations Research. 2015, 24(2), 

473–488. DOI: 10.1007/s10100-015-0398-3 
22 KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. In: 

Occam's Razor [online]. 2013 [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-

content-marketing-measurement-business-framework/ 

 23Avinash Kaushik aktualizoval svůj framework See-Think-Do-Care. In: Obsahová agentura [online]. 2016 

[cit. 2018-06-15].  Dostupné z: https://www.obsahova-agentura.cz/blog/see-think-do-care-aktualizace 

https://www.obsahova-agentura.cz/blog/see-think-do-care-aktualizace


 

9 

 

Fáze Think 

Druhá fáze modelu zahrnuje uživatele, kteří uvažují o použití daných služeb, 

hledají dodatečné informace a porovnávají dostupná řešení. Hlavním cílem 

bannerové reklamy v této fázi je prezentovat hodnotu dané značky, zapojit uživatele 

a budovat s ním silnější vztah. Inzerent proto nabízí informace, které mohou pomoci 

uživateli s rozhodováním ve snaze ho přilákat na danou nabídku.24,25 Kreativita 

zpracování bannerové reklamy je díky tomu více přizpůsobena danému segmentu 

uživatelů. Stejně tak cílení bannerové reklamy je v této fázi specifičtější a zaměřuje 

se často na konkrétní druh obsahu na webu či na danou kategorii. Další využívanou 

metodou cílení je remarketing (viz. kapitola Cílení bannerové reklamy).26 

Pro vyhodnocování úspěšnosti bannerové reklamy ve fázi Think je primárně 

využívána hodnota míry prokliku (CTR – Click-ThroughRate).27 „Míra prokliku 

(CTR) udává, jak často uživatelé na reklamu kliknou, když se jim zobrazí.“28 

Je vypočtena poměrem počtu kliknutí na reklamu a zobrazením dané reklamy 

a udává se v procentech. Ideální hodnotu CTR nelze obecně určit, protože záleží 

na celé řadě faktorů pro danou reklamní kampaň. Zásadní vliv má vztah uživatele 

k danému produktu. Uživatelé, kteří mají k produktu či službě blízko 

(zajímají se o produkt a jsou v pozdější fázi nákupního procesu) kliknou na banner 

pravděpodobněji než uživatelé, kteří produkt neznají. Pro takové uživatele platí, 

že bannery spíše ocení jako zdroj informace o dané nabídce a budou ho chtít 

prokliknout, aby se dozvěděli na stránce inzerenta více. Naopak uživatelé, 

kteří k produktu či službě nemají tak blízko nevyžadují od banneru informaci 

o nabídce a pravděpodobnost, že na banner kliknou je menší.29 Z těchto důvodů 

můžeme v některých případech pozorovat vyšší míru CTR u kampaní zacílených 

                                                 
24 ŠABATKA, Pavel. Příručka marketéra: STDC - měření a vyhodnocování. In: Tyinternety.cz [online]. 2015 

[cit. 2018-07-01]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/prirucka-marketera/prirucka-marketera-stdc-mereni-a-

vyhodnocovani/ 
25 KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. In: 

Occam's Razor [online]. 2013 [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-

content-marketing-measurement-business-framework/ 
26 Tamtéž 
27 Tamtéž 
28 Definice míry prokliku (CTR). In: Nápověda Google Ads [online]. 2018 [cit. 2018-07-05].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=cs 
29 CHO, Chang-Hoan. The Effectiveness of Banner Advertisements: Involvement and Click-through. 

Journalism & Mass Communication Quarterly. 2003, 80(3), 623-645. DOI: 10.1177/107769900308000309. 

Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769900308000309 

https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=cs
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na uživatele v pozdější fázi nákupního procesu. Naopak u kampaní s obecným 

cílením na uživatele v první fázi nákupního procesu můžeme obvykle sledovat nižší 

míru CTR.  

V průběhu teoretické práce se zaměřím i na další faktory ovlivňující 

efektivitu bannerové reklamy jako je cílení, formát, velikost a další. Obecně ale platí, 

že uživatelé více klikají na užitečnou a relevantní reklamu, a tím pádem má taková 

reklama vyšší hodnotu CTR.30 

Fáze Do 

Ve fázi Do jsou uživatelé, kteří se vyskytují na webu za účelem nákupu nebo 

využití nějaké služby. Jedná se o uživatele, kteří již mají znalost nebo nějaký vztah 

ke značce inzerenta.31 Cílem bannerové reklamy v této fázi je přesvědčit uživatele 

k uskutečnění nějaké akce, nejčastěji nákupu. Na kreativitu sdělení není kladen 

takový nárok. Spíše jsou komunikovány benefity produktu či služby – výhodné akce, 

slevy a podobně. Cílení je velmi konkrétní a zaměřuje se na lidi, kteří projevili o daný 

produkt či službu zájem a opět lze uplatnit remarketing.32 

Pro vyhodnocení úspěšnosti bannerové reklamy je vhodné hledět k jakému 

počtu konverzí reklamní kampaň vedla.33 Ke konverzi dojde, pokud uživatel 

zareaguje na inzerentovu reklamu (například proklikne banner) a následně provede 

žádanou akci – může se jednat o dokončení objednávky, provedení registrace 

a podobně.34 Úspěšnost reklamy v přivedení konverzí je vyjádřena konverzním 

poměrem, což je procentuální hodnota průměrného počtu konverzí na kliknutí 

na reklamu.35 

                                                 
30 Tamtéž 
31 ŠABATKA, Pavel. Příručka marketéra: STDC - měření a vyhodnocování. In: Tyinternety.cz [online]. 2015 

[cit. 2018-07-01]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/prirucka-marketera/prirucka-marketera-stdc-mereni-a-

vyhodnocovani/ 
32KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. In: Occam's 

Razor [online]. 2013 [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-

marketing-measurement-business-framework/ 
33 KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. In: 

Occam's Razor [online]. 2013 [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-

content-marketing-measurement-business-framework/  
34 Conversion: Definition. In: Google Ads Help [online]. 2018 [cit. 2018-07-10].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/6365 
35 Definice míry prokliku (CTR).  In: Nápověda Google Ads [online]. 2018 [cit. 2018-07-10].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=cs  

https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/
https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/
https://support.google.com/google-ads/answer/6365
https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=cs
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Fáze Care 

Závěrečná fáze Care se skládá z uživatelů, kteří již u inzerentů provedli 

alespoň dvě a více transakcí. Bannerová reklama není v této fázi již tolik dominantní. 

Nicméně se podílí na dosahování cílů, které jsou tvořeny zejména péčí o zákazníka 

a snahou přimět ho k dalším transakcím.36 Často je tato fáze inzerenty opomíjena, 

protože nemusí nutně generovat velké zisky. Úspěšnost reklamy je zde hodnocena 

například v počtu opakovaných nákupů či v nárůstu loajality zákazníků.37 

 

Závěrem je třeba dodat, že se jednotlivé fáze modelu See Think Do Care mohou 

navzájem prolínat. Z hlediska vytváření bannerové reklamy by inzerenti měli vždy vědět 

co nejpřesněji, v jaké fázi nákupního procesu uživatele internetu oslovují, a tomu přizpůsobit 

podobu jednotlivých kampaní. Tím docílí vytvoření bannerové reklamy, 

která bude relevantní a nebude uživatele internetu obtěžovat.38 

  

                                                 
36 ŠABATKA, Pavel. Příručka marketéra: STDC - měření a vyhodnocování. In: Tyinternety.cz [online]. 2015 

[cit. 2018-07-01]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/prirucka-marketera/prirucka-marketera-stdc-mereni-a-

vyhodnocovani/ 
37 KAUSHIK, Avinash. See, Think, Do, Care Winning Combo: Content +Marketing +Measurement. In: 

Occam's Razor [online]. [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-care-

win-content-marketing-measurement/ 
38KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. In: Occam's 

Razor [online]. 2013 [cit. 2017-06-16-]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-

marketing-measurement-business-framework/ 
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1.3. Typy bannerové reklamy 

Pro klasifikaci formátů bannerové reklamy neexistuje jednotný oficiální rámec. 

Vycházím proto z rozdělení na tři typy bannerů podle formátu (statické, animované, 

interaktivní), které se často objevuje v literatuře a v reklamních systémech. Druhá část 

kapitoly je věnována rozdělení bannerů podle jejich velikosti. Zaměřuji se na neobvyklejší 

a doporučované formáty. Zároveň je třeba poznamenat, že jednotlivé organizace 

věnující se online marketingu mohou mít při rozdělování bannerů odlišný systém.39,40 

Problematice bannerové reklamy v České republice věnuje zejména 

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).41 Jedná se o profesní sdružení působící v oblasti 

internetu provozující výzkum návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků 

internetu NetMonitor, dále vede projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, 

vypracovává rozbory zásahu reklamních kampaní AdAudit a organizuje odbornou 

konferenci o internetovém marketingu IAC. Zasahuje také do dalších oblastí jako 

je legislativa internetového podnikání a působí jako samoregulátor pro audiovizuálního 

a autorsky chráněného obsahu na internetu a pro online behaviorální reklamu (OBA) v ČR.42 

Další organizace, která se online marketingu v ČR také věnuje, je Sdružení 

digitálních agentur spadající pod záštitu Asociace komunikačních agentur (AKA). Jedná 

se o soubor marketingově orientovaných agentur, zaměřujících se na vytváření komplexních 

digitálních kampaní.43 „Dlouhodobým cílem sekce je zavést standard na trhu v oblasti 

marketingového využívání internetu a digitálních médií, zvyšovat profesionální úroveň 

digitálních kampaní a zároveň trh edukovat a podporovat jeho rozvoj.“44 

 

                                                 
39 IAB NEW STANDARD AD UNIT PORTFOLIO. In: IAB [online]. 2017 [cit. 2018-07-02].  

Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2017/08/IABNewAdPortfolio_FINAL_2017.pdf 
40 SPIR Standardy online reklamy. In: SPIR [online]. 2015 [cit. 2018-07-02].  

Dostupné z: http://www.spir.cz/sites/default/files/prilohy/spir-standardy-online-reklamy-2015.pdf 
41 POSTUCHOVÁ, Markéta. Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha, 

2012, s. 30. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav informačních studií – studia 

nových médií. Vedoucí práce Ing. Petr Očko, Ph.D. 
42 O sdružení. In: SPIR [online]. 2016 [cit. 2018-07-04]. Dostupné z: http://www.spir.cz/o-sdruzeni 
43 O nás. In: Digitální Agentury pod záštitou AKA [online]. 2013 [cit. 2018-07-04].  

Dostupné z: https://www.digitalniagentury.cz/o-nas/ 
44 Tamtéž 
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Ze zahraničních organizací můžeme pravděpodobně považovat za nejvýznamnější 

Interactive Advertising Bureau (IAB).45 IAB je organizace skládající se z více než 650 

mediálních a technologických společností zodpovědných za prodej, dodávání a optimalizaci 

online reklamy a marketingových kampaní. Snahou IAB je pomocí výzkumu, vzdělávání, 

regulováním a určováním standardů podporovat tento sektor. Skládá z několika podružných 

organizací včetně 43 licencovaných regionálních buněk. 46 Pro náš region je významnou 

složkou IAB Europe, která sleduje aktivity v zemích Evropy včetně ČR.47 Poměrně často 

místní organizace (v ČR např. SPIR) od IAB přejímají některá doporučení a standardy. 

 

1.3.1. Rozdělení podle formátů 

1.3.1.1. Statické bannery 

Statické bannery jsou nepohyblivé grafické proužky obvykle ve formátu JPEG, JPG, 

PNG případně také GIF. Poznáme je podle toho, že je na reklamní ploše určité grafické 

sdělení (nejčastěji obrázek doplněn o krátký text), které nemění svoji podobu 

(nepohybuje se ani nijak nereaguje na uživatele).48 Tento formát poskytuje jen relativně 

omezený prostor pro sdělení, proto musí být výběr grafického obsahu a doplňující textové 

sdělení co možná nejvíce precizní. 

Jedná se o často vyžívaný formát, zejména díky nižší náročnost z hlediska přípravy. 

Vývoj statických bannerů obvykle trvá relativně krátkou dobu a není k němu potřeba větší 

programovací znalosti. Díky tomu je jejich příprava obvykle méně nákladná v porovnání 

s dalšími typy bannerové reklamy. Pro inzerenta je to tedy určitý druh „bezpečné volby“, 

zejména pokud není příliš jistá reakce cílové skupiny.49 

 

                                                 
45 POSTUCHOVÁ, Markéta. Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha, 

2012, s.  44. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav informačních studií – studia 

nových médií. Vedoucí práce Ing. Petr Očko, Ph.D. 
46 Our Story. In: IAB [online]. [cit. 2018-07-10]. Dostupné z: https://www.iab.com/our-story/ 
47 IAB Europe [online]. [cit. 2018-07-10]. Dostupné z: https://www.iab.com/our-story/ 
48 Banner Advertising: What Types of Banner Ads Exist. In: Outbrain [online]. [cit. 2018-07-10].  

Dostupné z: https://www.outbrain.com/help/advertisers/banner-ads/ 
49 Tamtéž 
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Obrázek 1: Příklad statického banneru (obsah se nemění). Zdroj: adssettings.google.com. 

Inzerent: ebuv.cz 

Mezi nevýhody statických bannerů v porovnání s ostatními typy patří menší 

schopnost zaujmout či přitáhnout pozornost internetových uživatelů. Na druhou stranu 

je tento typ bannerů považován za méně agresivní a lépe zapadající do samotného obsahu 

webových stránek. V konečném důsledku tak může být velmi efektivní a lépe přijatý cílovou 

skupinou, zejména pokud je správně zacílen.50 

1.3.1.2. Animované bannery 

Jedná se o snímkové frekvence animovaných reklam ve formátu GIF. Délka animací 

závisí na daném systému, ale většinou nepřesahují délku 30 sekund. 51 

GIF (Graphics Interchange Format) je díky možnosti jednoduchého zpracování velmi 

oblíbený formát pro umístění jednoduchých animací na internet. Princip animace ve formátu 

GIF je založen na frekvenčním střídání více obrázků vložených do jednoho souboru.52 

Jedním z limitů tohoto formátu ovšem je omezená paleta barev, která může obsahovat 

minimálně 2 až maximálně 256 barev. Omezení množství barev v obrázku je velmi limitující 

pro fotografie. Naopak mezi formáty, kterým omezená barevnost tolik neškodí, patří 

základní grafiky, kresby loga, ikony apod.53 Z toho důvodu je při designové přípravě 

animovaných bannerů potřeba dát zvýšený důraz na promyšlení obrazových i textových 

prvků tak, aby výsledný reklamní proužek působil zajímavě, dokázal přitáhnout pozornost 

a zároveň nebyl příliš agresivní.  

Animované bannery jsou proti statickým bannerům náročnější na přípravu, 

ale poskytují inzerentům více prostoru a kreativnější řešení pro daná sdělení. 

Jedním z možných způsobů, jak animované bannery pojmout, může být využití střídání 

                                                 
50 Different Types Of Banner Ads: Facts and Stats. In: Optimus01 [online]. [cit. 2018-07-10]. Dostupné z: 

https://www.optimus01.co.za/different-types-of-banner-ads-facts-and-stats/  
51 Používání grafických reklam různých velikostí. In: Nápověda Google Ads [online]. 2014 [cit. 2018-07-14]. 

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=cs  
52 PIHAN, Roman. Tipy a triky Formáty pro ukládání fotografií - 6.díl: gif. In: Digimánie [online]. 2007 [cit. 

2018-07-15]. Dostupné z: https://www.digimanie.cz/formaty-pro-ukladani-fotografii-6dil-gif/2011 
53 PIHAN, Roman. Formáty pro ukládání fotografií - 4.díl: jpeg, gif. In: Digimánie [online]. 2007 [cit. 2018-

07-15]. Dostupné z: https://www.digimanie.cz/formaty-pro-ukladani-fotografii-4dil-jpeg-gif/1991  

https://www.optimus01.co.za/different-types-of-banner-ads-facts-and-stats/
https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=cs
https://www.digimanie.cz/formaty-pro-ukladani-fotografii-4dil-jpeg-gif/1991
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obrázků k vyprávění určitého „minipříběhu“ a tím zaujmout internetové uživatele.54 

V porovnání se statickými bannery mohou být animované bannery efektivnější v oslovení 

uživatele. Z hlediska zpětného vybavení si obsahu reklamy u uživatelů mohou být výrazně 

úspěšnější než bannery statické.55 Celá řada studií také potvrzuje, že animované bannery 

obvykle více zaujmou uživatele a mají větší proklikovost.56 

V současné době se pro animované bannery využívá stále více formát HTML5, 

kterému se věnuji v následující podkapitole. 

 

Obrázek 2: Příklad animovaného banneru (snímky se střídají animací postupně zleva). 

Zdroj: Ihned.cz. Inzerent: Česká asociace pojišťoven 

1.3.1.3. Interaktivní bannery 

Tento formát bannerové reklamy, jak název napovídá, nabízí internetovým 

uživatelům možnost určité interaktivity. Interaktivní reklama je taková, která nějakým 

způsobem reaguje na uživatele. Například se jedná o bannery reagující na pohyb kurzoru 

myši či bannery, ve kterých lze ovládat přehrávání nějakého prvku (typicky videa).57 

Níže uvedené formáty takovou formu banneru umožnují. V některých příkladech ale 

                                                 
54 Different Types Of Banner Ads: Facts and Stats. In: Optimus01 [online]. [cit. 2018-07-10]. Dostupné z: 

https://www.optimus01.co.za/different-types-of-banner-ads-facts-and-stats/  
55 HAMBORG, K.-C., M. BRUNS, F. OLLERMANN a K. KASPAR. The effect of banner animation on 

fixation behavior and recall performance in search tasks. Computers in Human Behavior [online]. 2012, 28(2), 

576-582 [cit. 2018-07-16]. DOI: 10.1016/j.chb.2011.11.003. ISSN 07475632.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074756321100247 
56 NAMIN, Aidin, Mitchell L. HAMILTON a Andrew J. ROHM. Impact of message design on banner 

advertising involvement and effectiveness: An empirical investigation. In: Journal of Marketing 

Communications [online]. 2017, s. 12 [cit. 2018-07-30]. DOI: 10.1080/13527266.2017.1393767. ISSN 1352-

7266. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527266.2017.1393767 
57 POSTUCHOVÁ, Markéta. Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha, 

2012, s. 38-39. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav informačních studií – studia 

nových médií. Vedoucí práce Ing. Petr Očko, Ph.D. 

https://www.optimus01.co.za/different-types-of-banner-ads-facts-and-stats/
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inzerent může tyto formáty zvolit, nevyužít možnosti interaktivity a nechat je pouze jako 

statické nebo animované verze. 

1.3.1.3.1. Flash bannery 

Flash je grafický vektorový formát, který umožňuje animace a další funkce 

bez nutnosti omezení barevného spektra. Z toho důvodu může být proti formátu GIF 

vhodnější variantou pro animace s využitím fotografií.58 

Výraznou nevýhodou flash bannerů je podmínka, že pro jejich zobrazení musí být 

na zařízení nainstalovaný takzvaný FLASH player.59 Tato podmínka je limitující zejména 

pro část mobilních zařízení, které flash formát nepodporují.60 Jedná se také o poměrně 

výpočetně náročný formát náchylný k různým kyberútokům. Z těchto důvodů se postupně 

od zobrazování webového obsahu (včetně bannerů) ve formát flash odstupuje. 

Novým formátem, který flash nahrazuje, je HTML5.61 

1.3.1.3.2. HTML5 bannery 

HTML5 je „značkovací jazyk, který se využívá pro strukturování a prezentaci obsahu 

na World Wide Webu.“62 Příprava bannerů v HTML5 je pravděpodobně z výše uvedených 

formátů nejkomplikovanější. Pro kvalitní zpracování je potřeba důkladnější znalost 

programovacího jazyka. Nicméně vznikají platformy, které usnadňují přípravu bannerů 

ve formátu HTML5, podobně jako tomu bylo pro formát Flash s nástrojem Adobe Flash.63 

HTML5 formát umožňuje zobrazení fotek, videa, hudby a další multimediálních 

prvků bez nutnosti instalace plugin prvků v prohlížeči. Interactive Advertising Bureau (IAB) 

v jednom z manuálů pro práci s tímto formátem dělí HTML5 bannery na jednoduché 

a rich media reklamy. Mezi jednoduché řadí bannery, které se nehýbou (tedy určitá verze 

statického banneru) a bannery s jednoduchou animací. Oproti tomu rich media reklamy 

jsou takové, které umožnují interakci s uživatelem (viz. popis interakce), možnost přehrání 

                                                 
58 Rozdíl mezi GIF a Flash bannerem. In: Webdesign [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: http://www.webdesign.izde.cz/rozdil-mezi-gif-a-flash-bannerem/ 
59 Tamtéž 
60 POSTUCHOVÁ, Markéta. Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha, 

2012, s. 67. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav informačních studií – studia 

nových médií. Vedoucí práce Ing. Petr Očko, Ph.D. 
61 ČAPKA, Karel. Flash Player končí, prohlížeče přechází zcela na HTML 5. In: Dotekománie.cz [online]. 

2017 [cit. 2018-07-16]. Dostupné z: https://dotekomanie.cz/2017/07/flash-player-konci-prohlizece-prechazi-

zcela-html-5/ 
62 HTML5. In: IT slovník [online]. [cit. 2018-07-16]. Dostupné z: https://it-slovnik.cz/pojem/html5 
63 IAB TECH LAB. HTML5 FOR DIGITAL ADVERTISING [online]. 2016 [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2016/04/HTML5forDigitalAdvertising2.0.pdf 
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videa nebo hudby, možnosti expanze (zvětšení velikosti banneru za určitých podmínek), 

možnost her a další funkce.64 Rich media bannery, mohou mít vyšší míru proklikovosti 

než ostatní typy bannerové reklamy.65 Zejména díky tomu, že umožňují velmi kreativní 

zpracování a experimentování s různými multimediálními prvky. Pokud je tedy jedním 

z cílů inzerenta budovat povědomí o značce či snaha mít co největší proklikovost, 

tak se jedná o ideální formát.66 V některých případech se můžeme setkat s oddělením 

rich media jako samostatné kategorie odloučené od bannerů. 

 

 

Obrázek 3: Příklad interaktivního banneru (průběh minihry zobrazen zleva; uživatel může 

v prostoru banneru ovládat zaměřovač a snažit se zasáhnout jedoucí tank).  

Zdroj: adssettings.google.com. Inzerent: worldoftanks.eu/cs/ 

  

                                                 
64 IAB TECH LAB. HTML5 FOR DIGITAL ADVERTISING [online]. 2016 [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2016/04/HTML5forDigitalAdvertising2.0.pdf 
65 CHAFFEY, Dave. Average display advertising clickthrough rates. In: Smart Insights [online]. 2018 [cit. 

2018-07-20]. Dostupné z: https://www.smartinsights.com/internet-advertising/internet-advertising-

analytics/display-advertising-clickthrough-rates/ 
66 What is rich media?. In: Google Ads Help [online]. [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://support.google.com/richmedia/answer/2417545?hl=en 



 

18 

 

1.3.2. Rozdělení podle velikosti a umístění 

Druhý způsob rozdělení bannerů je podle jejich rozměru a obvyklého umístění 

na webové stránce. Opět nelze vybrat jednotné dělení, standardy pro reklamní platformy 

a obsahové sítě se mohou lišit. Z toho důvodu jsem se rozhodl vybrat formáty, 

které se obvykle vyskytují ve zdrojích o této tematice.  

Typy bannerové reklamy podle velikosti a umístění:67 

Full banner Horizontální reklamní proužek 468x60 

pixelů 

Leader board Horizontální reklamní proužek – jeho různé 

modifikace 745x100, 775x100, 750x200, 

900x200 pixelů 

Ahead Horizontální reklamní proužek umístěný v 

záhlaví stránky 745x120, 1000x120 

Square Čtverec 125x125 

Big square Velký čtverec 250x250, 300x300 

Skyscaper Vertikální reklamní proužek 120x600, 

160x600 

I-layer Banner složen ze dvou vrstev: menšího – 

základního banneru, který je umístěn na 

stránce fixně a většího banneru nebo vrstvy 

animace, která se rozbaluje buď 

automaticky nebo po najetí myší 

(mouseover). 

Sticked banner Banner, který je „přilepen“ zpravidla ke 

spodnímu okraji stránky i po dobu pohybu 

po stránce. Jelikož překrývá text stránky, je 

potřebné, aby obsahoval křížek na zavření. 

                                                 
67 Formáty internetové reklamy. In: Mediaguru [online]. 2017 [cit. 2018-07-19].  

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/typy-medii/internet/formaty-internetove-

reklamy/ 
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Doporučené formáty podle SPIR68 

Oficiální název Rozměry v pixelech 

Leaderboard 970x100, 745x100 

Square 300x300 

Skyscraper 120x600 

WideSkycraper 160x600 

Medium Rectangle 300x250 

Rectangle 970x310,480x300 

MegaBoard 998x200 

HalfPage Ad 300x600 

 

Velmi specifickým formátem je takzvaný Branding. Jedná se o banner velikosti 2000x1400, 

který pokryje většinu webové stránky a její obsah se zobrazuje na popředí banneru. Branding 

je často zařazen do samostatné kategorie odlišené od bannerové reklamy.69 

 

Obrázek 4: Příklad Brandingu. Zdroj: csfd.cz. Inzerent: budvar.cz 

                                                 
68 SPIR Standardy online reklamy. In: SPIR [online]. 2015 [cit. 2018-07-02].  

Dostupné z: http://www.spir.cz/sites/default/files/prilohy/spir-standardy-online-reklamy-2015.pdf 
69 Branding. In: R2B2 [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://r2b2.cz/pro-inzerenty/formaty/branding/ 
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Závěrem pro lepší představu velikostí jednotlivých bannerů přidávám schéma, vytvořené 

IAB. 

 

Obrázek 5: Schéma vybraných velikostí bannerů (velikost byla zmenšena, ale poměr mezi 

bannery zůstal stejný). Zdroj: http://exper.orderingsystem.co/iab-ad-format/ 
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1.4. Možnosti cílení bannerové reklamy 

V této kapitole se zaměřím na základní možnosti cílení bannerové reklamy. 

Jinými slovy, jaké možnosti mají inzerenti při rozhodování, kam umístit a komu zobrazit 

danou bannerovou reklamu. Jedná se o jednu ze základních podmínek úspěšného fungování 

reklamních kampaní.70 

Pro popis jednotlivých druhů cílení vycházím z možností systémů AdWords a Sklik, 

které poskytují velkou variaci možností. Ostatní systémy fungují z hlediska cílení velmi 

podobně. Zaměřuji se na nejčastější formy cílení, se kterými se lze setkat. Jednotlivé druhy 

cílení je také možné kombinovat, a tím více konkretizovat cílovou skupinu. Úspěch dané 

kampaně pak závisí na konkrétním nastavení kombinace cílení.71,72 Obvykle je ale pro větší 

přehlednost a kontrolu doporučováno vyhradit jednotlivým reklamním kampaním pouze 

jeden druh cílení.73 

1.4.1. Cílení na obsah 

Jednotlivé reklamní systémy analyzují obsah webových stránek (klíčová slova, 

témata a další faktory) a následně inzerentům nabízejí možnost cílit na specifický druh 

obsahu, který vyhovuje jejich požadavkům.74 Inzerent si tedy v tomto případě vybírá určitý 

prostor v rámci obsahové sítě, kde chce svou bannerovou reklamu umístit. Rozlišujeme 

tři základní druhy cílení na obsah: cílení podle témat, cílení podle klíčových slov a cílení 

podle umístění. 

1.4.1.1.Cílení podle témat 

Výběr cílení podle témat umožnuje umístění reklam na několik stránek s podobným 

obsahem zároveň. Reklamní systémy při analýze obsahu webu zohledňují řadu faktorů jako 

je text, jazyk nebo strukturu stránky. Podle této analýzy následně rozpozná a přiřadí 

stránkám daná témata a zacílí na ni reklamy.75 

                                                 
70 Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
71 Kombinace různých typů cílení v obsahové síti. In: Nápověda Sklik [online]. [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/kombinace-typu-cileni/ 
72Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
73GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014, s. 287. ISBN 971-1-118-

81956-2. 
74 Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
75 Tamtéž 
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Témata nabízí poměrně široké zacílení, protože do jedné kategorie obsahu může 

spadat velké spektrum webů. Z toho důvodu mají obvykle kampaně využívající cílení podle 

témat vyšší míru zobrazení (impresí) a tím pádem i větší dosah (reach). Na druhou stranu 

ne všechny weby spadající do určité kategorie musejí být pro inzerenta zcela relevantní, 

takže ve výsledku část lidí přicházejících z reklamy (traffic) nemusí zcela odpovídat cílové 

skupině. Tato částečná nepřesnost cílení vede k navýšení cen za akci (CPA).76 

Při určování témat lze vybírat ze seznamu, který daný systém nabízí. Sklik 

v současné chvíli nabízí 34 témat. Mezi ně patří například: auto-moto, cestování, film, 

fitness, počítačové hry a další.77 Systém AdWords jde o něco dále. Nabízí aktuálně 

26 kategorií a každá z nich se skládá z řady dalších subkategorií. Například z kategorie sport 

si lze dále vybrat z nabídky individuální sporty, kolektivní sporty, moto sport a podobně. 

Často se i tyto subkategorie skládají z dalších několika položek.78Rozčlenění témat tímto 

způsobem poskytuje výraznou výhodu pro inzerenta v možnosti vybrat si do jaké míry chce 

své cílení specifikovat. Například prodejce cukrovinek má možnost výběru subkategorie 

cukrovinky a zacílení bude tak mnohem relevantnější, než kdyby využil cílení na celou 

kategorii jídlo.  

Závěrem je třeba dodat, že reklamní systémy nabízejí poměrně široké spektrum 

výběru témat, ale jsou oblasti, které nenabízí. V takovém případě je vhodné sáhnout 

po následujícím druhu cílení. 

  

                                                 
76GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014, s. 292 ISBN 971-1-118-

81956-2. 
77 Cílení na témata. In: Nápověda Sklik [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-

cileni/cileni-tema/ 
78 Google Adwords – nastavení kampaní 
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1.4.1.2.Cílení podle klíčových slov 

 „Klíčové slovo je textový řetězec tvořený jedním nebo více slovy.“79 

Nejprve si inzerent určí seznam relevantních klíčových slov pro jeho službu či produkt. 

Následně výběr těchto klíčových slov určuje zobrazení reklamy u obsahu, který je částečně 

tvořen vybranými klíčovými slovy nebo se jim významově blíží.80,81 Například cestovní 

kancelář může určit klíčové slovo dovolená a následně tím zobrazit reklamu u článku o letní 

dovolené. 

Oproti tématům se jedná o konkrétnější cílení. Dosah kampaní nemusí proto být 

tak velký, ale na druhou stranu je zacílení relevantnější, a díky tomu mají obvykle kampaně 

nižší náklady na CPA.82 

Z hlediska nastavení je doporučováno mít v jedné reklamní sestavě, která cílí 

na klíčová slova, mezi pěti až deseti slovy v základním tvaru podstatných jmen a sloves. 

Při větším počtu klíčových slov může docházet k nepřesnému výběru stránek.83 Vhodné 

je také určit vylučující záporná slova, díky kterým naopak lze z kampaně vyloučit obsah, 

na který nechceme cílit.84 Inzerent tak částečně může předejít tomu, aby se reklama zobrazila 

u nevhodného obsahu, se kterým nechce být spojován. Například prodejce automobilů určité 

značky nebude pravděpodobně chtít zobrazit svou bannerovou reklamu u článku 

o automobilové nehodě, ačkoliv tento článek může zahrnovat klíčová slova spojená 

s motorismem. Zařadí proto slovo nehoda mezi vylučující slova a u podobných článků 

se reklama nezobrazí. 

Cílení podle klíčových slov a cílení podle témat vychází z kontextu (obsahu) daných 

cílových stránek, z toho důvodu je také někdy označováno jako kontextové 

                                                 
79 Klíčová slova. In: Nápověda Sklik [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-

cileni/klicova-slova/ 
80 Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
81 O klíčových slovech. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/1704371 
82 GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014, s. 292 ISBN 971-1-118-

81956-2 
83 Klíčová slova. In: Nápověda Sklik [online]. [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/ 
84 Vylučující klíčová slova. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2453972 
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cílení.85Kontextové cílení je pravděpodobně nejznámější a nejpoužívanější možnost cílení 

v reklamních sítích.86 

1.4.1.3.Cílení podle umístění 

Cílení podle umístění je nejkonkrétnější způsob cílení na obsah. Inzerent si sám určí 

konkrétní weby v obsahové síti (v daném systému se musí jednat o partnerské weby) 

a na nich se následně bude reklama zobrazovat.87 Mezi výhody patří větší kontrola 

pro zobrazení reklam. Nevýhodou může být tendence vybírat si známější weby s vyšší 

konkurencí a díky tomu navyšovat náklady na provoz kampaní. Také může inzerent 

přicházet o možnost zobrazovat se na místech, která nezná, ale která jsou stále pro jeho 

kampaně relevantní.   

                                                 
85 GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014, s. 282 ISBN 971-1-

118-81956-2 
86 Online marketing: současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014, s. 9. ISBN 978-

80-251-4155-7. 
87Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
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1.4.2. Cílení na publikum 

Tento druh cílení vychází ze zaměření na vybraný segment publika a snahy oslovit 

uživatele, kteří mohou mít zájem o inzerentovy služby či produkty. Jedná se o cílení 

na uživatele, kteří procházejí webové stránky, používají aplikace či sledují videa.88 Oproti 

předchozí skupině cílení tedy inzerent neřeší nutně, kde se jeho reklama zobrazí, 

ale komu se zobrazí. Cílení na publikum (audience buying) je velmi dominantní v oblasti 

RTB, ale běžně se využívá i v ostatních oblastech.89 

Cílení na publikum vychází z informací o internetových uživatelích. Reklamní 

systémy k tomu využívají takzvané soubory cookies. Cookies jsou textové soubory 

vytvářené webovými servery a ukládané v počítači prostřednictvím internetového 

prohlížeče. Díky nim lze následně rozlišit jednotlivé uživatele a střádat o nich údaje.90 

Pro správce webových stránek i marketingové pracovníky však existují legislativní pravidla 

pro práci s osobními údaji, kterými by se měli řídit. Toto téma se například velmi řešilo 

v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), což je legislativa EU, 

která si bere za cíl zlepšit ochranu osobních dat občanů.91 

V následující části se zaměřím na tři nejobvyklejší způsoby cílení na publikum: 

demografické cílení, cílení na zájmy a remarketing. 

1.4.2.1. Demografické cílení 

Demografické cílení reklam vychází z rozdělení cílové skupiny podle faktorů jako 

je věk, pohlaví nebo regionální oblasti.92„Využití těchto segmentačních kritérií vychází 

z předpokladu, že jednotlivé demografické skupiny vykazují v celé řadě produktových 

kategorií odlišné potřeby a chování“.93Inzerent má díky demografickému cílení následně 

možnost vybrat si kritéria, pro která je jeho reklama nejvíce relevantní.94 

                                                 
88 Cílení na publikum. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/2497941?hl=cs 
89NOVÁK, Matěj. RTB – real time bidding. In: DoubleSense.cz [online]. 2018 [cit. 24.07.2018].  

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/wiki/rtb-real-time-bidding/ 
90 Co jsou Cookies. In: Adaptic [online]. [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/cookies/ 
91 Co je GDPR. In: GDPR.cz [online]. 2018 [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: https://www.gdpr.cz/gdpr/ 
92Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
93 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 113 

ISBN 978-80-247-5869-5. 
94Cílení reklam. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-16].  

Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1704368?hl=cs 
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Například při výběru regionálního cílení si lze zvolit určitou část geografické oblasti 

na mapě, a tím dosáhnout zobrazování reklamy pouze uživatelům, kteří se v dané oblasti 

nachází. Díky tomu může inzerent dosáhnout přesnějšího cílení na potencionální 

zákazníky.95 

Reklamní systémy používá k demografickému cílení odhad na základě chování uživatelů 

v prostředí internetu, ze toho důvodu nemusí být vždy cílení zcela přesné a zpravidla 

je tak nastaveno jako doplňkové k dalším druhům cílení.96 

1.4.2.2. Cílení na zájmy 

Tento druh cílení funguje na rozdělení uživatelů internetu do skupin na základě jejich 

chování a projevení zájmu o určitou kategorii nebo produkt. Daný zájem je uživateli přiřazen 

v závislosti na jeho aktivitě na webu, kterou mohou reklamní systémy díky souborům 

cookies analyzovat. Reklama se tedy následně zobrazuje nezávisle na obsahu dané webové 

stránky, kde se uživatel zrovna nachází, ale na základě jeho předchozího chování 

na internetu.97 Kupříkladu uživatel se může v danou chvíli nacházet na webové stránce 

obsahující článek o zahradničení. V minulosti však projevil zájem o obsah související 

s nákupem pračky, tak se mu v daný moment zobrazí u článku o pěstování květin banner 

s výhodnou nabídkou prodeje pračky. 

Reklamní systémy dále rozlišují dvě podkategorie: zájmy uživatelů (označováno 

jako Zájmy) a nákupní chování (Zájmy o koupi; Konkrétní zájem o koupi). Kategorie zájmy 

uživatelů vychází z jejich dlouhodobého chování, je proto obecnější a vhodná zejména 

pro branding a vyvolání poptávky. Zájmy o koupi naopak vychází z krátkodobého chování 

ve formě zájmu o určitý typ produktu nebo služby, a jsou tím pádem přesnější a vhodné 

pro oslovení uživatelů v posledních fázích nákupního procesu (tedy spíše výkonnostní 

kampaně).98 

                                                 
95 Regionální cílení. In: Nápověda Sklik [online]. 2018 [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/regionalni/ 
96 HRIVŇÁK, Adam. Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na konspiračních a propagandistických 

webech. Praha, 2017, s. 22. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Eva Máchová 
97 GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014, s. 296 ISBN 971-1-118-

81956-2 
98 Zájmově cílená reklama. In: Nápověda Sklik [online]. 2018 [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/zajmove-cilena-reklama/ 
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1.4.2.3. Remarketing 

Remarketing (označovaný také jako retargeting) je způsob cílení na uživatele, 

kteří mají k inzerentově značce nějaký vztah. V minulosti mohli například navštívit dané 

webové stránky, viděli reklamu nebo využili aplikaci.99 Hlavním důvodem využití 

remarketingu je snaha inzerenta se uživateli znovu připomenout v době, kdy si prohlíží jiné 

stránky, a přivést ho zpět na stránku dané služby či produktu. Mezi další důvody k využití 

remarketingu patří snaha inzerenta vyvolat u uživatelů zájem o opakovaný nákup 

(po uplynutí určité doby), motivovat zákazníka k dokončení nákupu (pokud například 

zákazník vložil zboží do košíku, ale nedokončil nákup), budovat značku či zobrazit uživateli 

velmi specifické sdělení.100 Obvykle platí, že mají remarketingové kampaně několikrát větší 

účinnost než kampaně s jiným druhem cílení.101,102 Zejména díky tomu, že inzerent oslovuje 

uživatele v pokročilejších fázích nákupního procesu.103 

Technicky je remarketing opět založen na sbírání souborů cookies uživatelů. Inzerent 

musí pro zprovoznění remarketingu vložit měřící kód na svůj web a následně má možnost 

v reklamních systémech spravovat jednotlivá publika. Remarketingová publika jsou 

seznamy uživatelů, kteří splňují inzerentem zadané požadavky, definované zejména pomocí 

navštívené URL adresy. Základním typem publika jsou Všichni návštěvníci, což je seznam 

všech návštěv daného webu. Výrazně efektivnější je však publika segmentovat a případně 

je mezi sebou kombinovat.104 Lze například vytvořit publikum z uživatelů, kteří navštívili 

určitou sekci webu a nedokončili nákup, nebo naopak publikum z uživatelů, kteří zakoupili 

určitý produkt či službu. Díky tomu má inzerent možnost komunikovat velmi specifická 

sdělení přesně zacílenému okruhu uživatelů.  

                                                 
99 HRIVŇÁK, Adam. Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na konspiračních a propagandistických 

webech. Praha, 2017, s. 22. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Eva Máchová 
100 DOMEŠ, Martin. Remarketing (1. díl): Jak funguje a jak ho využít. In: Martin Domeš [online]. 2018 [cit. 

2018-07-20]. Dostupné z: https://www.martindomes.cz/remarketing-1-jak-funguje-a-jak-ho-vyuzit/ 
101 Remarketing. In: Adaptic [online]. 2018 [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/remarketing/ 
102 Online marketing: současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014, s. 60. ISBN 978-

80-251-4155-7. 
103HRIVŇÁK, Adam. Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na konspiračních a 

propagandistických webech. Praha, 2017, s. 22. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové 

práce Mgr. Eva Máchová 
104 AdWords Remarketing. In: Marketing PPC [online]. 2018 [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://www.marketingppc.cz/adwords/jak-funguje-adwords-remarketing/ 
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Obrázek 6: Příklad remarketingu (banner se zobrazil na základě předchozí návštěvy 

stránky produktu). Zdroj: adssettings.google.com. Inzerent: sushitime.cz 

 

Specifickým druhem remarketingu je dynamický remarketing (popřípadě dynamický 

retargeting). Ten je vhodný zejména pro e-shopy, neboť s určitým časovým odstupem 

zobrazuje uživatelům zboží, které si v minulosti na e-shopu prohlíželi. Princip dynamického 

remarketingu je do velké míry založen na automatizaci. Inzerent nemusí do reklamních 

systémů nahrávat bannery, či upravovat inzeráty. Systém si z e-shopu bere podklady 

(fotografie a informace o produktech) samostatně a bannery vytvoří automaticky. 

Nevýhodou dynamického remarketingu je jeho složitější příprava.105 

 

Obrázek 7: Příklad dynamického remarketingu. Zdroj: adssettings.google.com. Inzerent: 

zoot.cz  

                                                 
105 Dynamický retargeting. In: Nápověda Sklik [online]. 2018 [cit. 2018-07-20].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/dynamicky-retargeting/ 
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1.5. Nákup bannerové reklamy v online prostředí 

V následující kapitole se zaměřím na základní způsoby, jakými může být bannerovou 

reklama umísťována v prostředí internetu. Jedná se zejména o nákup reklamního prostoru 

napřímo, RTB a PPC. Specifika jednotlivých systémů se v průběhu času vyvíjí a některé 

jejich funkce se mohou prolínat.  

1.5.1. Přímý nákup reklamního prostoru 

Přímý nákup reklamního prostoru probíhá individuální dohodou mezi vydavateli 

obsahu (například v podobě určité webové stránky) a inzerentem (například reklamní nebo 

mediální společnost zastupující klienta). Pokud se subjekty dohodnou, tak inzerent umístí 

reklamu v daném prostoru poskytnutém vydavatelem obsahu na určitou dobu s garancí 

určitého počtu impresí (zobrazení reklamy). Nejčastěji využívaný platební model je CPM, 

kdy inzerent platí za tisíc zobrazení dané reklamy.106 

Mezi výhody patří garance zobrazení bannerů na konkrétním místě v daný čas 

a možnost individuální dohody podle potřeby inzerenta a vydavatele. Nevýhodou je velmi 

omezená možnost cílení (veškerá návštěvnost konkrétního webu může zahrnovat různé 

cílové skupiny, a tudíž nemusí být vždy reklama zcela relevantní).107 Další nevýhodou 

je značná netransparentnost cen inzerce. Ačkoliv existují oficiální ceníky jednotlivých 

vydavatelů obsahu, tak se málokdy výsledná hodnota dohody shoduje s oficiálními 

hodnotami. Velmi záleží na vyjednávání a vztahy mezi subjekty.108 Celý proces navíc může 

také trvat poměrně dlouhou dobu, právě díky individuálnímu vyjednávání podmínek 

umístění inzerce. 

1.5.2. Programatický nákup 

Programatický nákup, označuje proces nákupu reklamy prostřednictvím softwaru, 

nejčastěji formou aukce. Tento způsob nákupu reklamního prostoru má řadu výhod. 

V první řadě částečně eliminuje lidský faktor (např. vyjednávání o cenách), takže je celý 

proces flexibilnější a rychlejší.109 Navíc různé softwarové platformy přinášejí velký 

                                                 
106 PETRTYL, Jan. Bannerová reklama. Marketing Mind. [online]. 2017 [cit. 26.06.2018].   

Dostupné z: https://www.marketingmind.cz/bannerova-reklama/ 
107 Tamtéž 
108 On-line marketing 2017: přicházejí nové reklamní formáty. In: Marketing & Media [online]. 2017 [cit. 

2018-07-12]. Dostupné z: https://www.mam.cz/marketing/c1-65582320-on-line-marketing-2017-prichazeji-

nove-reklamni-formaty 
109 WTF is programmatic advertising?. In: Digiday [online]. 2014 [cit. 2018-07-12].  

https://www.marketingmind.cz/bannerova-reklama/
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potenciál z hlediska práce s daty, automatizací a umělou inteligencí. Vše s cílem dosažení 

co možná největší účinnosti marketingových kampaní v reálném čase.110 V neposlední řadě 

programatický nákup umožnuje v porovnání s přímým nákupem transparentní obchod 

s reklamním prostorem. Díky nastavení v systémech lze přesně určit kolik inzerent za danou 

reklamu zaplatí a kolik daný vydavatel obsahu (médium) dostane.111 Někdy 

je programatický nákup nesprávně zaměňován za pojem RTB, což je označení pro jeden 

konkrétní způsob programatického nákupu.112 

1.5.2.1. RTB 

RTB (Real Time Bidding) „je technologie, která umožňuje nákup impresí113 

displejové reklamy v aukci, která probíhá v reálném čase – tedy při zobrazení každé 

jednotlivé imprese.“114 Vydavatelé online obsahu využívají RTB k prodeji plochy, kterou 

neprodali prostřednictvím přímého prodeje.115 Zároveň se RTB postupem času vyvíjí. 

Snižuje se jeho role pouze jako doplňkového prodeje a naopak se z něj čím dál více stává 

plnohodnotná obchodní platforma.116 Pro inzerenty je RTB možnost, jak rychle 

a kontrolovaně nakupovat reklamní prostor. Mezi časté způsoby platby za reklamu patří 

CPM (cena za tisíc zobrazení), ale také nákup publik – zaměření na určitý segment.117 

Celý proces funguje následovně: vydavatel obsahu má volný prostor, který může 

nabídnout pro umístění reklamy při daném zobrazení stránky. Tuto informaci vydá 

do systému SSP (Suply Side Platform), který slouží ke správě aukce na straně nabídky 

(vydavatele). Systém SSP následně nabídne danou impresi prostřednictvím aukce systémům 

DSP (Demand Side Platform), které jsou s ním propojené. DSP jsou systémy, jejichž 

                                                 
Dostupné z: https://digiday.com/media/what-is-programmatic-advertising/ 
110 BUSH, O. The Programmatic Advertising Principle. In: Programmatic Advertising. Cham: Springer 

International Publishing, 2016. 978-3-319-25021-2. Také dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-

319-25023-6_1 
111 Seznamte se s real-time biddingem. In: H1 [online]. 2012 [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://blog.h1.cz/aktualne/seznamte-se-s-real-time-biddingem/ 
112WTF is programmatic advertising?. In: Digiday [online]. 2014 [cit. 2018-07-12].  

Dostupné z: https://digiday.com/media/what-is-programmatic-advertising/ 
113 Neboli zobrazení reklamy 
114 NOVÁK, Matěj. RTB – real time bidding. In: DoubleSense.cz [online]. 2018 [cit. 24.07.2018].  

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/wiki/rtb-real-time-bidding/  
115 NOVÁK, Matěj. Co je RTB – real time bidding?. In: Doublesense [online]. 2012 [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/clanky/co-je-rtb-real-time-bidding 
116 NOVÁK, Matěj. Musíme vysvětlovat benefity programatiku. In: Mediaguru [online]. 2018 [cit. 2018-07-

30]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/06/matej-novak-musime-vysvetlovat-benefity-

programatiku/ 
117 JÍROVÁ, Kateřina. Programmatic: fakta a mýty. In: H1 [online]. 2017 [cit. 2018-07-25].  

Dostupné z: https://blog.h1.cz/aktualne/programmatic-fakta-a-myty/ 
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prostřednictvím se nakupující (inzerenti) mohou zúčastnit aukce. Mají díky nim informace 

o daných nabídkách (specifikaci webů, pozici reklamy, reklamních formátech atd.). 

V této fázi systém DSP na základě kritérii pro danou volnou impresi vybere z inzerentů ty, 

kteří o ní mají zájem. Nejvyšší nabídky inzerentů následně systém DSP pošle zpět 

do systému SSP. V závěrečné fázi systém SSP vyhodnotí na základě kritérií od vydavatele 

nabídku inzerentů a zobrazí inzerát s nejvyšší nabídkou. Ačkoli celý proces zní poměrně 

komplikovaně, tak se jednotlivé aukce odehrávají v řádech desetin sekundy.118 

Od toho je také odvozen název Real Time Bidding. Reklamní prostor je prodán až potom, 

co uživatel zobrazí daný obsah. Stane se to ale prakticky bez prodlení, proto si toho uživatel 

nevšimne.119 

RTB funguje jako otevřený systém, do kterého se může zapojit řada subjektů, 

pokud dodrží vzájemnou provázanost. Z toho důvodu existuje celá řada SSP a DSP systémů, 

které se od sebe liší technickými vlastnostmi. Inzerenti a vydavatelé tak mají možnost 

výběru platforem, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům. Celý systém funguje 

na protokolu OpenRTB, který je jistotou otevřenosti systému a dodržování standardů.120 

Právě provázanost a otevřenost systémů je hlavním rozdílem proti systémům 

jako je AdWords, které mohou částečně fungovat na velmi podobné bázi jako RTB, ale jsou 

uzavřené.121 

Kromě klasických formátů bannerové reklamy pro desktop či mobilní zařízení 

lze prostřednictvím RTB také nakupovat TV bannery, tedy reklamní formát určený 

pro HbbTV.122 HbbTV je zjednodušeně řečeno hybridní digitální televize kombinující 

klasické televizní vysílání s obsahem z internetu. Uživatelům poskytuje vysokou míru 

interaktivity a rozšířeného obsahu.123 TV bannery mohou být velkým přínosem pro inzerenty 

                                                 
118 NOVÁK, Matěj. Co je RTB – real time bidding?. In: Doublesense [online]. 2012 [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/clanky/co-je-rtb-real-time-bidding 
119  NOVÁK, Matěj. RTB – real time bidding. In: DoubleSense.cz [online]. 2018 [cit. 24.07.2018].  

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/wiki/rtb-real-time-bidding/ 
120 Tamtéž 
121 NOVÁK, Matěj. RTB vs. Google AdWords. In: Doublesense [online]. 2012 [cit. 2018-07-25].  

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/clanky/rtb-adwords 
122 TV banner. In: R2B2 [online]. [cit. 2018-07-25]. Dostupné z: https://r2b2.cz/pro-inzerenty/formaty/tv-

banner/ 
123 BROUGHALL, Nick. HbbTV and FreeviewPlus: Everything you need to know. In: Techradar [online]. 

2015 [cit. 2018-07-25]. Dostupné z: https://www.techradar.com/news/television/hbbtv-and-freeviewplus-

everything-you-need-to-know-1254169 
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i televizní společnosti. 124 V budoucnu můžeme pravděpodobně očekávat nárůst investic 

do toho formátu. 

1.5.2.2. PPC 

„PPC reklama (Pay Per Click= zaplať za proklik) je textová či grafická reklama, 

která má podobu sponzorovaného odkazu ve vyhledavači nebo na webové stránce.“125 

Název je odvozen podle toho způsobu, jakým inzerent platí za reklamy v prostředí internetu. 

V obvyklém nastavení inzerent platí za kliknutí uživatele na danou reklamu (cena za klik 

je dána aukčním systémem). Samotné zobrazení reklamy není zpoplatněno. Jedná 

se o takzvaný CPC (cost-per-click) model.126 Nutno dodat, že PPC systémy obvykle 

umožnují i jiné způsoby placení za reklamu jako je například CPM (cena za tisíc zobrazení) 

nebo CPA (cena za akvizici).127,128 Tyto platební modely nejsou ale tak časté. 

PPC je běžnou a pravděpodobně jednou z nejúčinnějších forem online marketingu. 

Mezi výhody PPC reklamy patří relativně velká možnost kontroly nad nastavením reklam, 

velmi přesné cílení a vyhodnocení přínosů reklamy pro inzerenta (například podle počtu 

konverzí – více v kapitole efektivita bannerové reklamy). Nevýhodou PPC reklamy může 

naopak být relativně vysoký nárok na průběžné sledování kampaní a jejich úpravy.129 

PPC reklamu v prostředí internetu zprostředkovávají PPC systémy. 

Světově nejpoužívanějším je systém AdWords (v blízké budoucnosti bude přejmenován 

na Google Ads) od společnosti Google a v České republice je také často využívaný systém 

Sklik od společnosti Seznam.cz.130 Mezi PPC reklamu můžeme také zařadit některé druhy 

reklamy na sociálních sítích. Například sociální síť Facebook má svou platformu 

                                                 
124 NOVÁK, Matěj. Musíme vysvětlovat benefity programatiku. In: Mediaguru [online]. 2018 [cit. 2018-07-

30]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/06/matej-novak-musime-vysvetlovat-benefity-

programatiku/ 
125 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 74. ISBN 978-80-246-3075-5. 
126 FJELL, Kenneth. Online advertising: Pay-per-view versus pay-per-click with market power. Journal of 

Revenue and Pricing Management. 2010, 9(3), 198-203. DOI: 10.1057/rpm.2010.5. ISSN 1476-6930. 

Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1057/rpm.2010.5 
127 Cost-per-thousand impressions (CPM): Definition. In: Google Ads Help [online]. [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/6310?hl=en  
128 Strategie nabídek Cílová CPA. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/6268632?hl=cs 
129 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 94-95. ISBN 978-80-
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pro reklamu Facebook Ads.131 Reklama na sociálních sítích ale v čase nabírá na významu 

a vnikla proto pro ni samostatná kategorie SocialAdvertising, která zahrnuje mnoho dalších 

druhů marketingové komunikace.132 

Jednotlivé systémy se od sebe liší zejména v jejich zásahu.133 Umožňují umístění 

více druhů reklamy, ale konkrétně bannerová reklama se jejich prostřednictvím umísťuje 

v obsahových sítí. Obsahová síť je skupina partnerských webů a aplikací daného reklamního 

systému.134 Systém Sklik má například ve své síti zejména weby z českého prostředí jako 

jsou: Novinky.cz, iHned.cz, Nova.cz, Auto.cz a podobně.135 Systém AdWords má 

obsahovou síť globální a počet partnerských webů a aplikací je proto výrazně větší. 

Jeho významnou součást tvoří portál pro sdílení videí YouTube.136 Bannery se následně 

zobrazují právě na stránkách těchto obsahových sítí. 
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132 TUCKER, Catherine. Social Advertising. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1975897. ISSN 
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1.6. Ad blocking a anti-ad blocking 

S rozvojem online marketingu souvisí také fenomén adblockingu, který ovlivňuje 

vydavatele obsahu (publishers), inzerenty, reklamní agentury i reklamní systémy.137 

Celkově má tato tematika potenciál v budoucnu výrazně proměnit prostředí internetu 

a formy displejové reklamy. 

Adblocking je proces blokování placené displejové reklamy na internetu. Blokování 

umožnuje uživatelům software (adblock), který se zaměřuje na specifické typy reklamy, 

jako jsou bannery, vyskakovací okna, videoreklamu a další.138Software blokující reklamu 

lze využít na různých zařízeních včetně stolních počítačů a telefonů.139Uživatelé se obvykle 

rozhodují využívat adblocking, pokud reklama nějakým způsobem negativně ovlivňuje 

jejich uživatelkou zkušenost. Jedná se zejména o případy, kdy je reklama obtěžující 

nebo agresivní, brání v zobrazování obsahu, zpomaluje načítání stránky, čerpá velké 

množství dat a podobně.140Podle studie IAB z roku 2016 má asi 26 % uživatelů internetu 

nainstalovaný adblock na počítači a asi 15 % má adblock na mobilu.141 

Ačkoliv blokování reklamy může mít určitý pozitivní přínos pro uživatele, 

tak pro ostatní subjekty v prostředí internetu se jedná spíše o problematický fenomén. 

Výrazně jsou jím postiženy subjekty, které zobrazováním reklamy u svého obsahu získávají 

od inzerentů finanční příjem (např. zpravodajské weby). Blokování reklamy snižuje jejich 

finanční příjem, a to se může negativně promítnout na kvalitě vytvářeného obsahu. 142 

Jedním ze způsobů, jak se blokování reklamy bránit, je anti-adblocking. 

Jasná definice tohoto termínu neexistuje, ale v podstatě se jedná o veškeré aktivity s cílem 

konfrontovat internetové uživatele blokující reklamu. Mezi metody anti-adblockingu patří 
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zavedení vyskakovacích oken s výzvou k vypnutí adblocku, zpřístupnění jen části obsahu 

webu, omezení přístupu na web a podobně.143 Další možností pro vydavatele je přechod 

z modelu financování reklamou na model zpoplatnění obsahu, obvykle ve formě 

předplatného. Tím může vydavatel získat nezávislost na inzerentech a do jisté míry větší 

svobodu při vytváření obsahu.144 Nutno dodat, že ne každá platforma má takovou formu 

obsahu či členskou základu, aby mohla přejít na model předplatného. Poměrně obvyklý 

postup je kombinace těchto modelů. Například vydavatelství The New York Times čerpá 

finance ze zobrazování reklamy, ale zároveň se mu dlouhodobě daří navyšovat základnu 

předplatitelů, kteří tvoří hlavní část výnosů.145 

V budoucnu můžeme čekat intenzivní debaty na téma adblockingu. 

Existují argumenty pro i proti blokování reklamy v online prostředí. Trend, který můžeme 

aktuálně sledovat, je určitá kultivace displejové reklamy a snaha o motivaci uživatelů, 

aby adblock nepoužívali. Řada organizací zabývající se online marketingem vydává 

standardy a doporučení pro vytváření reklamy. Jedním z hlavních bodů je omezení formátů, 

které mohou negativně ovlivňovat uživatelkou zkušenost.146Stejným směrem se také vydává 

Google, který sice čerpá obrovské příjmy ze zobrazování reklamy, ale rozhodl se zlepšovat 

uživatelskou zkušenost a zavést jako výchozí možnost pro prohlížeč Chrome omezenou 

formu adblocku. Ta blokuje 12 forem displejové reklamy, které byly vyhodnoceny 

jako nejvíce rušivé. Jedná se například o vyskakovací okna (Pop-up ads), automaticky 

se spouštějící videoreklamy se zvukem (Auto-play video ads with sound) či reklamy 

s odpočtem před načtením obsahu stránky (Prestitial ads with countdown).147 K blokování 

podobných formátů směřuje také Apple a jeho prohlížeč Safari.148 
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1.7. Bannerová slepota (banner blindness) 

S konceptem bannerové slepoty poprvé přišel Benway a Lane ve své studii v roce 

1998. Bannerovou slepotu lze chápat jako moment, kdy uživatel internetu zcela přehlíží 

grafický banner ve formě placené reklamy inzerenta. Případně může být grafický banner 

součástí obsahu webové stránky, který má sloužit k navigaci na webu či k podpoře určité 

kategorie.149 Dnes se pod pojmem bannerová slepota obecně rozumí „…podvědomé 

ignorování grafické reklamy“.150 

V začátcích internetu byla bannerová reklama velmi efektivní, jednalo se totiž 

o novinku a lidé jí proto věnovali velkou míru pozornosti. První bannerová reklama 

na společnost AT&T zaznamenala míru prokliku (CTR) 43 %. Dnes je průměrné CTR menší 

než 1 %.151Uživatelé internetu si postupem času zvykli na typické umístění, formáty 

a podobu grafické reklamy a omezili jejích vnímání.152 Obecně platí, že uživatelé nechtějí 

být při procházení webu rušeni irelevantní či obtěžující reklamou.153 Ironií je, že si banneru 

často nevšimnou ani pokud obsahuje relevantní informace, které by uživatele mohly 

zajímat.154 

Bannerová slepota negativně ovlivňuje efektivitu grafické reklamy.155 Tento fakt 

je problematický především pro inzerenty, kteří bannerovou reklamu užívají k oslovení 

s internetových uživatelů. Existuje řada studií zabývajících se tímto tématem, přesto není 

zcela jasné, proč a jak bannerová slepota vzniká. Faktory, které ovlivňují bannerovou 

slepotu, můžeme rozdělit na off-page (mimo stránku) a on-page (na stránce).  
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Off-page faktory správce webu nebo inzerent nemůže příliš ovlivnit. Jedná se především 

o problematiku pozornosti internetových uživatelů a o vývoj jejich vztahu k obsahu 

na internetu v čase. On-page faktory jsou takové, které může zcela ovlivnit správce stránky 

či inzerent. Jedná se především o pozici bannerů na stránce, jejich formát, obsah a formu 

sdělení, míru expozice či frekvenci zobrazení.156 Dalším schématem pro zkoumaní různých 

faktorů bannerové reklamy na její efektivitu je rozdělení na takzvané centrální podněty 

(central cues) a periferní podněty (periferal cues). Centrální podměty souvisejí především 

s blízkostí (vztahem) ke sdělení bannerové reklamy. 157 Mezi periferní podněty naopak patří 

faktory jako je formát banneru (statický, animovaný apod.), velikost banneru (v pixelech), 

či frekvence zobrazení banneru.158 Formátům bannerů a jejich vlivu na efektivitu 

je věnována kapitola v teoretické části a na velikost bannerů se zaměřuji v praktické části, 

neboť se výsledky studií ohledně jejího vlivu velmi liší. Frekvenci zobrazení reklamy 

je třeba nastavovat v souvislosti s cílem propagačního sdělení. Rozdílné nastavení bude 

vhodné při snaze vyvolání nákupního úmyslu a jiné zase při snaze dosáhnout zapamatování 

nebo vzpomenutí si na značku.159 Vyšší frekvence zobrazení reklamy může mít pozitivní 

přínos při snaze narušit bannerovou slepotu uživatelů. Zároveň má frekvence zobrazení 

také vliv na hodnocení reklamy a při příliš častém zobrazování může u uživatelů dojít 

k „přesycenosti“.160 Z těchto důvodů je četnost zobrazování bannerové reklamy důležité 

plánovat a v průběhu kampaní podle potřeby optimalizovat. Poměrně běžná frekvence 

se pohybuje kolem 10 zobrazení reklamy uživateli denně.161 
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Neexistuje tedy jednoznačný postup, jak mohou správci webů či inzerenti bannerové 

slepotě předcházet. Jednotlivé studie se často ve svých závěrech liší. Jedním ze závěrů je, 

že pro snížení vlivu bannerové slepoty je ideální, pokud bannery mají velký informační 

přínos a zábavní hodnotu, a naopak příliš uživatele neobtěžují a jejich množství na stránce 

není příliš velké.162Jako efektivnější jsou také v některých případech hodnoceny bannery 

větších velikosti (v pixelech) s krátkým výstižným sdělením a absencí firemního loga. Navíc 

pokud sdělení bannerové reklamy koresponduje s potřebami uživatelů, tak má mnohem lepší 

šanci uživatele zaujmout a vyrušit je z běžného procházení webového obsahu. Relevance 

sdělení je tedy klíčová a zásadně ovlivňuje šanci uživatele zaujmout a vyvolat nějakou jeho 

reakci.163 

Reklamní agentury se s bannerovou slepotou snaží bojovat kreativním grafickým 

zpracováním bannerů či umísťováním na plochy, kde je bannerová slepota menší.164 
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2. Praktická část 

Jak jsem již nastínil v teoretické části, tak existuje řada studií věnující se tematice 

efektivity bannerové reklamy. V praktické části této bakalářské práce se zaměřím na velikost 

bannerů jako na jeden ze zásadních faktorů tohoto druhu reklamy. 

Jednotlivé studie přistupují ke zkoumání velikosti bannerů odlišně a docházejí 

k jiným závěrům. Podle některých výsledků studií nelze jednoznačně určit, že by velikost 

bannerů měla vliv na jejich efektivitu, pokud využijeme CTR jako kritérium 

pro hodnocení.165 Jiné studie naopak došly k závěru, že velikost bannerů má vliv na jejich 

efektivitu a za úspěšnější označuje bannery větších rozměrů.166 Jedním z důvodů může být 

fakt, že bannery větších rozměrů je pro uživatele pravděpodobně jednodušší zpozorovat. 

Jakmile uživatel bannerovou reklamu zaznamená, tak roste šance, že ji také rozklikne.167 

Nevýhodou většiny zmíněných studií je, že zkoumají vliv bannerové reklamy 

na uživatele v laboratorních podmínkách, a nemusí proto mít zcela vypovídající hodnotu 

pro reálné internetové prostředí. Z toho důvodu jsem se rozhodl se lehce odchýlit od teze 

této bakalářské práce a místo experimentu, který by simuloval prostředí internetu, analyzovat 

data z reálných reklamních kampaní. Domnívám se, že analýza dat z reálných 

marketingových kampaní bude lépe reflektovat skutečné fungování bannerové reklamy 

v prostředí internetu.  

Výstupem praktické části je empirické zkoumání efektivity bannerové reklamy 

v závislosti na její velikosti a na využitém reklamním systému. Efektivita bannerové reklamy 

bude hodnocena z hlediska míry jejího prokliku (CTR). Velikost bannerů je určena 

v pixelech. 

2.2. Popis zdroje dat pro analýzu 

Data pro analýzu byla exportována z reklamních systémů AdWords a Sklik. 

Jedná se o anonymizovaná data z reálných reklamních kampaní, které probíhaly v roce 

2017. Data zaznamenávají průběh šesti kampaní na tři různé produkty od jednoho inzerenta. 

                                                 
165Tamtéž 
166BALTAS, George. Determinants of Internet Advertising Effectiveness: An Empirical Study. International 

Journal of Market Research. 2018, 45(4), s. 3-5. DOI: 10.1177/147078530304500403. ISSN 1470-7853. 

Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/147078530304500403 
167 CHO, Chang-Hoan. The Effectiveness of Banner Advertisements: Involvement and Click-through. 

Journalism & Mass Communication Quarterly. 2003, 80(3), s. 625. DOI: 10.1177/107769900308000309. 

Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107769900308000309 
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2.3. Popis kampaní 

Analýza je zaměřena na data z remarketingových kampaní, které obsahovaly 

kombinace vybraných velikostí bannerové reklamy. Obsah bannerů byl tvořen textovým 

sdělením a doplňující grafikou. V rámci jedné kampaně byl vždy obsah bannerů totožný. 

Jediné odlišnosti souvisely s přizpůsobením obsahu dané velikosti banneru 

(například změny ve velikosti písma). Data jsou záznamem z průběhu 30 dnů každé 

kampaně.  

Primárním motivem inzerenta byla snaha oslovit uživatele v pozdější fázi nákupního 

procesu, kteří ještě neprovedli nákup daných produktů. Použijeme-li model více fází 

rozhodovacího procesu uživatele, kterému se detailněji věnuji v teoretické části této práce, 

tak se jednalo zejména o uživatele ve fázi Think a ve fázi Do. Z toho důvodu byl zvolen jako 

vhodný formát remarketing s využitím bannerové reklamy. 

Cílení kampaní bylo nastaveno na uživatele, kteří navštívili v posledních 30 dnech 

(od zahájení kampaně) stránku daného produktu v rámci e-shopu inzerenta a zároveň 

nedokončili nákup. V reklamních systémech proto byly vytvořeny pomocí definujících 

a vylučujících stránek URL remarketingové seznamy skládající se z těchto uživatelů, 

na které bannerové reklama následně cílila. 

Cílem remarketingových kampaní s využitím bannerové reklamy bylo připomenout 

se uživatelům a přivést je zpět na web inzerenta. V případě proklinutí banneru se uživatel 

dostal na stránku produktu odpovídajícímu dané kampani. Z těchto důvodu je zvolena míra 

prokliku (CTR) jako hodnotící kritérium úspěšnosti jednotlivých bannerových reklam. 

2.4. Popis bannerů 

Bannerové reklamy se zobrazovaly uživatelům v obsahových sítích reklamních 

systémů AdWords a Sklik na všech zařízeních (pouze bylo vyloučeno zobrazování bannerů 

v mobilních aplikacích). Zobrazování jednotlivých bannerových reklam bylo nastaveno 

v systému AdWords na optimalizaci přednostního zobrazování reklam s nejvyššími výkony. 

Tento způsob nastavení střídání reklam umožnuje reklamním systémům vyhodnotit 

pro jednotlivé aukce několik faktorů (např. zařízení uživatele), podle kterých se následně 

zvolí konkrétní reklamy s očekáváním lepších výsledků než pro ostatní reklamy.168 

                                                 
168 Použití střídání reklam a omezení frekvence. In: Nápověda Google Ads [online]. [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/6034106?ctx=tltp&authuser=0 



 

41 

 

V systému Sklik bylo nastaveno střídání reklam s optimalizací dle CTR, což je velmi 

obdobný postup. Systém vyhodnocuje řadu faktorů a upřednostňuje zobrazování reklam, 

které mají vyšší CTR v průběhu kampaně.169 Díky tomuto nastavení může v datech být 

závislost mezi vyšší mírou zobrazení a vyšším CTR dané reklamy. Způsob platby 

za bannerovou reklamu byl pro oba reklamní systémy nastaven na CPC – platbu za proklik. 

Všechny bannerové reklamy napříč kampaněmi byly statické ve formátu JPEG, popřípadě 

PNG. Jejich velikost se lišila v závislosti na daném systému. Byly využity následné velikosti 

bannerové reklamy: 

Systém AdWords: 160x600, 300x250, 300x600, 320x100,728x90, 970x250 

Systém Sklik: 160x600, 300x250, 300x300, 300x600, 320x100, 480x300, 728x90, 

930x180 

Výběr jednotlivých velikostí vycházel do velké míry z doporučení reklamních systémů. 

Ty udávají seznam nejefektivnějších velikostí bannerů: 

Doporučení systémuAdWords: 336x280, 300x250,728x90, 300x600, 320x100170 

Doporučení systému Sklik (5 nejefektivnějších formátů): 480×300, 300×250, 

300×600, 970×310, 300×300171 

V následující kapitole jsou jednotlivé velikosti bannerové reklamy analyzovány 

a je zhodnocena jejich efektivita na základě nastřádaných dat z proběhlých marketingových 

kampaní. 

 

  

                                                 
169 Způsob střídání inzerátů. In: Nápověda Sklik [online]. [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/nastaveni-kampani-a-sestav/nastaveni-

kampane/#zpusob_stridani_inzeratu 
170 Most successful ad sizes. In: Adsense Help [online]. [cit. 2018-07-30].   

Dostupné z: https://support.google.com/adsense/answer/17955?hl=e  
171 Pravidla grafické reklamy. In: Nápověda Sklik [online]. [cit. 2018-07-30].  

Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/graficka-reklama/  

https://support.google.com/adsense/answer/17955?hl=e
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/graficka-reklama/
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2.3. Analýza dat 

2.3.1. Systém AdWords 

V systému AdWords proběhly tři kampaně na produkt A, B a C. Každá z kampaní 

odpovídá jednomu produktu. Vážený průměr CTR všech bannerů napříč kampaněmi 

odpovídá hodnotě 0,31 %.  

Graf zobrazuje jednotlivé varianty bannerové reklamy seřazené od největší celkové 

velikosti po nejmenší. 

 

Graf 1: Výsledné CTR jednotlivých bannerů v systému AdWords 

Na prvních třech pozicích z hlediska úspěšnosti CTR napříč kampaněmi se umístily 

doporučené formáty systémem AdWords: 300x600 (CTR 0,41 %), 300x250 (0, 38 %) 

a 728x90 (0, 24 %). Na čtvrté a páté pozici se bannery 970x250 (CTR 0,23 %) a 160x600 

(CTR 0,20 %), které nejsou systémem doporučeny jako nejvíce efektivní. Banner s nejhorší 

efektivitou byl formát 320x100 (CTR 0,08 %), který je doporučen systémem, nicméně 

je nutno dodat, že se jedná o formát určený primárně pro mobilní zařízení, což se mohlo 

projevit na výsledné míře prokliku.  

Úspěšnost jednotlivých bannerů v rámci systému AdWords se tedy do velké míry 

odvíjí od toho, zda patří mezi doporučené velikosti či nikoliv. Zároveň platí, že doporučené 
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bannery nemusejí být vždy v kampaních nejefektivnější, takže je pro inzerenta vhodné zvolit 

i další velikosti bannerů a následně kampaně optimalizovat. 

2.3.2. Systém Sklik 

V systému Sklik proběhly také tři kampaně na totožné produkty A, B a C. 

Každá z kampaní odpovídá jednomu produktu.  

Vážený průměr CTR všech bannerů napříč kampaněmi odpovídá hodnotě 0,24 %. 

Graf zobrazuje jednotlivé varianty bannerové reklamy seřazené od největší celkové velikosti 

po nejmenší. 

 

Graf 2: Výsledné CTR jednotlivých bannerů v systému Sklik 

Na prvních třech pozicích z hlediska úspěšnosti CTR napříč kampaněmi se umístily 

formáty 728x90 (CTR 0,34 %), 320x100 (0, 30 %) a 300x300 (0, 29 %). Následně formáty 

480x300 (0,24 %), 300x600 (0,22 %). A na posledních třech pozicích se umístily bannery: 

300x250 (CTR 0,17 %) a 930x180 (CTR 0,17 %) a 160x600 (CTR 0,14 %). Můžeme říci, 

že hodnoty CTR jednotlivých bannerů byly rovnoměrněji rozčleněny než u systému 

AdWords. Rozdíl nejefektivnějšího banneru a nejméně efektivního banneru byl 0,2 %. 

V systému AdWords byl rozdíl výraznější a sice se jednalo o 0,33 %.  

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

300x600 930x180 480x300 160x600 300x300 300x250 728x90 320x100

Systém Sklik

Produkt A CTR (%) Produkt B CTR (%) Produkt C CTR (%) Celkově CTR (%)



 

44 

 

Systém Sklik také částečně vychází ze svého doporučení velikosti bannerů. 

Jedná se ovšem o seznam seřazený podle nejvíce prokliků ne podle efektivnosti (CTR). 

Bannery na vyšších příčkách seznamu s nejvíce prokliky se skutečně v kampaních 

zobrazovaly častěji, nicméně neměly nejvyšší hodnoty CTR. Z toho vyplývá, že může nastat 

situace, kdy je systém nastaven na optimalizaci zobrazování podle CTR, ale reálně 

preferenčně zobrazuje bannery podle jiných kritérií. Tento poznatek pro inzerenty v systému 

Sklik znamená, že budou muset v porovnání se systémem AdWords v průběhu kampaní více 

optimalizovat výběr jednotlivých velikostí bannerů, pokud je jejich cílem mít co nejvyšší 

CTR. 

 

 

Graf 3 a Graf 4: Celkový počet interakcí a hodnota CTR bannerů v systému Sklik 

(jednotlivé velikosti bannerů seřazeny zleva podle celkového počtu interkcí). 

2.3.3. Vztah velkosti bannerů a jejich efektivity – rozměry bannerů napříč 

systémy 

V závěrečné části analýzy se zaměřím na vztah velikosti bannerů a jejich efektivity. 

Analyzují pouze rozměry bannerů, které byly použity v obou reklamních systémech, 

a lze proto vyhodnotit vztah mezi jejich rozměrem a efektivitou nezávisle na specifikách 

daného systému. 

Bannery napříč systémy byly efektivní v následujícím sledu: 300x600 s hodnotou 

0,30 % CTR, 300x250 s hodnotou 0,27 % CTR, 728x90 s hodnotou 0,25 % CTR, 320x100 
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s hodnotou 0,22 % CTR, 160x600 s hodnotou 0,16 % CTR. Poslední zmíněný rozměr 

banneru vykazoval v obou systémech velmi nízké hodnoty CTR v porovnání s ostatními 

formáty. 

 

Graf 5: Výsledné CTR vybraných formátů ze systemů AdWords a Sklik (seřazeno podle 

velikosti bannerů od největších po nejmenší) 

 

Kromě banneru 160x600, který vykazoval nízkou efektivitu, můžeme z grafu 

pozorovat, že celková hodnota CTR může mít vztah s velikostí banneru. Banner s nejvyšším 

CTR je zároveň největší rozměrově, stejně tak bannery na třetí, čtvrté a páté pozici 

odpovídají teorii, že banner většího rozměru bude mít vyšší efektivitu. 

Zároveň můžeme z grafu vidět, že efektivita bannerů se výrazně liší v závislosti 

na využívaném systému. Nejvíce je to patrné u bannerů rozměru 300x250 (CTR v AdWords 

- 0,38 %; CTR v Skliku - 0,17 %) a 320x100 (CTR v AdWords - 0,08 %; CTR v Skliku - 

0, 30 %). V rámci jednoho systému se vždy efektivita bannerů napříč kampaněmi lišila, 

ale rozdíly byly menší než v porovnání efektivity mezi systémy. Z toho důvodu docházím 

k závěru, že platformy AdWords a Sklik fungují odlišně a efektivita bannerů stejných 

formátů se může odvíjet v závislosti na tom, jaký systém využijeme. 

  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

300x600 160x600 300x250 728x90 320x100

Efektivita bannerů napříč systémy

AdWords CTR (%) Sklik CTR (%) Souhrn systémů CTR (%)



 

46 

 

2.4. Vyhodnocení výsledků empirické analýzy 

Platformy AdWords a Sklik mají odlišná doporučení pro nejefektivnější 

či nejproklikovější formáty bannerové reklamy. Zdá se, že tyto formáty jsou v zobrazování 

systémy upřednostňovány, a tím je také ovlivněna jejich hodnota CTR. Jedná 

se pravděpodobně o důsledek propojení systémů a stránek zahrnutých v jejich obsahových 

sítích. Oba systémy poskytují možnost inzerce s odlišnými formáty reklamy díky tomu, 

že inzertní plochy jednotlivých obsahových sítí se liší svou velikostí. Nejefektivnější 

formáty v jednotlivých sítích z toho důvodu mohou být odlišné. Zároveň bannery stejných 

velikostí využitých v obou systémech mohou vykazovat velmi odlišné výsledky v závislosti 

na využívané platformě. Bannery, které patřily mezi nejefektivnější v platformě AdWords, 

mohou patřit mezi nejméně efektivní v platformě Sklik a naopak. 

Pro inzerenty z toho plyne, že by při vytváření bannerové reklamy měli dbát 

na doporučení reklamních systémů a bannery hodnocené jako nejefektivnější vždy zahrnout 

do vybraných kampaní. Zároveň by se těmito formáty neměli omezovat, protože jsou plochy, 

které umožní zobrazení reklamy jen s více variantami bannerů.172 Pro uživatele z toho plyne, 

že se jim mohou zobrazovat odlišné formáty bannerové reklamy v závislosti na tom, 

v jaké obsahové síti se zrovna vyskytují.  

Výsledek analýzy zaměřené na vztah velikosti bannerů a jeho efektivity napříč 

systémy ukazuje, že bannery větších rozměrů mohou mít vyšší míru CTR. Tento poznatek 

potvrzuje teorii, že větší bannery pravděpodobně přilákají více pozornosti uživatelů, 

že bannery větších formátů jsou úspěšnější.173 Analýza nicméně ukázala, že to nemusí platit 

vždy a některé formáty mohou být méně efektivní, ačkoliv mají větší rozměr. Zároveň rozsah 

analýzy neumožnuje dojít k zobecňujícím závěrům, z důvodů uvedených v diskuzi. 

Ze všech testovaných rozměrů, společných pro oba systémy, vychází jako 

nejefektivnější varianta banneru 300x600, který je také někdy označován pojmem 

půlstránka.174 

                                                 
172 GALIŠIN, Peter. Doporučené rozměry bannerů pro obsahovou síť. In: H1 [online]. 2015 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://blog.h1.cz/aktualne/doporucene-rozmery-banneru-pro-obsahovou-sit/ 
173 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 84. ISBN 978-80-

251-4311-7. 
174 Průvodce velikostmi reklam. In: Nápověda AdSense [online]. [cit. 2018-07-28].  

Dostupné z: https://support.google.com/adsense/answer/6002621?hl=cs 
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2.5. Diskuze 

Přínosem provedené analýzy jsou poznatky o odlišné efektivitě různých bannerů 

v systémech AdWords a Sklik a také zkoumání vlivu velikosti na efektivitu bannerů napříč 

systémy. Na druhou stranu má analýza určitá omezení, o kterých je třeba diskutovat.  

Je založena na limitovaném vzorku dat, ke kterému měl autor této práce přístup. Některé 

kampaně měly menší objem v počtu zobrazení bannerové reklamy a díky tomu mohlo kvůli 

náhodě dojít ke zkreslení dat. Například v kampani Sklik - Produkt B - banner velikosti 

728x90: celkový počet zobrazení banneru byl pouze 212 a zároveň byly zaznamenány 

3 interakce, díky tomu vznikla hodnota CTR pro tento banner v kampani 1,42 %. 

Z ostatních kampaní s vyšším počtem zobrazení můžeme sledovat, že se hodnota 

CTR pohybuje ve výrazně nižších číslech mezi 0,18 % a 0,39 %. Z těchto dat vyplývá, že 

mohlo na základě několika náhodných interakcí dojít ke zkreslení ve vyhodnocení efektivity 

vybraných formátů. Úplný přehled anonymizovaných dat lze dohledat v příloze bakalářské 

práce. 

Pro zlepšení výzkumu v budoucnu by tedy bylo vhodné pracovat s větším objemem 

dat. Dále lze výzkum rozšířit o větší počet inzerentů, více velikostí bannerů, více typů 

reklamních kampaní (tedy nejen remarketing) a o další systémy, například i v rámci RTB. 

Popřípadě pro úplné omezení vlivu systému lze zkoumat jednotlivé velikosti bannerů ve 

spolupráci s jednou konkrétní webovou stránkou, která by poskytla garantovaný inzertní 

prostor. Takový výzkum bannerů by nebyl ovlivněn nastavením reklamních systémů 

a byl by vhodnější pro objektivnější zkoumání vlivu velikosti bannerů na jejich efektivitu.  

Zároveň je byla tato analýza zaměřena na remarketingové kampaně, jejíž specifika 

jsou rozebírány v teoretické části. Jak bylo zmíněno, tak remarketingové kampaně cílí na 

uživatele v pozdější fázi nákupního procesu, kteří již obvykle mají nějaky vztah 

k inzerentovi. Vliv periferních podnětů (včetně velikosti) na výslednou efektivitu bannerů 

může u takových uživatelů klesat.175 Z toho důvodu mohou v remarketingových kampaních 

být menší rozdíly v hodnotě CTR mezi jednotlivými velikostmi bannerů než u kampaní, 

které cílí na nové uživatele. Budoucí výzkum by se mohl zaměřit na zkoumání důležitosti 

periferních podnětů na konkrétní typy kampaní.  

                                                 
175 BALTAS, George. Determinants of Internet Advertising Effectiveness: An Empirical Study. International 

Journal of Market Research. 2018, 45(4), s. 5. DOI: 10.1177/147078530304500403. ISSN 1470-7853. 

Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/147078530304500403 
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Závěr 

Cílem této práce bylo shrnout základní poznatky o tom, jak funguje bannerové 

reklama jako součást online marketingu a jaké vlivy může mít na uživatele, ale i na další 

subjekty v internetovém prostředí. Práce se do velké míry soustředí na téma bannerové 

reklamy pohledem inzerentů a zkoumá jakým způsobem je bannerová reklama používána, 

jaké jsou její formy, podle čeho cílí na uživatele a jak se obecně v internetovém prostředí 

může umístit. Zároveň je v průběhu práce popisován vliv bannerové reklamy na uživatele, 

jejich postoje a reakce vůči ní. Nejvíce je toto téma rozebíráno v kapitole o bannerové 

slepotě, kde se autor práce věnuje rozboru různých faktorů bannerové reklamy, které mohou 

mít na uživatele vliv. V neposlední řadě se práce věnuje důležitosti bannerové reklamy 

pro vydavatele internetového obsahu. Rozebírá negativní důsledky, které pro ně může 

mít blokování reklamy, a způsoby, jak blokování reklamy řešit. 

Praktická část práce je zaměřena na zkoumání velikosti bannerů, jako jeden 

ze základních aspektů bannerové reklamy, a jejího vlivu na výslednou efektivitu bannerů. 

Ke zkoumání byla využita empirická analýza anonymizovaných dat z reálných reklamních 

kampaní. Výsledky empirické analýzy poukazují na odlišnosti efektivity jednotlivých 

velikostí bannerů v reklamních systémech AdWords a Sklik. Efektivita společných formátů 

se mezi systémy velmi lišila, což vede k závěru, že obě platformy fungují do velké míry 

odlišně. Porovnání efektivity pěti variant bannerů, které byly použity v obou systémech 

v rámci několika remarketingových kampaní, poukázalo na možnost vlivu velikosti 

na efektivitu banneru. Větší bannery byly, kromě jednoho formátu, vyhodnoceny 

jako úspěšnější než menší bannery. Zároveň je třeba dodat, že analýza vycházela 

z omezeného množství dat a její závěry nelze zobecňovat na veškerou bannerovou reklamu. 

Bannerová reklama bude v budoucnu s nejvyšší pravděpodobností i nadále tvořit 

jednu ze základních forem online marketingu. Pokud je správně použita, tak může být 

pro inzerenta i pro uživatele přínosnou. Můžeme ale očekávat, že se bude v čase vyvíjet. 

S rozvojem nových technologií a dalších inzertních ploch (včetně sociálních sítí) dojde 

pravděpodobně ke změnám v typech a rozměrech bannerů, které se budou stále snažit více 

zaujmout internetové uživatele a narušit bannerovou slepotu. Obecně můžeme očekávat, 

že budou inzerenti zkoušet nové způsoby využití bannerů nejenom k budování povědomí 

o značce. Pravděpodobně můžeme očekávat nárůst různých forem interaktivních bannerů, 

které se budou uživatele snažit více zapojit. Zároveň můžeme sledovat určitou kultivaci 
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displejové reklamy (včetně formátů bannerové reklamy). Dochází k omezování 

nejagresivnějších typů reklamy, takže již uživatelé nebudou tak často narážet na obtěžující 

vyskakovací okna či na reklamu, která by překážela v obsahu. 
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Conclusion 

The aim of the thesis was to summarise the basic knowledge of how banner 

advertising works as a part of online marketing and the impact it can have on the user 

and also other subjects in the Internet environment. The thesis focuses largely on the subject 

of banner advertising from the viewpoint of advertisers and examines how banner 

advertising is used, what are its forms, the factors behind user targeting and how it can be 

generally placed within the Internet environment. At the same time, the impact of banner 

advertising on users, along with their attitudes and reactions towards it, is described 

throughout the thesis. This topic is discussed predominantly in the chapter on banner 

blindness, where the author of the thesis analysis various banner advertising factors that 

can affect the user. Last but not least, the thesis focuses on the importance of banner 

advertising for the publishers of web content. It discusses the negative effects that 

ad blocking may have on them and ways that could address it. 

The practical part focuses on the analysis of the banner size as one of the basic aspects 

of banner advertising and its influence on the resulting efficiency of banners. An empirical 

analysis of anonymised data from the real advertising campaigns was used for the research. 

The results of the empirical analysis point to differences in the efficiency of individual 

banner sizes in AdWords and Sklik advertising systems. The efficiency of common formats 

varied greatly between the systems, which leads to a conclusion that both platforms function 

independently from each other to great extent. The comparison of the efficiency of five 

variants of banners used in both systems in several remarketing campaigns pointed 

out the possibility of influence that size can have on banner efficiency. Larger banners were, 

except for one format, evaluated as more successful than smaller banners. At the same time, 

it needs to be added that the analysis was based on a limited amount of data 

and its conclusions cannot be generalised to the whole realm of banner advertising. 

In the future, banner advertising will most likely continue to be one of the basic forms 

of online marketing. If properly used, it can be beneficial to both the advertiser and the user. 

Nevertheless, we can expect it to evolve over time. The development of new technologies 

and other advertising areas (including social media) will probably bring about changes 

in the types and sizes of banners that will keep trying to attract the attention of Internet users 

and distort banner blindness. In general, we can expect advertisers to examine new ways 

to use banners not only to raise brand awareness. We can probably expect the growth 
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of different forms of interactive banners that will put more effort into engaging the user. 

At the same time, we can see a certain cultivation of display advertising (including the forms 

of banner advertising). The most aggressive types of advertising are being eliminated in 

order to prevent users from being so often exposed to annoying pop-ups or advertising that 

would interfere with the content. 
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Přílohy zařazené samostatně 
 

Tabulka 1: Produkt A – AdWords 

Rozměr Zobrazení Podíl na zobrazení 

(%) 

Interakce CTR 

(%) 

160x600 4259 5 10 0,23 

300x250 36523 47 147 0,40 

300x600 10717 14 46 0,43 

320x100 7474 10 5 0,07 

728x90 11512 15 28 0,24 

970x250 7186 9 19 0,26 

Celkově kampaň 77671 100 259 0,33 

 

Tabulka 2: Produkt B – AdWords 

Formát Zobrazení Podíl na zobrazení (%) Interakce CTR (%) 

160x600 656 4 2 0,30 

300x250 7340 43 22 0,30 

300x600 1320 8 5 0,38 

320x100 2202 13 3 0,14 

728x90 3293 19 6 0,18 

970x250 2163 13 5 0,23 

Celkově kampaň 16974 100 43 0,25 

 

 

 

 



 

63 

 

Tabulka 3: Produkt C – AdWords 

Formát Zobrazení Podíl na zobrazení (%) Interakce CTR (%) 

160x600 2459 10 3 0,12 

300x250 9009 38 30 0,33 

300x600 4781 20 18 0,38 

320x100 1858 8 1 0,05 

728x90 3430 14 9 0,26 

970x250 2391 10 3 0,13 

Celkově kampaň 23928 100 64 0,27 

 

Tabulka 4: Produkt A – Sklik 

Rozměr Zobrazení Podíl na zobrazení 

(%) 

Interakce 
 

160x600 9904 7 19 0,19 

300x250 34668 23 55 0,16 

300x300 21021 14 73 0,35 

300x600 13114 9 29 0,22 

320x100 12721 8 34 0,27 

480x300 41864 27 107 0,26 

728x90 2350 2 5 0,21 

930x180 16593 11 29 0,17 

Celkově kampaň 152235 100 401 0,26 
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Tabulka 5: Produkt B – Sklik 

Formát Zobrazení Podíl na zobrazení (%) Interakce CTR (%) 

160x600 724 6 0 0 

300x250 3014 24 8 0,27 

300x300 1606 13 5 0,31 

300x600 1202 10 3 0,25 

320x100 1312 11 5 0,38 

480x300 2900 23 5 0,17 

728x90 212 2 3 1,42 

930x180 1498 12 3 0,20 

Celkově kampaň 12468 100 36 0,29 

 

Tabulka 6: Produkt C – Sklik 

Formát Zobrazení 
 

Interakce CTR (%) 

160x600 5947 7 5 0,08 

300x250 19161 22 35 0,18 

300x300 11296 13 19 0,17 

300x600 7445 8 16 0,21 

320x100 6921 8 24 0,35 

480x300 22732 26 51 0,22 

728x90 1287 1 5 0,39 

930x180 13555 15 22 0,16 

Celkově kampaň 88344 100 177 0,20 

 

 


