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Abstrakt   

 

Název:   Využití online marketingu ve vybraném sportovním e-shopu 

Cíle:  Cílem práce je analyzovat využití online marketingu vybraného e-

shopu Kolo-park.cz, konkrétně využití a nastavení jednotlivých 

online marketingových kanálů s důrazem na zhodnocení nastavení 

a struktury PPC kampaní. Poté na základě analýzy dat doporučit 

vhodné nastavení a strukturu jednotlivých online marketingových 

kanálů. Dále také navrhnout novou strategii online marketingových 

aktivit podle frameworku See-Think-Do-Care. 

Metody: Mezi metody práce patří dlouhodobé nestrukturované pozorování 

v oblasti online marketingu. Dalšími metodami je analýza výkonu 

jednotlivých online marketingových nástrojů, analýza PPC 

kampaní, analýza zbožových srovnávačů, analýza e-mailingu, 

analýza SEO a analýza sociálních sítí. K pochopení vzájemných 

souvislostí jevů z analýzy online marketingových nástrojů je 

využito metody monitoringu a syntézy na jejichž základě je 

vytvořena nová online marketingová strategie dle modelu STDC. 

Výsledky:  Výsledkem této práce je doporučení ke zlepšení využití, struktury 

a nastavení online marketingových kanálů/nástrojů pro dosažení 

lepších výsledků online marketingových aktivit e-shopu Kolo-

park.cz. Také je stanovena nová strategie jednotlivých online 

marketingových nástrojů podle modelu See-Think-Do-Care, kde 

jsou definovaná publika, cílení, vhodný obsah a způsob měření 

online marketingových aktivit dle různých nákupních fází 

uživatele. V práci je také doporučena nová strukturu PPC kampaní 

na základě modelu STDC. 

Klíčová slova:  PPC, SEO, e-commerce, e-mailing, sociální sítě, zbožové 

srovnávače, Google Ads, Sklik 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

Title:   The Use of online marketing in chosen sports e-shop 

Objectives:  The objective of this thesis is to evaluate the use of online 

marketing in chosen sports e-shop Kolo-park.cz. The objective is 

to evaluate the use and settings of individual online marketing 

channels with emphasis on evaluating settings and structure of PPC 

campaigns. Then recommend suitable settings and structure of 

individual online marketing channels on the grounds on data 

analysis and also suggest new strategy of online marketing 

channels on the basis of framework See-Think-Do-Care,   

Methods: Methods used in this thesis: observation of online marketing area, 

monitoring and synthesis, analysis of PPC campaigns, analysis of 

e-mailing campaigns, analysis of commodity comparators settings, 

SEO analysis and analysis of social media. Next used methods 

were monitoring and synthesis. 

Results:  The result contains recommendation to improve the structure and 

settings of online marketing channels/tools to achieve better results 

of Kolo-park.cz online marketing activities. The result is a new 

created strategy of individual online marketing tools/channels on 

the basis of framework See-Think-Do-Care. Audience, targeting, 

relevant content and the way how to measure online marketing 

activities depending on customer's buying cycle is defined in this 

strategy. There is also created a new structure for PPC campaigns 

based on framework See-Think-Do-Care.  

Keywords:  PPC, SEO, e-commerce, e-mailing, social media, commodity 

comparators, Google Ads, Sklik 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je internet a nakupování na internetu běžnou součástí našeho života. 

Jelikož se s nástupem internetu a tím i častějšími nákupy na internetu přesunujeme 

z offline prostředí do online, je potřeba, aby firmy využívaly online marketingové 

nástroje efektivně a dokázaly se tak prodrat obrovskou konkurencí pomocí zviditelnění a 

připomínání se potenciálním zákazníkům, ať už formou bannerů na internetu, nebo 

například newslettery v e-mailu. Aby byla firma schopná v neustále rostoucí konkurenci 

vyniknout, musí se zaměřit nejen na kvalitu poskytovaných produktů a služeb týkajících 

se logistiky, ale také na způsob její komunikace v internetovém prostředí s potenciálními 

zákazníky. Komunikace na internetu vytváří celkový dojem, vnímání a názor na firmu.  

Online marketing se neustále vyvíjí. Dalo by se říci, že každým dnem jsou na online 

marketingovém trhu novinky. PPC systémy, které jsou jedním z nejvýznamnějších 

nástrojů výkonnostního online marketingu, se neustále vyvíjí a hledají se nové cesty skrze 

automatizaci. V systémech existují typy kampaní, kde není potřeba se příliš zaobírat 

optimalizací, protože systém dokáže sám optimalizovat kampaně na základě získaných 

dat. Avšak naštěstí ještě existuje velká spousta kampaní, kde je potřeba přemýšlet nad 

kampaněmi a jejich strategiemi i s pravidelnou ruční optimalizací. Manažeři firem se 

právě proto často obracejí na specialisty z oblasti online marketingu. V případě velkých 

e-shopů jsou jednotliví specialisté zaměření například i pouze na jeden online 

marketingový kanál. Ve větších e-shopech jsou často samostatné týmy pro sociální sítě, 

PPC marketing, SEO, video marketing, analytiku a další odvětví online marketingu. 

Online marketing je oproti klasickému marketingu jedinečný v možnosti měření výsledků, 

které umožňuje neustále optimalizovat kampaně tak, aby dosahovaly stále lepších výkonů.   

Za přidanou hodnotu diplomové práce je považována přínosnost mé praxe v oblasti 

online marketingu, kdy jako in-house PPC specialistka velkého e-shopu mám přístup 

k aktuálním trendům a nástrojům PPC marketingu při jejich využívání na denní bázi.  

Cyklistika, která je předmětem podnikání vybraného sportovního e-shopu, je poslední 

dobou propagovaná nejen jako ideální dopravní prostředek ve městě, ale také jako 

možnost aktivní relaxace s celou rodinou. Aktuálně je trendem půjčování a sdílení kol, 

což také může prohloubit zvýšený zájem o cyklistiku a pořízení si i svého vlastního kola. 

E-shop s cyklistickým vybavením by rozhodně měl využít trendů v oblasti tohoto sportu 

a dostat se tak do povědomí nových ale i zaběhlých cyklistických nadšenců.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je analýza využití online marketingu vybraného e-shopu Kolo-park.cz. 

Cílem je tedy zhodnotit využití a nastavení jednotlivých online marketingových kanálů 

s důrazem na zhodnocení nastavení a struktury PPC kampaní. Poté na základě zhodnocení 

doporučit vhodné nastavení a strukturu kampaní. Dále také navrhnout novou strategii 

online marketingových aktivit podle frameworku  See-Think-Do-Care. 

2.2 Úkoly práce 

K dosažení cílů je potřeba si stanovit úkoly ke splnění: 

1) Seznámení se s teoretickými pojmy z oblasti online marketingu. 

2) Zjištění informací o e-shopu Kolo-park.cz a jejich marketingových aktivitách. 

3) Zanalyzovat využití, nastavení a výsledky online marketingových kanálů a 

nástrojů. 

4) Analýza nastavení PPC kampaní v nástrojích Google Ads, Sklik a Business 

Manager s následným doporučením vhodného nastavení jednotlivých PPC 

kampaní internetového obchodu Kolo-park.cz. 

5) Návrh doporučení vhodné strategie online marketingových aktivit pro e-shop 

Kolo-park.cz za pomocí frameworku STDC. 

6) Návrh nové struktury PPC kampaní na základě frameworku STDC ve vyhledávací 

a obsahové sítí pro nástroje Google Ads a Sklik. 
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3 INTERNETOVÉ PROSTŘEDÍ A MARKETING 

Pro úspěch firmy a především internetových obchodů s cílem prodávat po celé České 

republice nebo i s cílem podpory kamenné prodejny je téměř nutností využívat nástroje 

online marketingu. Tato nezbytnost je způsobena především každoročním nárůstem 

uživatelů internetu, jak je možné vidět z výzkumného projektu společnosti „Sdružení pro 

internetový rozvoj“ na obrázku č.1 a stejně tak logicky i častějším využíváním online 

marketingových nástrojů u firem.  

Společnost IAB Europe každoročně realizuje průzkum výdajů na reklamu na internetu, 

ve kterém zahrnuje i Českou republiku. Z obrázku č. 2 je znatelné, že digitální reklama 

v Evropě vzrostla v roce 2017 na 48 mld. EUR a oproti roku 2012 se investice do online 

reklamy zdvojnásobila. V posledním roce šlo o masivní nárůst investice do reklamy 

především na sociálních sítích, video reklamě a mobilních telefonech. Zajímavostí je dle 

reportovaných dat IAB EUROPE (2018), že se displejová reklama na mobilních 

telefonech  zvýšila o více než 40% a aktuálně představuje 42% podíl na celkové 

displejové reklamě. U videa připadá více než ¼ z celkové displej reklamy. Nárůst ve 

videu byl viditelný u nového formátu, tzv. out-stream reklamy, která rostla o 73,4% více 

než in-stream reklama, jak uvádí IAB EUROPE (2018). 

Obrázek 1 - Vývoj internetové populace ČR 

 

Zdroj: SPIR, 2018 
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Obrázek 2 - Vývoj investic do digitálního marketingu v Evropě 

 

Zdroj: IAB EUROPE, 2018  

Podle výše uvedených obrázků č.1 a č.2 je zřetelné, že množství internetových uživatelů 

neustále vzrůstá, což znamená, že pro firmy je logickým krokem být na internetu co 

nejvíce vidět a zároveň být k dispozici potenciálním zájemcům o využití služeb nebo 

koupi produktu. Bez vyšších investic do online marketingových nástrojů firma přichází o 

velké množství prostoru ke kontaktu se svými potenciálními zákazníky. Obrázek č.2 

naznačuje, že firmy o tomhle faktu ví a využívají potenciál zviditelnění se na internetu 

stále intenzivněji. 

3.1 Elektronické obchodování (e-commerce) 

Electronic commerce neboli elektronické obchodování je dle TURBANA (2012) 

definováno jako proces nákupu, prodeje, přesunu nebo výměny zboží či služeb nebo 

informací přes internet.  

Z výše uvedené definice vyplývá, že elektronické obchodování může probíhat mezi 

různými subjekty. V kategorizaci elektronického podnikání dle subjektů se setkáme 

s mnohými rozděleními. Pro účely této práce je vhodné se zajímat především o oblast 

B2C (Business to Customer), která zahrnuje přímý prodej koncovým zákazníkům. 

Základem služeb v B2C segmentu v internetovém prostředí je informování o produktech, 

zároveň webová stránka plní funkci katalogu produktů. Nejvyšší formou B2C služeb je 

samotný internetový obchod s možností rovnou zaplatit objednané zboží online 

(SUCHÁNEK, 2012). 
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KOTLER (2007) uvádí, že nakupování na internetu představuje mnoho výhod pro 

nakupující. Jednak je pohodlné, umožňuje nákup odkudkoliv, uživatelé také mají 

možnost si zboží cenově porovnávat a sledovat hodnocení ostatních zákazníků, kteří již 

nakoupili a tak si jako zákazník dopomoci k rozhodnutí, zda nakoupit ve vybraném 

obchodě. Pro prodávající dle KOTLERA (2007) přináší prodej na internetu výhody jako 

jsou nižší náklady a vyšší rychlost či efektivita oproti prostředí mimo internet, další 

výhodou je možnost budování vztahu se zákazníky a jednodušší způsob navazování 

komunikace s nimi.  

TURBAN (2012) také uvádí, že reklama na internetu hraje nesmírně důležitou roli v e-

commerce podnikání. Internetová reklama roste velmi rapidně, zvláště v segmentu B2C 

a firmy tak mění své reklamní strategie, aby dosáhly konkurenceschopnosti v e-

commerce prostředí. 

Mezi obchodní modely e-commerce se řadí dle BLAŽKOVÉ (2005) elektronické 

obchody (e-shops), elektronická obchodní centra (e-malls), elektronické aukce (e-

auctions), elektronické nabídky (e-procurement), virtuální společenství, tržiště třetí 

strany a kooperativní prostředí.  

Pro účely této práce nás zajímá hlavně model e-shopu, neboli elektronického obchodu, 

který je ze všech 3 modelů nejběžnějším a využívá ho mnoho firem  pro účel komunikace 

se svými zákazníky ve formě nabídky produktů.  

3.1.1 Elektronické B2C obchody a struktura jejich webových stránek  

Důležitým faktorem pro úspěšný elektronický obchod je správná struktura webových 

stránek. Ačkoliv typů struktur existuje nespočet, některé základní složky struktury 

používá drtivá většina internetových obchodů. Na obrázku č.3 je vykreslena základní 

struktura typického e-shopu podle BOUČKOVÉ (2003).  
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Obrázek 3 - Struktura typického internetového obchodu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle BOUČKOVÉ (2003, str. 382) 

Hlavní vstupní stránka neboli homepage je podle BOUČKOVÉ (2003) stejně důležitá 

jako první dvě stránky v katalogu produktů. Zákazníkovi by mělo být na první pohled 

patrné, jaký typ zboží v daném internetovém obchodě může nakoupit a získat obecný 

dojem o kvalitě webové stránky, šířce sortimentu, aktuální nabídce a akcích.  

Určitě je také žádoucí, aby na první pohled byly vidět kategorie produktů, informace o 

dopravě a případně i nějaký důkaz kvality e-shopu jako například „Ověřeno 

zákazníky“ od Heureky.cz, což dodá elektronickému obchodu na důvěryhodnosti.  

Katalog produktů a služeb by měl dle BOUČKOVÉ (2003) obsahovat přehledně 

zobrazený popis produktů s doplněním o fotografie a další informace, které mohou 

zákazníka zajímat. Katalog produktů by mělo být možné řadit dle různých filtrů, 

například podle ceny, barvy, značky, funkcí, slevy nebo třeba podle nejčastěji 

prodávaných položek. Pro potenciálního zákazníka by elektronická forma měla splňovat  

možnost snadnější a rychlejší orientace v produktech oproti kamennému obchodu.  

Jak uvádí BOUČKOVÁ (2003), průvodce objednávkou zahrnuje uložení zboží do 

virtuálního nákupního košíku. Průvodce objednávkou by měl být pro uživatele jednoduše 

a intuitivně ovladatelný, aby se nestalo, že uživatel stránky opustí  pouze z důvodu 

špatného neintuitivního ovládání.  

Nákupní košík plní dle BOUČKOVÉ (2003) podobný účel jako v klasickém 

supermarketu, je tedy určen k shromažďování zboží, které chce zákazník nakoupit. Košík 

je na internetu tvořený webovou stránkou, která obsahuje stručný přehled a popis 

vybraných výrobků, jejich jednotkovou cenu, počet jednotek každého výrobku a 

Hlavní 
stránka

Katalog 
produktů

Průvodce 
objednávkou

Nákupní 
košík

Pokladna

Uživatelský 
účet
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celkovou sumu nákupu. Pomocí košíku lze sledovat mnoho dat, jednak množství položek 

v košíku, počet uskutečněných ale i neuskutečněných objednávek, tzv. opuštěných košíků.  

Pokladna, jak uvádí BOUČKOVÁ (2003), je místem, kde zákazník upřesňuje podmínky 

dodání produktů, tedy místo a datum dodání a způsob platby za zboží (většinou je 

možnost platit platební kartou, na dobírku, převodem z bankovního účtu či na výdejně). 

Na závěr si zákazník zkontroluje vyplněnou objednávku, potvrdí a případně zaplatí.  

V mnoha e-shopech přináší vytvoření klientského účtu, tedy registrace uživatele, 

výhodu pro zákazníky, a tak se mnoho uživatelů registruje a má poté možnost sledovat 

ve svém účtu proces objednávky nebo například kontinuálně sbírat body za nákup. 

Naopak pro firmu je výhodou, že může na základě dat o zákaznících provést řadu analýz, 

jejichž cílem je nabídnout zákazníkům lepší služby a také prodat více produktů. 

BOUČKOVÁ (2003). 

Správné uspořádání struktury je velice důležitým faktorem e-shopu i pro výkonnost 

online marketingu. Dostat uživatele na webovou stránku pomocí reklamy a vhodné 

landing page je teprve polovičním úspěchem samotné reklamy, důležité poté je, jak je e-

shop přehledný a intuitivní pro uživatele. Každý online marketingový specialista by se 

proto měl zabývat i touto problematikou a řešit ji napříč dalšími odděleními e-shopu, 

protože i samotná struktura webových stránek má vliv na online marketingové výsledky. 

3.1.2 Sport v e-commerce prostředí  

Při nahlédnutí přímo do e-commerce prostředí v České republice, tak dle Heureky.cz, 

největšího nákupního portálu a srovnávače cen, jak uvádí BRAVERMAN (2018), je na 

českém internetu viditelné, že si Češi zvykají nakupovat sportovní vybavení na internetu 

čím dal častěji. Potvrzuje to fakt, že meziročně vzrostl celý segment sportovních potřeb 

o 23%. Podle dat Heureky, konkrétně datových analýz nákupního rádce Heureka.cz, je 

nejsilnější kategorií z celého sportovního segmentu právě cyklistika, po ní následuje 

kategorie fitness, outdoorové vybavení a sportovní výživa. Sportovní výživa je aktuálně 

největším trendem v internetovém prostředí. Česká populace stále více nakupuje a 

zařazuje do svých jídelníčků výživové doplňky, proteinové nápoje a to i v případech, kdy 

aktivně nesportují. Rostoucí tendence tržeb v prostředí sportovních e-shopů láká stále 

více podniků, i těch, které fungovaly mnoho let pouze ve formě kamenné prodejny 

(BRAVERMAN, 2018). 
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Pro sportovní prodejny je tedy potřeba se intenzivně zabývat i možnostmi podnikání 

v online prostředí a s tím spojenou reklamou na internetu, aby firma byla dostatečně silná 

v tak rozsáhlém konkurenčním prostředí a dokázala si přivést nejen zákazníky v dané 

oblasti, kde působí s kamennou prodejnou, ale i zákazníky z celé České republiky.  

Se zaměřením konkrétně na cyklistiku, odvětví analyzovaného e-shopu, můžeme nalézt 

mnoho zajímavých dat opět z reportů zbožového srovnávače Heureka. Podle 

BRAVERMANA (2018) cyklistika představuje 1/3 útrat v online sportovním prostředí. 

Týká se to všech produktů týkajících se cyklistiky jako jsou jízdní kola, příslušenství na 

kola nebo koloběžky. Poměrově se v oblasti cyklistiky nejčastěji utrácí za jízdní kola 

(56%), příslušenství na kola (35%) a koloběžky (9%). Podle BRAVERMANA (2018) 

jsou nejoblíbenější kola cenově v průměru za 10 000 Kč. Cyklistika má podle počtu 

vyhledávání na Heurece velmi dlouhou sezonu, která trvá od března až do září. Co se týče 

vánoční sezony, jsou dle BRAVERMANA (2018) nejhledanějšími výrazy koloběžky a 

cyklistické oblečení.  

Z dat vycházejících z Heureky je viditelné, že cyklistka hraje důležitou roli v e-commerce 

prostředí. Sportovci, kteří se věnují cyklistice nakupují také rádi přes e-shopy i produkty, 

které se mohou zdát, že jsou nakupovány především v offline prostředí, čímž jsou 

myšlena především kola. Z dat lze vyčíst, že zbožový srovnávač Heureka.cz je jistě velice 

zásadním nástrojem pro zviditelnění a vysoké obraty pro cyklistické e-shopy.  

3.2 Nákupní chování uživatelů internetu 

Pro vhodné nastavení online marketingových kampaní a vytváření strategie v online 

marketingu je potřeba chápat specifika nákupního chování uživatelů na internetu. Je 

důležité si uvědomit, že uživatelé na internetu nakupují s rozdílným myšlením, než 

nakupující v „offline“ prostředí – například v supermarketu nebo jiné kamenné prodejně. 

Významným rozdílem je, že v internetovém prostředí má uživatel možnost na jednom 

místě porovnávat jednotlivé internetové obchody včetně cen a toho, jak široký sortiment 

daný e-shop má. Pro e-shop je důležité zaměřit se především na to, jak udržet 

potenciálního zákazníka na webu co nejdéle a ideálně až do poslední fáze rozhodovacího 

procesu, tedy ke koupi. 

Také je důležité rozumět, proč si lidé vybírají internet jako kanál k nákupu produktů a 

proč raději nejdou do kamenného obchodu. Podle LAUDONA A TRAVERA (2013) se 

chování zákazníků na internetu podobá chování zákazníků v offlinovém prostředí, avšak 
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s určitými očividnými rozdíly. Následující tabulka č. 1 znázorňuje hlavní důvody, proč si 

zákazníci vybírají nákup po internetu.  

Tabulka 1- Důvody zákazníků k nákupu na internetu 

Proč zákazníci nakupují po internetu 

DŮVOD % 

RESPONDENTŮ 

pohodlí možnosti nákupu 24/7 35,1 % 

jednodušší porovnávání cen 33,1 % 

možnost dopravy zdarma 31,5 % 

žádné fronty jako v kamenných obchodech 30,8 % 

více pohodlí při nákupu online 29,2 % 

Snadnost hledání produktu online oproti kamennému obchodu 17,5 % 

více variant produktů online 17,4 % 

jednodušší porovnání typů produktů 11,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle eMarketer (2011) in LAUDON,TRAVER (2013, str.389) 

Znát faktory proč zákazníci raději nakupují po internetu než v kamenném obchodě je 

důležité, aby se firma mohla zaměřit na tyto důležité faktory i ve svém internetovém 

obchodě. Zároveň je možné výhody zmínit i v reklamě. Jak je uvedeno v tabulce, pro       

e-shop je ideální všechny tyto možnosti, které jsou důvodem pro zákazníky nakoupit 

online, nabídnout. Tedy mít možnost dopravy zdarma, usnadnit svým potenciálním 

zákazníkům hledání produktů (vytvořit jasnou strukturu kategorií produktů) a umožnit 

zákazníkům produkty mezi sebou porovnat. 

Další informace důležitá pro online marketéra, jsou faktory, které ovlivňují nejvíce 

rozhodnutí ke koupi na daném e-shopu. Podle CHANNEL ADVISORU (2012) mezi tyto 

faktory nejvíce patří cena, doprava zdarma, status e-shopu jako ověřeného, slevový kupon, 

možnost vrácení zboží, odměňovací program pro loajální zákazníky.  
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Jedním z faktorů je právě status ověřeného internetového obchodu. V českých 

podmínkách se dá obecně za ověřený e-shop považovat takový, který má status „Ověřeno 

zákazníky“ od zbožového srovnávače Heureka.cz. Na Heurece je také k dispozici mnoho 

recenzí od zákazníků jak z pohledu recenze samotného produktu, tak i recenze obchodu. 

Tyto recenze mohou pomoci potenciálnímu zákazníkovi rozhodnout se, zda u vybraného 

e-shopu produkty nakoupí. Podle CHANNEL ADVISORU (2012) je velmi šokující 

informací, že až 92% zákazníků si čte produktové recenze a 46% respondentů bylo 

recenzí ovlivněno natolik, že produkt nakoupili a 43% respondentů se nechalo recenzí 

ovlivnit k tomu, že produkt nakonec nenakoupili. Z toho plyne především to, že pro 

internetový obchod je důležité mít u jednotlivých produktů zobrazeny i recenze od 

zákazníků, aby tak pomohli potenciálním zákazníkům se rozhodnout, jaký produkt bude 

pro ně ideální. Případně jim jako e-shop nabídnout i jiné varianty produktu, které mohou 

být pro uživatele vhodnější. 

3.2.1 ROPO efekt 

ROPO efekt se týká pouze firem které mají mimo internetového obchodu i kamenný 

obchod. 

MEDIAGURU (2018) definuje ROPO efekt neboli „Research Online – Purchase 

Offline“ jako situaci, kdy zákazníci vyhledávají informace o produktu na internetu, 

zkoumají tedy jaké zboží mají k dispozici a případně na jaké prodejně, sledují výhody a 

nevýhody produktů nebo se například inspirují v diskuzích, ale samotný nákup produktu 

provedou až v offline prostředí, tedy v kamenném obchodu. 

V online prostředí je největší výzvou měření výsledků (konverzí) v propojení mezi 

hledáním informací online a následujícímu nákupu offline.  

SERRANO (2018) uvádí, že 88% nakupujících v kamenném obchodě hledají informace 

o produktu na internetu před nákupem. SERRANO (2018) také uvádí důvody proč 

zákazníci raději nakoupí offline než online. Nejčastějším důvodem je to, že zákazníci 

chtějí produkt vidět a vyzkoušet si ho před nákupem. Dalšími důvody jsou: neochota 

čekat na doručení produktů, vysoká cena za doručení, složitost procesu vrácení produktu 

při reklamaci a nedůvěra ve správnost prezentace produktu. 

Podle WEBPREZENTU (2018) se dá ROPO efekt měřit, avšak samotné měření je velmi 

složité. Nejjednodušším způsobem je rezervace produktů v e-shopu s vyzvednutím na 
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pobočce, avšak nedoměří se tím i další případy proto je potřeba využít měřitelných 

příležitostí více. WEBPREZENT (2018) jako další uvádí například: 

 Oddělené telefony pro jednotlivé marketingové kanály 

 Výzkum na pobočce 

 Telefonické dotazování 

 Věrnostní karty 

 Slevové kupony 

 Domluvení schůzky, konzultace přes webový formulář, aplikaci nebo        

e-mailem 

Úkolem marketéra je zhostit se tohoto problému a nalézt vhodný a co nejlépe měřitelný 

způsob ROPO efektu pro konkrétní e-shop.  

3.3 Internetový marketing 

Internetový marketing neboli online marketing v dnešní době představuje u mnoha 

podniků neoddělitelnou část podnikání a má zásadní vliv na růst firmy. Cílem online 

marketingu je komunikace s potenciálními zákazníky, ale i se stálými zákazníky a to 

různými formami, například skrze bannery při brouzdání internetem, e-maily 

s informacemi či produkty nebo také viditelností přímo při vyhledávání dotazu ve 

vyhledávači, případné zbožovém srovnávači. ADAPTIC (2005-2018) uvádí, že webová 

prezentace je bezpochyby nejdůležitějším nástrojem. Velmi důležitý je vzhled a 

funkčnost webové stránky, na kterou se uživatel proklikne. Ten rozhoduje společně 

s dalšími faktory jako je například cena, doba dodání o tom, zda si uživatel produkt koupí. 

Cílem online marketingových aktivit je především oslovit co nejvíce relevantních 

uživatelů a tedy i potenciálních zákazníků s cílem konverze. 

CHAFFEY, ELLIS-CHADWICK, JOHNSTON, MAYER (2006) definovali internetový 

marketing jako dosahování marketingových cílů skrze použití digitálních technologií. 

Online marketing zahrnuje velké množství aktivit, které jsou spojeny s ovlivňováním a 

přesvědčováním potenciálních zákazníků nebo i udržování již stávajících zákazníků. 

K zviditelnění za pomocí online marketingu je možné využívat celou řadu nástrojů,            

o kterých bude zmíněno více v kapitole č.4. 

JANOUCH (2010) představuje internetový marketing jako způsob komunikace se 

zákazníky a ukazuje, jak provádět internetový marketing v podobě následujícího procesu: 
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1) Rozhodnutí - cíle, plány, odpovědnost 

2) Přidělení zdrojů – finanční, lidské, technologické 

3) Realizace – skrze prostředí (webové stránky, blogy, diskusní fóra, sociální sítě)     

a nástroje (reklama, podpora prodeje, PR) 

4) Monitorování a měření 

5) Analýza a zlepšování 

Podle uvedeného procesu je zřejmé, že je potřeba mít stanovené správné cíle, znát 

chování svého zákazníka, správně rozhodovat o přidělení zdrojů a vybrat si správné 

způsoby realizace internetového marketingu. Poté na základě dat z procesu vytvořit 

analýzu, která povede ke zlepšení celého procesu vedoucího k dosažení marketingových 

cílů. 

JANOUCH (2014) také tvrdí, že online marketing by neměl být samostatnou kategorií 

odloučenou od tradičního marketingu, ale měl by se navzájem doplňovat s offline 

marketingem. Někteří internetoví prodejci úplně opustili od formy tradičního marketingu, 

ale to může byt dle JANOUCHA (2014) stejnou chybou, jako nezařadit online marketing 

do marketingových aktivit vůbec. 

Online marketing také nese řadu velmi zásadních výhod, ale i nevýhod oproti klasickému 

marketingu. ZAMAZALOVÁ (2010) představuje výhody i nevýhody online marketingu.  

Mezi výhody dle ZAMAZALOVÉ (2010) patří: 

- Měřitelnost: Měřitelnost je největší výhodou online marketingu. Je možnost 

získat velké množství dat jako například návštěvnost webu, návštěvnost z různých 

kanálů, počet nákupů z různých kanálů atd. Naměřené hodnoty jsou dostupné 

téměř okamžitě a můžou se hned vyhodnocovat a analyzovat. 

- Relativně nízké náklady: Při porovnání nákladů tradičních médií a online 

marketingu při zásahu stejného množství uživatelů jsou náklady na online 

marketing nižší a výkon mnohem vyšší. 

- Působnost a dosah: Firmy mohou oslovit velké množství uživatelů nejen v rámci 

své země, ale i globálně a s možností cílení podle potřeb firmy – tedy cílit je 

geograficky, podle věku, na konkrétní weby či obsah webu, na zájmy uživatelů, 

životní styl a mnoho dalšího. 
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- Flexibilita: Reklamní kampaně je možné rychle spustit a kdykoliv zastavit či 

vylepšovat. Můžeme měnit cílení, lokalizaci, reklamní texty, bannery a další. 

Tradiční média jsou v tomhle směru značně omezené. 

Podle ZAMAZALOVÉ (2010) je nevýhodou online marketingu to, že není možné 

zasáhnout všechny cílové skupiny, a to hlavně starší obyvatelstvo a také ty, kteří nemají 

přístup na internet. Často také mnoho uživatelů používá doplňky v prohlížečích, které 

blokují reklamu na internetu.  

Problémem je také přesycenost reklam na internetu, uživatele tato reklama obtěžuje a 

někteří ji dokonce ignorují, říká se tomu tzv. bannerová slepota. I přesto, že se reklama 

zobrazí, uživatel ji nemusí vnímat, protože mezi tolika reklamami se jedna reklama 

jednoduše ztratí, což je samozřejmě problémem především pokud inzerent platí za počet 

zobrazení. 

Ačkoli online marketing přináší značné nevýhody, je zřejmé že pozitiva převyšují nad 

negativy. Za největší výhodu je možné považovat příležitost pracovat s kampaněmi 

flexibilně a možnost rychlého a relativně přesného měření výsledků a na základě nich 

provádění optimalizace nastavení a výsledků kampaní.   

3.4 Strategie v oblasti online marketingu 

Pro správné fungování firmy je vždy potřeba mít dostatečně naplánované kroky a 

způsoby nastavení kampaní, které povedou ke zvýšení výkonnosti online marketingových 

aktivit. Je třeba mít správně stanovenou marketingovou strategii, kterou lze vytvořit na 

základě monitorování nastavení a dat a poté na základě rozhodnutí pro vhodné využití a 

nastavení online marketingových nástrojů. Výhoda online marketingu tkví v dostupnosti 

dat, které se v offline prostředí získávají velmi složitě nebo je dokonce ani není možné 

získat.  

Dle AMERICKÉ MARKETINGOVÉ ASOCIACE IN BLAŽKOVÁ (2005) je 

marketingová strategie definovaná následovně: „Marketingová strategie je vyjádření, jak 

určitá značka nebo výrobek dosáhnou svých cílů. Strategie obsahuje rozhodnutí týkající 

se segmentace trhu, identifikace cílových trhů, umístění prvků marketingového mixu a 

výdajů. Marketingová strategie je většinou součástí podnikové strategie, která udává 

strategické zaměření podniku“.  
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FORMÁNEK (2001) IN BLAŽKOVÁ (2005) uvádí následující body, které je potřeba 

brát v potaz při sestavování a implementaci internetové strategie: 

 Vždy je potřeba definovat konkrétní a měřitelné cíle odpovědnosti a termíny.  

 Firma také musí vymezit cílovou skupinu svých zákazníků. 

 Doporučení je plánovat postupně v kratším časovém horizontu z důvodu 

dynamičnosti trhu. U dlouhodobých cílů často ztrácí smysl jejich dokončení 

z důvodu změny vnějších podmínek. 

 Je potřeba využít příležitostí a čelit hrozbám a změnám v oblasti internetové 

strategie. 

 Internetovou strategii je nutné uplatňovat v rámci celé organizace napříč všemi 

zaměstnanci i s participací top-managementu.  

 Firma musí uvažovat v globální i lokální úrovni. Přizpůsobovat se tedy lokálnímu 

prostředí a chování místních uživatelů. 

 Nelze čekat na ideální podmínky na trhu, je nutno jednat hned. 

3.4.1 Strategie využití PPC reklamy 

NÁPOVĚDA GOOGLE ADS (2018) uvádí 3 základní cíle kampaní v PPC nástroji 

Google Ads: 

 Návratnost investic 

Návratnost investic je poměr čistého zisku k nákladům. Jedna z možných definic 

pomocí vzorečku je dle NÁPOVĚDY GOOGLE ADS (2018) následující: (tržby 

– náklady na prodané zboží) / náklady na prodané zboží). Na základě těchto dat 

může firma určit množství vydělaných peněz pomocí PPC reklamy. 

 Návštěvnost webu 

Při cíli zvýšení návštěvnosti webu je vhodné se zaměřit dle NÁPOVĚDY 

GOOGLE ADS (2018) na zvýšení počtu kliknutí a míry prokliku (CTR). 

 Povědomí o značce 

Kampaně na podporu budování značky mají dle NÁPOVĚDY GOOGLE ADS 

(2018) specifický cíl zvýšit povědomí o produktu a zviditelnit ho. Kampaň na 

budování brandu je vhodné měřit pomocí počtu zobrazení, CPT (ceny za tisíc 

zobrazení), zapojení zákazníků (CTR) a dle zásahu.  

Jedna z nejzkušenějších PPC specialistek v ČR, Petra VĚTROVSKÁ (2018) na svém 

vzdělávacím PPC blogu Zaklik vysvětluje, že „Kampaně, jež vytvoříte v Google Ads a 
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Skliku, nejsou jen několika náhodně vymyšlenými klíčovými slovy, na která se rozhodnete 

inzerovat. Měly by být promyšlenou, komplexně zpracovanou strategií, jež v každém 

ohledu zapadá nejen do vaší celkové koncepce internetového marketingu, ale dokáže 

dobře navázat i na vaše offline aktivity“. 

Před spuštěním i v průběhu spuštěných kampaní je potřeba si stanovit strategii a cíl. 

Neznamená to však, že cíl kampaní by měl být pouze jeden. Často je vhodné nastavit pro 

kampaň cílů více, cíle se navíc mohou navzájem prolínat u různých kampaní. Vždy však 

záleží na zaměření konkrétní společnosti, nabízených produktech a typu reklamy. 

VĚTROVSKÁ (2018) uvádí základní typy zaměření PPC kampaní s nastíněním. jaké 

typy reklamy jsou vhodné pro stanovené cíle: 

1) Viditelnost a podpora značky 

Dle VĚTROVSKÉ (2018) je zapotřebí neustále připomínat značku i produkt 

inzerenta nejen potenciálním zákazníkům. S budováním značky pomůže spíše 

reklama v obsahové síti s logem firmy v banneru, které zvyšuje povědomí o 

značce. Viditelnost ve vyhledávací síti sice neplní primárně funkci budování 

značky inzerenta, ale i přesto je důležité, aby si značku potenciální zákazníci 

připomněli, když hledají produkt, který nabízí i e-shop inzerenta.  

2) Prodej produktů online a podpora prodeje offline 

Kampaně se dle VĚTROVSKÉ (2018) mohou zaměřit podle typu sortimentu na 

podporu prodeje klasicky online v e-shopu, ale také offline. Pokud je produkt 

častěji kupován offline, tak je potřeba brát na tento fakt ohled při stanovení 

výkonnostních cílů. Pro kampaně s cílem prodeje produktů online, je potřeba se 

zaměřit přísně na jejich výkon, kde rozhodujícím kritériem úspěšnosti kampaně 

je zisk a návratnost investic. Pro tyto výkonnostní kampaně je nejvhodnější 

reklama ve vyhledávačích, protože přímo cílí a reaguje na uživatele, kteří mají 

zájem o produkt.  

3) Přivedení návštěvníků se zájmem o daný obor na informační stránky 

VĚTROVSKÁ (2018) uvádí, že jde například o stránky, které nabízejí informace 

týkající se různých oborů (například cestování, fashion blog atd.) s cílem získat 

co nejvíce návštěvníků a čtenářů. Může jít také například o přidružené blogové 

stránky internetových obchodů.  
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4) Upozornění na nové produkty a akce 

Kampaně, které mají krátkodobě propagovat produkt, nové parametry produktu 

nebo různé akce, je podle VĚTROVSKÉ (2018) potřeba rozumně začlenit mezi 

ostatní propagaci s dlouhodobým trváním. Krátkodobé kampaně nesou s sebou 

obtíže ve formě nemožné optimalizace z důvodu získání nedostatečného množství 

dat k jejímu vyhodnocení a stanovení dalšího postupu. Dalším častým problémem 

je překrývání klíčových slov i kontextového cílení s běžící dlouhodobou kampaní, 

což vede k tomu, že ke konkurenčnímu boji v aukci dochází mezi jednotlivými 

kampaněmi, čímž se zvedá cena za proklik. Je tedy důležité zařadit krátkodobé 

kampaně do dlouhodobé strategie a z toho maximálně využít stávajících kampaní.  

5) Řešení otázek a problémů stávajících nebo potenciálních zákazníků 

VĚTROVSKÁ (2018) uvádí, že mnohdy kampaně ani nemusí mít za cíl výkon či  

prodej, ale jen jednoduché a rychlé řešení problému uživatele. Například při 

hledání kontaktu ve vyhledávači nebo při řešení technických obtíží. 

6) Práce s negativním i pozitivním PR 

Práce s PR kampaněmi je dle VĚTROVSKÉ (2018) velmi specifická. Tuto 

reklamu nelze předem naplánovat a zároveň při negativním PR musí být reklama 

spuštěna obratem. Tyto kampaně běží obvykle ve vyhledávání nad rámec svých 

dlouhodobých kampaní a ani klíčovými slovy se příliš nepřekrývají. Firmy mohou 

tímto způsobem informovat stávající zákazníky napřímo a eliminovat tak možnost, 

aby informace získali zákazníci od jiných zdrojů.  

7) Začlenění a návaznost na kampaně v ostatních médiích 

VĚTROVSKÁ (2018) také vysvětluje, že s velikostí firmy roste i velikost 

marketingových aktivit. Pokud tedy firma využívá například i televizní, 

outdoorové nebo tištěné kampaně, je potřeba o svého zákazníka nepřijít. 

Například pokud potenciální zákazník vidí reklamu v televizi, je potřeba zajistit, 

aby při vyhledávání podrobností ve vyhledávači, našel informaci týkající se 

reklamy v televizi, což se dá zajistit reklamou ve vyhledávání na konkrétní klíčová 

slova související s produktem zobrazeným v televizní reklamě.   

Z rozdělení zaměření PPC kampaní je zřejmé, že opravdu nelze vždy nastavit pouze jeden 

cíl pro všechny kampaně. Například u textové PPC reklamy ve vyhledávací síti, kterou 

se tato práce ještě bude zabývat v dalších kapitolách, je jasné, že může plnit mnohem více 

cílů. Jednak je možné reklamou zviditelnit a podpořit značku, uživatele je také možné 
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v reklamě informovat o aktuálních akcích, nových produktech nebo o kamenné prodejně 

a pokud se uživatel na reklamu proklikne, tak  zároveň se povede přivést na webovou 

stránku nového návštěvníka, který může nakoupit produkt a dosáhnout tak hlavního 

konverzního cíle. Cíle je tedy potřeba nastavit pro jednotlivé fáze nákupního cyklu a 

nastavit si jasné metriky pro měření výkonnosti jednotlivých typů kampaní, jak je 

detailněji vysvětleno v následující kapitole 3.4.2. 

3.4.2 Framework See-Think-Do-Care 

V dnešní době existuje mnoho byznys modelů pro marketingové účely, avšak bohužel 

žádný z klasických modelů, jak uvádí MYŠÁK (2015), není vhodný pro využití v oblasti 

online marketingu. MYŠÁK (2015) také zmiňuje, že právě model See-Think-Do-Care 

zohledňuje multikanálový prodej, zařízení uživatele a je vhodný jak pro měření, tak i 

vyhodnocování. I přes to všechno je velmi jednoduchý a rychle aplikovatelný.  

Framework See-Think-Do-Care (STDC) pomáhá firmám systematicky komunikovat 

svou značku a poté svou komunikaci správně vyhodnocovat. Jednoduše řečeno, 

framework STDC člení uživatele do fází nákupního procesu. Každá fáze má své vlastní 

cíle a indikátory úspěšnosti. PPC agentura VISIBILITY (2017) na svém blogu uvádí, že 

pokud firma chce v plánování myslet na vše od cílů, cílové skupiny, použitý obsah, 

vhodné marketingové kanály až po rozpočet, je vhodné použít model STDC. 

VISIBILITY (2017) vysvětluje, že cílem online marketingu není pouze prodej produktů. 

VISIBILITY (2017) také zmiňuje, že dnešní online marketing je tak sofistikovaný, že 

samotná konverze je pouze částí celého procesu. Stejně tak je důležité to, co předchází 

konverzi a co následuje po ní. Je potřeba si uvědomit, že pro každou fázi nákupního cyklu 

je v zájmu firmy dosáhnout jiného cíle. 

Model See-Think-Do-Care vytvořil světově uznávaný specialista na webovou analytiku 

Avinash Kaushik. Celý postup See-Think-Do-Care vychází ze zákaznického chování. 

Studie od RAMASWAMYHO (2015) o tzv. mikromomentech, tedy momentech 

zákazníka typu „chci zjistit“, „chci udělat“ nebo „chci koupit“, které jsou důležité 

v různých nákupních fázích uživatele, naznačuje, že zákazník na internetu nenakupuje 

okamžitě, ale postupnými kroky.  V následujícím obrázku č. 4 je zobrazeno rozdělení 

cílových skupin podle v See-Think-Do-Care dle zakladatele frameworku KAUSHIKA 

(2015). 
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Obrázek 4 - Model See Think Do Care a cílové skupiny 

 

Zdroj: KAUSHIK (2015)  

Fáze See – fáze, ve které se oslovuje nejširší zasažitelné publikum. Lidé v této fázi, jak 

uvádí VISIBILITY (2017) prozatím neznají značku nebo produkt. Je však potřeba 

nepracovat s publikem, kterého se produkt vůbec netýká. KAUSHIK (2015) zdůrazňuje, 

že by mělo jít o největší oslovitelné kvalifikované publikum. Neznamená to však nejširší 

publikum, na které se dá cílit například reklamou v televizi nebo v časopisech, ale 

kvalifikované publikum, což znamená pouze lidi, kteří svým chováním sdílejí záměr, 

který spadá pod „kvalifikované publikum“. Publikum ve fázi See většinou prozatím nemá 

zájem o koupi produktu dané značky. Uživatelům je potřeba říci, že značka e-shopu 

existuje. Kreativa i obsah jsou v této fázi velmi všeobecné.  

Fáze Think – Podle VISIBILITY (2017) jde o fázi, ve které publikum značku nebo 

produkt zná, porovnává ji s konkurencí a přemýšlí nad možnostmi. Kreativa a obsah se 

v této fázi vytváří v již v konkrétní specifičtější  podobě a i s přesnějším cílením. 

KAUSHIK (2013) zmiňuje, že v této fázi jde o počátek budování vztahu s potenciálním 

zákazníkem. 

Fáze Do – fáze Do podle VISIBILITY (2017) zahrnuje publika, která chtějí provést 

konverzi, v případě e-shopu nakoupit. Fáze Do by měla zahrnovat nejvíce konverzní 

skupinu lidí. Dle KAUSHIKA (2015) jde o publikum s již rozhodnutým záměrem 
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produkt  nakoupit.  Do fáze Do, jak uvádí KAUSHIK (2013), se často zahrnují 

remarketingová publika s uživateli, kteří již e-shop navštívili. 

Fáze Care – fáze, ve které se oslovují již stávající zákazníci. KAUSHIK (2015) uvádí, 

že jde o nejvíce loajální zákazníky a zařazuje do této fáze pouze ty, kteří nakoupili alespoň 

dvakrát. Jde například o oslovení formou poděkování, nabídkou slevy, doporučení 

produktů (cross-selling, up-selling) anebo také připomenutí se produktu, jehož zásoby 

mohou docházet. 

Při vytváření plánu See-Think-Do-Care je potřeba se zamyslet nejen nad relevantním 

publikem pro jednotlivé fáze, ale také jaký typ obsahu bude firma propagovat, jakými  

kanály bude firma obsah šířit a stanovit si KPI pro jednotlivé fáze frameworku STDC. 

KAUSHIK (2013) zdůrazňuje, že pokud chce firma opravdu uspět a růst, je potřeba 

oslovovat všechny skupiny uživatelů. Doporučuje také budovat vztahy, nabídnout 

uživatelům dostatek informací potřebných k jejich rozhodování.  

Framework See Think Do Care umožňuje firmě především získat přehled nad svými 

aktivitami a relevantnější možnost měření výsledků při stanovení rozdílných cílů pro 

jednotlivé fáze. V marketingu se často klade důraz na nejvýkonnější fázi Do, která přináší 

největší profit, avšak je potřeba brát v úvahu důležitost kampaní ve fázích Think a See 

pro budování značky a povědomí. Pro každou fázi je potřeba si splnit měřitelný cíl, aby 

když ho firma dosáhne, mohla uživatele přesunout do další fáze cílení. Pro každý typ        

e-shopu jsou jednak typy publika či využití marketingových kanálů, ale i cíle rozdílné pro 

každou fázi. Je potřeba si tedy všechny záležitosti individuálně nastavit pro danou firmu.  

  



 

 

 28 

4 NÁSTROJE ONLINE MARKETINGU 

V dnešní době je mnoho způsobů jak se firma může realizovat ve světe online marketingu. 

Ne vždy je však dobré využívat všechny nástroje najednou a s maximální intenzitou. Je 

potřeba se rozhodnout pro jejich optimální kombinaci tak, aby firma dosáhla 

maximálního užitku a stanovených cílů. Nejdůležitějším nástrojem je webová stránka, 

která by měla zákazníka přesvědčit k nákupu, tedy dosažení cíle inzerenta. Ostatní 

marketingové nástroje, které si ještě detailně popíšeme v této kapitole, jsou využívány 

především k posílení návštěvnosti webových stránek a tedy i dosažení více konverzí. 

KUNČÍK (2009) rozdělil nástroje internetového marketingu podle obrázku č. 5. 

Obrázek 5 - Nástroje online marketingu 

Zdroj: KUNČÍK (2009), str. 17 

V této kapitole, kde bude vysvětleno využití jednotlivých nástrojů, je potřeba se zaměřit 

především na ty nástroje výkonnostního marketingu, které jsou relevantní z hlediska 

jejich využití internetovým obchodem Kolo-park.cz. Výkonnostním marketingem je 

podle PETRYLA (2017) myšleno zaměření se na provedení určité akce na webu inzerenta. 

Měřitelnou akcí je většinou myšlena tzv. konverze, tedy nejen nákup v e-shopu, ale 

například také registrace, stáhnutí souboru, přihlášení newsletteru nebo odeslání 

formuláře. Podle PETRYLA (2017) jsou výše uvedené konverzní akce označovány jako 

tzv. sekundární výkon. Za primární výkon se považuje například počet prokliků na 

reklamu nebo CTR, tedy metriky, které ukazují kvalitu nastavení reklamy.  
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Z informací vyplývá, že každá webová stránka má jiný cíl a tedy využívá i rozdílné 

nástroje a v rozdílné intenzitě. Například informační webové stránky budou mít za cíl 

přilákat co nejvíce lidí se zároveň co nejnižší „mírou opuštění webových stránek“, 

zatímco klasický e-shop bude mít hlavní cíl prodat co nejvíce produktů, web se službami 

bude mít jako konverzní cíl co nejvíce odeslaných formulářů. Proto je potřeba si vždy 

stanovit cíl kampaní již ve strategii a na základě toho se rozhodnout, jaké nástroje online 

marketingu bude firma využívat.  

4.1 PPC reklama  

PPC je zkratka z anglického pay-per-click, což v překladu znamená platba za proklik. 

Výhodou této reklamy je, jak již z názvu vyplývá, že inzerent (firma) nemusí platit za 

umístění reklamy, ale musí za reklamu platit pouze v okamžiku, kdy na ni uživatel klikne. 

Díky této možnosti platit za reklamu až v okamžiku, kdy na ní uživatel klikne, je PPC 

reklama velmi výhodnou a efektivní formou online marketingu.  

V PPC reklamě existuje mnoho platebních modelů, nejčastějšími však jsou CPC (cost per 

click), tedy cena za proklik, dalším modelem je CPM (cost per mille), tedy cena za tisíc 

impresí  nebo také tzv. CPA (cost per action), neboli cena za akci. Nejčastěji je akcí 

myšlena konverze (nákup, stáhnutí určitého souboru, vyplnění formuláře, odběr 

newsletteru atd.). Modelem, který využívají e-shopy s vyššími rozpočty je také ROAS 

(return on advertising spend), která umožňuje nabízet ceny tak, aby bylo dosaženo 

očekávané návratnosti investice do reklamy. 

Aukční systém PPC nefunguje pouze na základě výše maximální CPC, které je firma 

ochotna zaplatit, ale i na falších faktorech, konkrétně skóre kvality, které je běžně 

hodnoceno číslem od 1 do 10. Každý systém má jednotlivé faktory pro bodování lehce 

rozdílné, avšak rozhodně s podobnými základy. Dalším faktorem jsou historické 

výsledky reklam. NÁPOVĚDA GOOGLE ADS (2018) vysvětluje, že mezi složky skóre 

kvality patří očekávaná míra prokliku, relevance reklam a dojem ze vstupní stránky. Tedy 

jednoduše řečeno, čím relevantnější reklamy a vstupní stránky pro uživatele jsou, tím je 

vyšší pravděpodobnost dosažení vyššího skóre kvality.  

4.1.1 PPC systémy Google Ads, Seznam Sklik a Facebook 

Mezi nejpoužívanější PPC systémy v České republice pro kampaně ve vyhledávačích a 

kampaně v obsahové síti patří celosvětový Google Ads, Business Manager pro správu 

reklamy na Facebooku a také český Sklik. V inzertních systémech vytváří PPC specialisté 
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reklamy, které také spravují, optimalizují a vyhodnocují. Za zmínku ještě stojí nástroj 

Google Adwords Editor, ve kterém je možné hromadně upravovat a kopírovat kampaně, 

přesouvat reklamní sestavy, hromadně upravovat texty reklam či přesouvat reklamy a 

mnoho dalších vymožeností. Google Adwords Editor je přímo propojený se systémem 

Google Ads a dají se tak přímo nahrávat kampaně do rozhraní Ads. Zároveň je výhodou, 

že kampaně přímo z Editoru je možné exportovat a následně importovat i do dalších 

reklamních systémů, například do Skliku. 

4.1.2 Struktura kampaní v systémech Google Ads a Seznam Sklik 

Abychom mohli správně vytvářet kampaně, je potřeba porozumět struktuře v PPC 

systémech. Sklik a Google Ads mají pro představu zjednodušeně vyobrazenou následující 

strukturu na obr. č. 6. Při popisu jednotlivých částí struktury je potřeba se zaměřit 

především na informace ze systému Google Ads, který má rozsáhlejší možnosti než Sklik. 

Avšak většina základních možností, které má systém Google Ads, se nabízí i přímo 

v Skliku.  

Obrázek 6 - Struktura PPC kampaní 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Účet 

Nejvyšší jednotkou struktury je přirozeně účet. Mnoho menších inzerentů má jeden účet, 

kde mají veškeré své kampaně. Avšak větší firmy s milionovými měsíčními budgety mají 

velmi často účtů více z důvodu větší přehlednosti pro jednotlivé typy kampaní – například 

samostatné účty pro vyhledávací, obsahové, PLA, Youtube a další kampaně. Podniky, 
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které mají účtů více, je mají vytvořené pod tzv. MCC účtem, skrz který mohou jednoduše 

přepínat mezi jednotlivými účty.  

Kampaně 

Pod účtem se vytváří kampaně v neomezeném množství. V systému Google Ads se na 

úrovni kampaní nastavuje denní rozpočet, začátek a konec kampaně, typ bidovací 

strategie (CPC, CTA, CPM, tROAS a další), dále také lokalita, kde inzerent chce, aby se 

reklama zobrazovala, cílení na zařízení podle nastaveného jazyku uživatele a také 

nastavení, kde inzerent rozhoduje, zda chce, aby se reklama zobrazovala ve vyhledávací 

nebo obsahové síti. Také je možnost již v nastavení kampaně určit, jakým způsobem se 

budou střídat inzeráty, kde jsou tedy 2 možnosti, a to buď s preferencí nejvýkonnějších 

reklam a nebo s náhodným střídáním bez ohledu na výkon. Inzerent také může nastavit, 

v jakém typu zařízení se bude reklama zobrazovat – na výběr jsou počítače, mobilní 

aplikace, mobilní web a aplikace na tabletu. V obsahové síti je také možné nastavit 

frekvenci zobrazování reklam buď pro celou kampaň, každou reklamní sestavu či 

reklamu v dané kampani. 

Reklamní sestava 

Reklamní sestava spolu s klíčovými slovy se dá považovat za klíčovou část struktury. 

Sdružuje klíčová slova, což jsou slovní výrazy, které odpovídají vyhledávacím dotazům 

uživatelů vyhledávače Google, případně Seznamu. Klíčová slova určují, při jakém 

vyhledávacím dotazu bude inzerát ve vyhledávací síti zobrazen. Ve vyhledávací síti se 

zobrazuje textová reklama, u které je potřeba potenciálního zákazníka zaujmout 

poutavým textem. Avšak aby reklama získala dobrou pozici, je potřeba, aby inzerát měl 

co nejlepší skóre kvality a nastavenou konkurenceschopnou cenu za proklik. Na úrovni 

reklamní sestavy, ale i klíčových slov se nastavuje výše maximální CPC, tedy maximální 

cena, kterou je inzerent ochoten zaplatit za kliknutí na reklamu. Nastavuje se také, na jaká 

publika neboli skupiny lidí chce inzerent cílit. Může se cílit na lidi podle věku, pohlaví, 

lokality, zájmů nebo přímo na konkrétní webové stránky, kde se umístí reklama inzerenta 

a nebo dokonce na uživatele, kteří již navštívili webové stránky inzerenta, čemuž se říká 

tzv. remarketing, nímž se tato práce bude více zabývat v následující podkapitole 4.1.3. 

Dalším specifickým typem cílení, konkrétně ve vyhledávací síti jsou tzv. RLSA inzeráty, 

což je remarketing ve vyhledávání, tedy způsob jak oslovit návštěvníka webu inzerenta 

ve vyhledávací síti.  
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4.1.3 PPC reklama v obsahové síti Google a Seznam 

Obsahová síť je dle NÁPOVĚDY GOOGLE ADS (2018) skupina více než dvou milionů 

webů, videí a aplikací, kde se mohou zobrazovat reklamy. Reklama se zobrazuje na 

počítači, mobilních telefonech i tabletech. Obsahová síť tedy pomáhá oslovovat uživatele 

ve chvíli, kdy si prohlíží webové stránky, sledují videa na Youtube, nebo také při kontrole 

svého Gmail účtu či při používání mobilních aplikací. Principem obsahové reklamy je dle 

NÁPOVĚDY GOOGLE ADS (2018) možnost nalezení správného cílového publika 

v obsahové síti. V případě obsahové sítě českého systému Sklik, je dle SKLIK 

NÁPOVĚDY (1996-2018) možnost oslovit až 95% uživatelů českého internetu na více 

než 3000 webových stránkách.  

Existuje mnoho formátů reklamy v obsahové síti. Reklama může být textová nebo 

bannerová. Speciálním formátem je tzv. responzivní formát reklamy, který jak uvádí 

GOOGLE ADS NÁPOVĚDA (2018) přizpůsobuje svou velikost, vzhled i formát 

dostupnému reklamnímu prostoru. Její výhodou je nenáročnost grafické práce, protože 

stačí pouze 2 rozměry a logo firmy. Na obrázcích č. 7 a č. 8 je ukázka statického a 

responzivního formátu banneru.  

Obrázek 7 – Banner v obsahové síti 

 

Zdroj: Rozhraní Google Ads 
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Obrázek 8 - Responzivní reklama v obsahové síti 

 

Zdroj: Rozhraní systému Sklik 

V obsahové síti lze také cílit remarketingově na návštěvníky webu a to jak ve formě 

statických reklam, tak i dynamických reklam. DYNAMICYIELD (2018) definuje 

remarketing jako taktiku zobrazování cílených reklam na návštěvníky webu nebo 

dokonce přímo ty, kteří již nakoupili na webu. DOMES (2017) vysvětluje, že  se do 

počítače návštěvníka uloží soubor – tzv. cookie s údaji o datu a času návštěvy. Takový 

návštěvník se pak na základě remarketingového kódu uloží do publika (seznamu 

návštěvníků) určeného pro remarketing. Dynamický remarketing, jak vysvětluje 

NÁPOVĚDA GOOGLE ADS (2018) posunuje tento princip ještě mnohem dále. 

Umožňuje totiž zobrazovat návštěvníkům reklamu na konkrétní produkty, které uživatel 

navštívil na webu, a to na základě dat z XML feedu. Jednotlivé produkty se uživatelům 

poté připomínají v obsahové síti v podobě jako je například uvedeno na obrázku č.9.  

Obrázek 9 - Dynamický remarketing v obsahové síti 

 

Zdroj: Obsahová síť Google 
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Tzv. Buying funnel neboli nákupní trychtýř začíná dle GEDDESE (2014) povědomím a 

zájmem, jak je znázorněno na obrázku č. 10. Pokud lidé netuší o produktech e-shopu, 

nemají dostatek informací pro možnost je hledat skrz vyhledávače. Obsahová síť však 

může zasáhnout i ty, kteří mohou produkt potřebovat, a i když nemají tušení o nabízeném 

produktu, může reklama v obsahové síti přinést nové vyhlídky do nákupního trychtýře.  

 

Zdroj: GEDDES (2014), str. 282 

Tzv. Buying funnel neboli nákupní trychtýř začíná dle GEDDESE (2014) povědomím a 

zájmem. Pokud lidé netuší o produktech e-shopu, nemají dostatek informací pro možnost 

je hledat skrz vyhledávače.  

Obsahová síť však může zasáhnout i uživatele v počátečních fázích nákupu, kteří mohou 

produkt potřebovat, a i když nemají tušení o nabízeném produktu, může reklama 

v obsahové síti přinést v dalších nákupních fázích výsledky.  

4.1.4 PPC reklama ve vyhledávací síti Google a Seznam 

MARKETINGPPC (2018) vysvětluje, že reklama ve vyhledávací síti se zobrazuje vždy 

v okamžiku hledání určitého vyhledávacího dotazu ve vyhledávači (například Seznam 

nebo Google). Jde o textové reklamy nad nebo pod neplacenými výsledky vyhledávání. 

Reklamy je možné rozpoznat pomocí štítku „Ad“. MARKETINGPPC (2018) popisuje, 

že reklama je spuštěna klíčovým slovem. Pokud je hledaný dotaz stejný nebo podobný 

jako některé klíčové slovo v kampani, reklama se zobrazí. NÁPOVĚDA GOOGLE ADS 

(2018) uvádí, že aukce je proces, který rozhoduje o tom, které reklamy se při vyhledávání 

zobrazí a v jakém pořadí. Je potřeba dosáhnout lepšího hodnocení reklamy než 

konkurence, aby měl inzerent možnost zobrazit se výše než konkurence. Hodnocení 

reklamy je tvořeno kombinací mnoha faktorů, jako je například výše cenové nabídky, 

kvalita reklamy a další faktory. Jak již bylo řečeno, do faktoru kvality reklamy se na 

Googlu řadí očekáváná míra prokliku, relevance reklamy a dojem ze vstupní stránky. 

Interest

Awareness

Learn

Shop

Buy

Obrázek 10 - The buying funnel 
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Vyhledávač je místem, kam přichází potenciální zákazník již s určitou potřebou něco najít, 

zjistit nebo koupit. Pokud jde za účelem koupě a stále neví co přesně chce, hledá pomocí 

obecného výrazu (např. jízdní kola) nebo naopak pokud uživatel už má představu nebo je 

rozhodnutý ke koupi, zadá konkrétní dotaz jako například „kellys urc“, kde už uživatel 

hledá konkrétní značku i model jízdního kola. E-shop může být ve vyhledávači zobrazen 

v podobě různých formátů reklam ve vyhledávači, jak je možné vidět na následujícím 

příkladu vyhledávacího dotazu „rock machine kola“ ve vyhledávači Google na obrázku 

č.11. 

Obrázek 11 - Formáty reklam ve vyhledávání 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle vyhledávaní Google ze dne 2.11.2018 

Klíčová slova v systému Google Ads lze nastavit ve čtyřech shodách. V Skliku pouze ve 

třech bez možnosti využití modifikátoru u volné shody. Čtyři využívané shody v Google 

Ads je vhodné si vysvětlit podle NÁPOVĚDY GOOGLE ADS (2018): 

 

vyhledávací dotaz 
PPC textová reklama PPC reklama 

Google nákupy 

organické výsledky 
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1) Volná shoda  

U volné shody se reklamy mohou zobrazovat u dotazů, které obsahují synonyma, 

překlepy, související výrazy a také další relevantní varianty.  

2) Modifikovaná volná shoda 

Při použití modifikátoru u volné shody se reklamy zobrazují jen na dotazy obsahující 

slova, která jsou označená znaménkem plus nebo jejich blízké varianty. 

3) Frázová shoda 

Reklamy se zobrazují na vyhledávací dotazy, které se shodují se souslovím nebo jeho 

blízkou variantou. Zároveň před i za daným slovním spojením mohou být další slova. 

Reklamy se však nezobrazí, pokud je do sousloví přidáno slovo nebo pokud jsou slova 

v jiném pořadí. Frázová shoda se značí uvozovkami. 

4) Přesná shoda 

U přesné shody se reklamy zobrazují na dotazy, které odpovídají přesnému výrazu. 

Přesná shoda se značí hranatými uvozovkami. 

Při zakládání reklam je vhodné využívat všechny shody klíčových slov až na volnou 

shodu, která se často zobrazuje i na velmi nerelevantní dotazy. Modifikovaná shoda je 

vhodná především k získání nových klíčových slov, na něž je při velkém objemu 

vyhledávání daného klíčového slova vhodné vytvořit novou reklamní sestavu.  

Existují různé formy inzerátů ve vyhledávačích. Ve vyhledávací síti existuje mnoho 

formátů reklamy, jde například o textové inzeráty, dynamickou reklamu ve vyhledávání 

(DSA) a tzv. reklamy na produkty v Google Nákupech (PLA). NÁPOVĚDA GOOGLE 

ADS (2018) uvádí, že textové reklamy se často zobrazují i s rozšířeními, které inzerentům 

umožňují zahrnout údaje o firmě, aktuálních akcích atd. Na obrázku č. 11 je možné tato 

rozšíření zahlédnout v pořadí u druhého inzerátu textové reklamy. 

4.1.5 PPC reklama na Facebooku 

Sociální sítě jako je Facebook mohou být nejen zdrojem zábavy pro uživatele, ale i 

přínosem pro firmy. Reklama na Facebooku funguje na stejných principech jako PPC 

reklama v obsahové síti, pouze s rozdílem, že se zobrazuje v obsahu na Facebooku, 

případně na Instagramu. Pro správu kampaní se využívá reklamní systém pojmenovaný 

jako Business Manager. Marketingový agentura ROBERTNĚMEC (2001 - 2018) 
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vysvětluje: „Reklama na Facebooku je levná, přesně zacílená, okamžitě dostupná a 

prudce efektivní“. Výhodou je jak uvádí ROBERTNĚMEC (2001 - 2018), že je možné 

vytipovat cílové skupiny, které mají potenciál se zajímat o produkt vybraného e-shopu a 

oslovit je tedy relevantní reklamou. Na Facebook je možné mít reklamy ve formě fotky, 

videa nebo stories. Formátů existuje nespočet, nejčastěji využívanými jsou rotující 

formáty (Carousel Ad) a obrázky (Single Ad). Další možností jak zviditelnit firmu je 

propagovat již vytvořené příspěvky. Na obrázku č. 12 jsou shrnuty formáty Facebook 

reklam přímo z nastavení v rozhraní Business Manageru. Na obrázku č. 13 je ukázka 

formátu Carousel Ad, kterou je možné uživatelem rotovat a zobrazit tak větší množství 

produktů oproti Single Ad. 

Obrázek 12 - Formáty reklamy na Facebooku 

 

Zdroj: rozhraní nástroje Business Manager 
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Obrázek 13 - Ukázka rotující reklamy na Facebooku 

 

Zdroj: rozhraní nástroje Business Manager 

Facebook reklama je velice důležitou součástí online marketingových aktivit firem. 

Vhodné je využít především široce segmentované možnosti cílení a různých formátů 

reklamy, které se mohou zobrazovat nejen na Facebooku, ale i Instagramu.  

4.2 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou místem, kde se lidé setkávají za účelem komunikace a sledování dění 

v okruhu svých přátel a komunity a obsah je zde tvořený především uživateli.  Sociálních 

sítí je mnoho, avšak pro účely e-shopu Kolo-park.cz jsou nejrelevantnějšími Facebook a 

Instagram, které jsou v České republice aktuálně velmi populární. AMI DIGITAL in 

DENÍK (2018) uvádí, že nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími sociálními sítěmi jsou 

Facebook a Youtube, které zná zhruba 98% českých uživatelů internetu, Instagram zná 

92% českých uživatelů. Podle AMI Digital v DENÍKU (2018) stráví uživatelé na 

sociálních sítích průměrně 149 minut denně.  

JANOUCH (2010, str. 219) říká, že „marketing na sociálních médiích je způsob, jakým 

lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí, aby akceptovala, změnila nebo opustila 

určité myšlenky, chování, praktiky nebo přístupy prostřednictvím těchto médií“. 

JANOUCH (2010) také zmiňuje, že marketing na sociálních sítích není přímý způsob 

ovlivňování, ale nepřímý. Jde totiž o vytváření povědomí, které teprve časem vyústí 

v prodej.   
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MICHAEL A SALTER (2008) zmiňuje termín SMO (Social Media Optimization), který 

vymyslel Rohit Bhargava. Bhargava také zmínil, že koncept SMO je jednoduchý: 

implementovat změny k optimalizaci sítě, tak aby byla jednodušeji propojitelná, 

viditelnější ve vyhledávačích sociálních médií a aby více zahrnovala relevantní příspěvky. 

Mnoho firem v České republice má dnes profil jak na Facebooku, tak i Instagramu. Pro 

firmy je tedy téměř nutností si profily vytvořit a především aktivně využívat, aby firma 

dokázala obstát v konkurenci a zasáhnout velké množství uživatelů.  

4.2.1 Facebook 

Podle HUŠKOVÉ (2018), který shrnul interní data Facebooku do článku, sleduje každý 

měsíc Facebook více než 5,2 milionů Čechů, přičemž 77% z nich se přihlašuje na sociální 

síť každý den. V době, kdy se na Facebooku přihlásí denně více než 4 miliony uživatelů 

z České republiky, je potřeba, aby firma měla své facebooké stránky a mohla tak 

komunikovat nejen se svými zákazníky ale i těmi potenciálními. Firma může 

komunikovat například akce, soutěže, novinky, blogové příspěvky a mnoho dalšího. Pro 

firmu by měla být důležitá především aktivita fanoušků, nejen jejich počet. Navíc dalšími 

výhodami je například to, že facebookové stránky pozitivně ovlivňují SEO z hlediska 

vyhledávání a existence stránky je také podmínkou pro možnost tvorby PPC reklamy na 

Facebooku.  

4.2.2 Instagram 

Sociální síť Instagram, kterou vlastní Facebook, se zaměřuje primárně na fotografie. 

Uživatelé Instagramu nahrávají pravidelně fotografie na své osobní či firemní profily. 

Uživatelé také mohou příspěvky sdílet, komentovat či vyjádřit přízeň formou srdíčka. 

Další možností je příspěvky označit hastagem, díky kterému si fotku může podle hashtagu 

najít jakýkoliv uživatel Instagramu. Další formou obsahu jsou tzv. Instastories, což jsou 

příběhy uživatelů, které mohou uživatelé uveřejnit ve svém okruhu sledujících a vydrží 

na zdi uživatele (firmy) pouze 24 hodin, poté se automaticky smažou. Instagram se tak 

jeví jako vhodná  síť na vizuální propagaci výrobků firem a zároveň oslovení své cílové 

skupiny. 

4.3 Video reklama Youtube 

Youtube je stránkou na které je možné shlédnout jakýkoliv typ videa. Většina videí je 

tvořena amatéry pomocí obyčejných kamer avšak v poslední době narůstají profesionální 
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videa, které slouží k propagaci konkrétních produktů nebo firem. Youtube se tak 

v poslední době stal již běžným nástrojem online marketingu.  

Videoklipy na Youtube je možné propagovat jak organicky (například skrze sociální sítě) 

nebo i placenou formu. Reklama na Youtube se vytváří v reklamním nástroji Google Ads.  

MILLER (2012) uvádí klíčové metriky, které je potřeba sledovat při video kampaních, a 

to: zobrazení, počet kliknutí, míra prokliku (CTR), průměrnou CPC a celkovou cenu.  

V následujícím textu této kapitoly o Youtube je práce zaměřena pouze na reklamu ve 

formě videa, nebudou zde uváděny reklamy v jiné formě s možností zobrazení na 

Youtube (například banner, který je součástí nastavení kampaní v obsahové síti). 

TrueView In-Stream Ads 

GOOGLE ADS NÁPOVĚDA (2018) uvádí, že video reklama ve formátu TrueView In-

stream se přehraje před jinými videi, po nich nebo přímo během nich. Po 5 sekundách 

může uživatel reklamu přeskočit. Jsou pouze 3 možnosti, kdy se za reklamu platí podle 

toho, co se stane dřív, a to právě z těchto možností:  

1) za zhlédnutí 30 sekund videa  

2) za zhlédnutí celého video (pokud je kratší než 30 sekund) 

3) když divák provede interakci s videem 

TrueView Discovery Ads 

Jak uvádí GOOGLE ADS NÁPOVĚDA (2018), pomocí tohoto formátu lze video 

propagovat tam, kde uživatelé nacházejí obsah, tedy vedle souvisejících videí na Youtube 

nebo domovských stránkách na Youtube pro mobilní telefony. Reklama se skládá 

z miniatury videa a krátkého textu a vyzývá uživatele ke spuštění videa kliknutím. Video 

se pak přehraje podle nastavení na stránce sledování videí přímo na Youtube a nebo na 

stránce kanálu uživatele (firmy). Za reklamu se platí pouze v případě, kdy se uživatel 

rozhodne reklamu zhlédnout a klikne na miniaturu.  

Bumper Ads 

GOOGLE ADS NÁPOVĚDA (2018) popisuje „bumper ad“ jako krátký formát, který 

slouží především k oslovení více zákazníků a k posílení povědomí o značce. Tento formát 

trvá nejdéle 6 sekund, nelze divákem přeskočit a zobrazuje se před jiným videem nebo 

také v jeho průběhu či po skončení videa. Platí se za počet zobrazení – používá se tzv. 

CPM (cena za tisíc zobrazení), kdy se platí za každých 1000 zobrazení reklamy. 
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4.4 Zbožové srovnávače Heureka.cz a Zboží.cz 

Srovnávače zboží by měly být pro e-shop jedním z nejefektivnějších marketingových 

kanálů. MM-MARKETING (2018) uvádí, že podle statistik v průměru 30% tržeb e-shopů 

je tvořeno díky zbožovým srovnávačům. Zbožové srovnávače jsou vhodné především pro 

e-shopy, které nabízí zboží stejné jako jejich konkurence, nejsou vhodné pro obchody se 

specifickým zbožím, které jiný e-shop nenabízí. Ve zbožových srovnávačích je možné 

porovnávat nabídky různých e-shopů především z hlediska ceny, ale také zákaznického 

servisu, dostupnosti bonusu k nákupu, spokojenosti zákazníků atd. Heureka navíc 

poskytuje funkci jako je certifikát Ověřeno zákazníky a anketu ShopRoku. Podle dat 

NETMONITORU (2018) na obrázku č. 14 jasně vede v České Republice zbožový 

srovnávač Heureka.cz (žlutá barva) a jako druhý nejčastější je Zboží.cz (červená barva) 

a nejméně významnou část poté tvoří další zbožové srovnávače jako je například 

srovnanicen.cz nebo hledejceny.cz 

Obrázek 14 - Zbožové srovnávače na českém trhu 

 

Zdroj: NETMONITOR (2018) za období říjen 2018 

Zbožové srovnávače fungují na základě tzv. XML feedu, což je dle MERGADA (2018) 

textový soubor s informacemi o zboží. Vyhledávač si ho stáhne, poté zpracuje a na 

základě dat z XML feedu se pokusí zařadit nabídku do výsledků vyhledávaní. Zbožové 

srovnávače fungují také na principu PPC, tedy platby za proklik, kdy se platí pouze za 

kliknutí, tedy skutečně přivedeného návštěvníka.  

Aby byly produkty ve zbožových srovnávačích vidět, je potřeba mít jednotlivé produkty 

napárované správně s produktovými kartami. Párování probíhá na základě úprav XML 

feedu, kdy je potřeba mít správně vyplněné elementy „CATEGORYTEXT“ a 

„PRODUCTNAME“ pro napárování s produktovou kartou ve zbožovém srovnávači. 

Úpravy XML feedu se dají provádět jednoduše v nástroji Mergado. Pro automatické 
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párování, například na základě kódu EAN se dají také používat různé nástroje, například 

PairingBear (SAGANOVÁ, 2018). 

Cílem e-shopu je být viditelný na vyšších pozicích ve zbožovém srovnávači oproti své 

konkurenci. Ovlivnit se to dá způsobem, že nastavíme vyšší cenu za proklik na úrovni 

produktu nebo kategorie. E-shop platí za proklik pouze nejvyšší potřebnou cenu pro 

danou pozici a nikoliv tu, kterou má nastavenou v XML feedu (pokud má nastaveno 30 

Kč a na první pozici stačí 10 Kč, tak zaplatí pouze 10 Kč). E-shop může bidovat  

(nastavovat cenu za proklik a tak překonávat nabídku konkurence) na Heurece ručně, 

avšak nejjednodušším způsobem pro e-shop je využití automatického bidování pomocí 

nástrojů, kterých je na trhu nespočet. Tyto nástroje fungují na základě stanovených 

pravidel. Například BiddingTools, BidingFox nebo Beed (HEUREKASHOPPING, 

2018). Na obrázku č.15 je možné vidět produktovou kartu produktu Alpina Eco C10 2019 

a pod ní ceny různých e-shopů. První čtyři jsou placené pozice a pod nimi jsou nabídky 

produktů ostatních e-shopů již srovnané podle ceny.  
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Obrázek 15 - Produktová karta na zbožovém srovnávači Heureka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Heureka.cz ze dne 10.11.2018 

Pro e-shop je důležité produkty pravidelně párovat a případně pro lepší pozice vytvořit 

správnou strategii bidování. Jednak si zvolit produkty, do kterých se vyplatí investovat, 

tedy nejspíše ty s největší marží a nastavit si bidovací strategii například na základě 

pozice, na které se e-shop zobrazí. Ne vždy musí být nejvýhodnější umisťovat se na 

1.pozici. Může být naprosto dostačující i 3. Nebo 4. pozice pokud je cena a důvěryhodnost 

e-shopu konkurenceschopná. 

4.5 E-mailing 

E-mailing je dle JANOUCHA (2010) nejvíce využívanou formou přímého marketingu. 

Podstatou e-mailingu je zasílání personalizovaného sdělení skrze e-mail. Společnosti jím 

oslovují stávající i potenciální zákazníky. Dle KARLÍČKA (2016) je základem pro            

e-mailing vybudování databáze kontaktů a následné využívání informací o zákaznících 

Bidované pozice 
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při posílání pravidelných newsletterů. E-mailové kontakty v databázi zahrnují zpravidla 

kontakty na zákazníky e-shopu ale i návštěvníky, kteří se rozhodli pro odběr novinek, 

dále také účastníky soutěží, které firma pořádá a účast v nich podmiňuje poskytnutím 

svého kontaktu. Další možností je sběr kontaktu na kamenné prodejně. V databázi je 

vhodné mít propojené informace jako je jméno, zda uživatel nakoupil opakovaně a pokud 

ano, tak kdy proběhl jeho nákup a jaký typ produktu nakoupil.  

Pro hodnocení e-mailingu je základními metrikami míra doručitelnosti a míra otevření     

e-mailu. Míru doručitelnosti je potřeba si hlídat především z důvodu, že v databázi mohou 

být nefunkční e-maily a nebo se mohou e-maily zákazníkům zobrazovat ve spamu a je 

potřeba tento problém řešit. Když uživatel e-mail otevře, tak největší roli hraje míra 

prokliku z nabídky na webovou stránku společnosti a také konverzní poměr, který udává, 

jak velký je podíl uživatelů, kteří nakoupili z celkového počtu oslovených pomocí             

e-mailingu (KARLÍČEK, 2016). 

E-shop tedy musí nalézt vhodnou strategii, v jakých intervalech zasílat e-maily, jaký 

obsah e-mailů funguje nejlépe tak, aby e-shop zoptimalizoval své tržby z tohoto kanálu a 

zároveň nezahlcoval schránky uživatelů velkým množstvím e-mailů. Je vhodné využívat 

personalizaci v e-mailech, tedy oslovovat kontakty automaticky jménem a mít rozdělené 

segmenty uživatelů podle zájmů a tím například automaticky vygenerovat 

personalizovaný obsah pro každého. E-mailing patří k jednomu z nejefektivnějších 

nástrojů z důvodu nízké investice do tohoto způsobu propagace. 

4.6 Webové stránky a SEO 

Webové stránky jsou základním stavebním kamenem prezentace každé firmy na internetu. 

Do webových stránek by měl být pravidelně investován čas, protože webové stránky a 

jejich obsah má vliv i na všechny ostatní nástroje online marketingu. Důležitým prvkem 

webových stránek je kromě kvalitní struktury a obsahu jejich zabezpečení pomocí 

protokolu HTTPS. ČESKÝ HOSTING uvádí, že HTTPS je nadstavbou síťového 

protokolu HTTP, které umožňuje zabezpečit spojení mezi klientem (např. webovým 

prohlížečem) a serverem před podvržením dat či odposloucháváním. Uživatelé při 

používání webu očekávají bezpečí a soukromí. V případě, že webová stránka nemá tento 

zabezpečovací protokol, je potřeba ho implementovat pro větší zabezpečení. 

Vyhledávače také zvýhodňují zabezpečené stránky před nezabezpečenými a prohlížeče 

už upozorňují automaticky uživatele na nezabezpečený obsah. UNGR (2018) zdůrazňuje, 
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že weby s https/SSL certifikátem jsou lépe hodnocené na Google a také nejsou označené 

jako „nezabezpečené“ v Chrome prohlížeči. Dále je také důležitý samotný obsah a 

struktura webové stránky, která by měla být pro uživatele přehledná, jak už bylo řečeno 

v kapitole č. 3.1.1. 

Optimalizaci pro vyhledávače, tzv. SEO,  JANOUCH (2011) vysvětluje jako způsob, jak 

se dá zajistit, aby se webové stránky firmy zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání na 

určitá klíčová slova na předních pozicích ve vyhledávání. CHAFFEY, CHADWICK, 

JOHNSTON, MAYER (2006) definuje SEO ještě přesněji jako strukturovaný přístup 

využívaný k zvýšení pozice společnosti nebo jejich produktů v organických výsledcích 

ve vyhledávačích pro vybraná klíčová slova a slovní spojení. Zkrátka jde o to, aby se 

firma zobrazovala ve výsledcích vyhledávání na organických pozicích a tím oslovila 

relevantní návštěvníky svých webových stránek.   

Existuje mnoho faktorů pro vyhledávače, ale pouze zlomek z nich má zásadní význam. 

JANOUCH (2011) tvrdí, že ani tyto zásadní faktory nelze přesně určit, protože 

vyhledávače používají velmi pokročilé algoritmy, které rozhodují o řazení webových 

stránek. Neustále se  mění jejich důležitost pro řazení webových stránek ve vyhledávačích.  

PODSTAVEC (2018) zmiňuje, že obsah, který není zaindexovaný, vyhledávače 

nezobrazují ve vyhledávačích. Indexace je tedy dle PODSTAVCE (2018) prvním a 

nejdůležitějším základním podkladem pro úspěšnost webových stránek. 

Online marketingová agentura EVISIONS (2018) uvádí, že vyhledávače vyhodnocují 

weby podle určitých kritérií, které představuje mix on-page a off-page faktorů, a na 

základě nich řadí stránky ve výsledcích vyhledávání. Čím kvalitnější off-page a on-page 

faktory webová stránka má, tím lépe je poté hodnocena vyhledávači a zobrazuje se na 

vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání.  

On-page faktory 

On-page faktory označují prvky dané webové stránky, podle kterých poté vyhledávací 

robot vyhodnocuje kvalitu webu nebo jeho relevantnost vůči dotazu. Jelikož jde o součást 

webu, lze je libovolně upravovat a měnit s cílem zvýšit viditelnost webu ve 

vyhledávačích. Je tedy důležitá pravidelná správa jednotlivých faktorů. Po nastudování 

následujících zdrojů: MIOWEB (2018), MARKET EXPRESS (2018), PODSTAVEC 

(2018) A DEAN (2018) a dále také dle zkušeností, jsou shrnuty a vysvětleny  následující 

základní On-page faktory:  
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 Titulek stránky, tzv. Page title, který by měl být pro každou stránku unikátní a 

měl by zahrnout klíčové slovo, na které je potřeba optimalizovat. Ideální délka je 

kolem 50-60 znaků. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazuje jako nadpis výsledku 

a má přímý vliv na SEO.  

 URL adresa stránky – adresu je potřeba udržovat co nejkratší a zároveň  

s vhodně použitým klíčovým slovem. Ideální je vyhýbat se zbytečným 

parametrům. URL stránka má přímý vliv na SEO. 

 Správná struktura nadpisů H1 na stránce a dále správné členění nadpisů až do 

podúrovně H6. Jednotlivé úseky je vhodné strukturovat s nadpisy a podnadpisy. 

Nadpis H1 má přímý vliv na SEO. 

 Text na stránce by měl být čtivý, užitečný a přehledný a s přirozeně 

zakomponovanými klíčovými slovy a frázemi. Jde o to, že je potřeba tvořit web 

pro uživatele a ne stroje. Hlavní klíčové slovo je vhodné uvádět na začátku textu. 

Text na stránce má přímý vliv na SEO. 

 Mediální obsah na stránce, který slouží jako doplněk k textu. Vyhledávače 

neumí číst obrázky a je proto důležité je popisovat html tagy „alt“ a „title“, které 

slouží jak pro popis, co je na obrázku, tak i pro nevidomé uživatele se čtecím 

softwarem. 

 Dalším faktorem je Meta popisek (Meta description),  díky němuž lze nalákat 

uživatele ke kliknutí na odkaz a přechodu na web. Na každé stránce by měl být 

unikátní. Každá stránka by měla obsahovat unikátní meta popisek. Délka je 

ideální cca do 155 znaků. Nemá přímý vliv na SEO, ale CTR odkazu poté 

ovlivňuje pozici výsledku. 

Pro správné pochopení, kde se zobrazuje page title, URL adresa a metadescription, 

uvádím názorný příklad v obrázku č. 16. 

Obrázek 16 - On page faktory ve výsledcích vyhledávání 

 

Zdroj: Vyhledávání Google 
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V současnosti je kladen velký důraz na rychlost webu, jeho responzivitu a jak se uživatelé 

chovají na stránkách. Vyhledávače vyhodnocují, jak moc byl výsledek uživateli užitečný, 

podle doby strávené na stránce nebo následující akci.  

Pro lepší orientaci robotů vyhledávačů v obsahu a efektivnější zobrazování obsahu slouží 

strukturovaná data. Ta ulehčují vyhledávačům pochopit, co má web za obsah na stránkách 

a zároveň zviditelňují výsledky vyhledávání o tyto parametry navíc. U e-shopů je tak 

možné vidět navíc dostupnost, cenu nebo hodnocení produktu.  
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5 METODIKA PRÁCE 

V této kapitole je popsán postup využití metod, které jsou v této diplomové práci potřeba 

pro splnění jejich cílů. V kapitole jsou popsány metody vedoucí ke zhodnocení využívání, 

nastavení a struktury online marketingových nástrojů.  

Teoretická východiska i praktická část práce vychází nejen z odborných zdrojů, ale také 

z dlouhodobého nestrukturovaného pozorování online marketingové oblasti v online 

marketingovém oddělení e-shopu Feedo.cz. 

Analýza výkonu jednotlivých online marketingových kanálů/nástrojů  

Tato analýza vychází přímo z dat měřícího nástroje Google Analytics. Pro zhodnocení 

výsledků jednotlivých kanálů je potřeba si vygenerovat správná data v rozhraní Google 

Analytics. Pro analýzu dat jsou zvolena data z období od 1.7.2018 do 31.10.2018, a to 

především z  důvodu, že reklama v nástroji Google Ads je firmou využívána teprve od 

poloviny června. 

1) Pro vygenerování přehledu o výsledcích jednotlivých kanálů je potřeba 

postupovat v Google Analytics následující cestou, kdy dojde k vygenerování dat 

ve třech tabulkách. Druhá tabulka se liší detailnějším rozdělením s uvedeným 

zdrojem návštěvy i médiem a třetí se zabývá asistovanými konverzemi. 

a) Rozhraní Google Analytics: Všechny účty – Kolo-park.cz – Akvizice – 

Veškerá návštěvnost – Primární dimenze: Kanály.  

b) Rozhraní Google Analytics: Všechny účty – Kolo-park.cz – Akvizice – 

Veškerá návštěvnost – Primární dimenze: Zdroj/Médium. 

c) Rozhraní Google Analytics: Všechny účty – Kolo-park.cz – Konverze – 

Vícekanálové cesty – Asistované konverze – Primární dimenze: 

Zdroj/Médium – Sekundární dimenze: Kampaň 

2) Dalším zdrojem dat o výkonu jednotlivých nástrojů jsou interní data firmy      

Kolo-park.cz. Pro zhodnocení a návrh doporučení je vhodné mít přehled o podílu 

nákladů na jednotlivé kanály a výsledky v podobě dosaženého podílu nákladů na 

obratu pro jednotlivé kanály za stejné 4 měsíční období od 1.7. do 31.10. 2018. 

Data budou zpracována dle interních dat do výsledné podoby znázorňující PNO a 

podíl na nákladech u jednotlivých placených kanálů. 

Zhodnocení výkonnosti jednotlivých kanálů či nástrojů se zaměřuje na aspekty týkající 

se počtu návštěvníků, míry okamžitého opuštění, počtu stránek na 1 návštěvu, průměrné 
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doby návštěvy, dosaženého PNO, důležitost v rámci rozdělení rozpočtu na jednotlivé 

kanály a počtu transakcí. Všechny tyto údaje vytváří syntézou ucelený pohled o 

výkonnosti jednotlivých online marketingových kanálů a na základě těchto dat vyvození 

obecných doporučení v jakých aspektech je potřeba zapracovat. 

Analýza PPC kampaní 

Analýza PPC kampaní je pro jejich komplexnost a důležitost zaměřená do detailů. U 

kampaní budou detailně sesbírána data z účtů Google Ads, Sklik a Business Manager, 

která budou poté přehledně zpracována do tabulek vhodných pro účely diplomové práce. 

Data o nastavení jsou poté analyzována, a to jak u aktivních tak i pozastavených kampaní. 

Analýza se skládá ze 2 částí: 

1) Analýza struktury kampaní, tedy struktury v nástrojích Google Ads, Sklik a 

Business Manager, kde je potřeba zhodnotit celkovou strukturu kampaní, 

především to, zda struktura dává smysl z hlediska vyhodnocování kampaní a zda 

je přehledná. Mezi hodnotící faktory se řadí množství kampaní, sestav, počet 

inzerátů a rozšíření, která jsou zobrazovaná u inzerátu. Hodnocen je také formát 

a obsah bannerové a textové reklamy. Na základě teoretických východisek bude 

také zhodnoceno, do které fáze nákupního cyklu podle frameworku STDC by 

daná kampaň spadala. 

2) Analýza nastavení kampaní, kde je hlavním aspektem nastavení samotné 

kampaně z hlediska typu kampaně, lokality, jazyka, cenové nabídky, typu střídání 

reklam, ale také podle typu cílení kampaní dle zvolených klíčových slov, času, 

zařízení, demografie, publik, lokality a také je zde kladen důraz na skóre kvality 

a tedy i relevantnost klíčových slov, inzerátů a cílových stránek v sestavách. U 

obsahových kampaní je analyzováno také navíc cílení dle zájmů, zájmů o koupi, 

umístění, klíčových slov či remarketingu. Dále je také hodnocen i obsah i formát 

reklamy.   

Zhodnocení kampaní bude vytvořeno jako celek pro všechny kampaně a poté jednotlivě 

pro každou kampaň, které bude zahrnovat zhodnocení jak struktury tak i nastavení 

kampaně. Dále na základě mých zkušeností bude doporučeno vhodné nastavení pro 

jednotlivé kampaně a také tipy pro správné sestavení struktury kampaní. Na závěr bude 

vytvořeno shrnutí nejdůležitějších bodů, na které bude potřeba se zaměřit při optimalizaci 

či nastavování kampaní v budoucnu, tak aby kampaně byly co nejvýkonnější a plnily 

stanovené cíle.  
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Analýza zbožových srovnávačů 

Pro analýzu zbožových srovnávačů, tedy jejich využití a nastavení bude využito dat 

z administrace e-shopu Kolo-park.cz na Heurece. Cílem je shrnout aktuální využití 

nástroje Heureka.cz a najít příležitosti včetně doporučení, jak je možno vylepšit pozice a 

napárovanost produktů na produktových kartách Heureky.  

SEO analýza  

SEO analýza neboli SEO audit bude zaměřen na 4 důležité aspekty. Mezi aspekty patří 

to, zda jsou stránky dostatečně zaindexované, dále rychlost načítání webových stránek na 

mobilním zařízení a počítači. Dalším z apsektů je to, zda je mobilní web uživatelsky 

přátelský a důležitá je také optimalizace základních SEO prvků.  

Indexace bude provedena pomocí operátoru „site:“, kdy pomocí jeho kombinace 

s doménou je možné ověřit počet zaindexovaných stránek. Do vyhledávače Google bude 

tedy vloženo: site:kolo-park.cz a poté se zobrazí počet výsledků vyhledávání, který značí 

počet zaindexovaných stránek. Na základě údajů o indexovaných stránkách na 

vyhledávačích Google a Seznam bude oproti sitemapě e-shopu (indexu všech 

vytvořených stránek e-shopu) zhodnoceno, zda jsou stránky správně zaindexovány. 

Dále bude změřena rychlost načítání webových stránek na mobilním zařízení a počítači 

a také bude otestována mobilní verze webu a to pomocí nástrojů PageSpeed Insights a 

Google Mobile-Friendly Test a na základě výsledků budou vytvořeny doporučení 

k případnému zlepšení.  

Základní SEO prvky jako Page Title, H1 , Meta Description, Text a Obrázky budou 

zhodnoceny jednak podle reportu z Website Auditoru, který bude uveden v příloze č.2, 

ale také dle html kódu webových stránek. Poté budou shrnuta doporučení ke zlepšení 

těchto SEO prvků a tak i možnosti zlepšení pozic v organickém vyhledávání. 

Analýza e-mailingových kampaní 

Analýza e-mailingových kampaní se zaměřuje na 3 důležité aspekty a to četnost odesílání 

e-mailů, formát e-mailů, jejich obsah a forma psaní newsletteru. V obsahu je důležité 

zhodnotit aspekty týkající konkrétního typu obsahu (informační, prodejní nabídka, 

novinky) a informací, které jsou v e-mailové šabloně defaultně nastaveny. Z nástroje na 

rozesílání e-mailů bude poté nutné posbírat data ohledně četnosti otevření e-mailů a 

prokliků na web. Na základě analýzy dat ohledně nastavení a výsledků bude zhodnoceno 
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nastavení a využití potenciálu e-mailingových kampaní a následně budou vytvořena 

doporučení a návrhy ke zlepšení.  

Analýza sociálních sítí Facebook a Instagram 

Pro analýzu komunikace a obsahu na sociálních sítích Facebook a Instagram je zdrojem 

dat obsah viditelný v profilech na sociálních sítích. Na Instagramu je zhodnocen profil 

Kolo-park.cz a na Facebooku je předmětem hodnocení profil s názvem Kolo-park.cz.  

Z hlediska obsahu jsou hodnoceny u příspěvku 3 druhy aspektů. A to zda je informativní, 

zábavný, produktový či soutěžní. Dalším aspektem je celkový dojem ze struktury 

příspěvků, jednotnost stylu a také obsah a celkový vzhled obsahu v sociální síti.  

K hodnocení patří i aspekt formy příspěvku (video, obrázek, sdílený příspěvek) a také 

jeho formátu. Dále je hodnocena také komunikace e-shopu Kolo-park.cz s uživateli 

v jednotlivých příspěvcích či recenzích. Zhodnocena je také volba a využití hastagů 

především na sociální síti Instagram. Analýza proběhla dne 5.12.2018. 

Monitoring a syntéza analyzovaných dat k využití pro vytvoření strategie na základě 

frameworku STDC 

Na základě praxe a zkušeností v online marketingovém oddělení e-shopu Feedo.cz a také 

monitoringu a syntézy dat získaných z analýz jednotlivých nástrojů bude vytvořená nová 

strategie pro e-shop Kolo-park.cz na základě frameworku See-Think-Do-Care. Případně 

také bude dle analyzované struktury PPC kampaní navrženo doporučení pro tvorbu nové 

struktury PPC kampaní. Stanovení jednotlivých částí modelu STDC pro Kolo-park.cz 

bude vytvořeno na základě provedených analýz a mých zkušeností v oblasti vytváření 

kampaní podle modelu See-Think-Do-Care. 
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6 PŘEDSTAVENÍ E-SHOPU KOLO-PARK.CZ 

Společnost Kolo-park.cz byla založena v roce 2014 a v současné době provozuje jeden 

internetový obchod v ČR a kamennou prodejnu v Jilemnici, kde nabízí jednak cyklistický 

sortiment, ale také servis kol a půjčovnu. Záliba zakladatele v podobě cyklistiky jak 

v horském, tak silničním prostředí vyústila v otevření vlastního cyklistického obchodu 

v Jilemnici, ke kterému byl později přidán i internetový obchod.  

Kolo-park.cz nabízí jak v kamenném, tak i v internetovém obchodě možnosti vybrat si 

klasické jízdní kolo či elektrokolo celkem od 9 výrobců a také z rozmanité škály dalšího 

nezbytného zboží jako jsou komponenty k jízdním kolům, oblečení, doplňky a sportovní 

výživa.  

Dlouhodobou vizí internetového obchodu je, aby si v e-shopu vybral každý cyklista vše, 

co pro svůj koníček potřebuje. Zároveň pomocí vstřícného a profesionálního přístupu 

obchodu docílit toho, aby se zákazníci vraceli a znovu nakoupili. Podle recenzí na 

Heurece.cz, ke dni 29.10.2018,  e-shop doporučuje 97% zákazníků za posledních 90 dnů. 

E-shop má také certifikát „Ověřeno zákazníky“, který ověřuje důvěryhodnost obchodu a 

potenciálním zákazníkům dodá klid při rozhodování, zda mohou v daném e-shopu 

nakoupit bezpečně. 

V obchodu jsou zaměstnáni 3 pracovníci a všichni jsou vášniví cyklisti, kteří znají 

potřeby cyklistů a rozumí tedy tomu, co prodávají. 

E-shop se prezentuje i určitými konkurenčními výhodami, jako je například doprava 

zdarma nad 1500 Kč, u zboží garantuje expresní dodání, nabízí VIP program s nižšími 

cenami pro věrné zákazníky, web zahrnuje také nákupního rádce a rady jak pro výběr 

zboží, tak i například jakým způsobem si nastavit správně kolo před jízdou. 

Součástí marketingové komunikace společnosti Kolo-park.cz jsou online i offline aktivity. 

Online marketingové nástroje či kanály využívané e-shopem Kolo-park.cz jsou právě 

zbožové srovnávače Zboží.cz a Heureka.cz, dále také PPC systémy Sklik, Google Ads, 

sociální sítě Facebook a Instagram a také e-mailing. Dále také články s novinkami na 

blogu, především v době cyklistické sezony. V offline marketingu využívá Kolo-park.cz 

plakátovací plochy v Jilemnici či výlohu kamenné prodejny.  

Zástupci společnosti Kolo-Park.cz jsou si vědomi konkurenčního prostředí v online 

prostředí a tak využívají online marketingové nástroje pro zviditelnění a získání více 
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zákazníků. Pro dlouhodobé navýšení prodejů přes internet a stejně tak i podpory prodejů 

na kamenné prodejně přiznává zástupkyně marketingu potřebu analýzy a návrhu strategie 

online marketingových aktivit. Aktuálně je cílem v online marketingu především zvýšit 

počet objednávek na e-shopu. 

Informace uvedené v této kapitole vychází z veřejných informací na webových stránkách 

Kolo-park.cz a z poskytnutých interních dat. 
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7 ANALÝZA NASTAVENÍ ONLINE MARKETINGOVÝCH 

NÁSTROJŮ A DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ 

Pro správné fungování online marketingu je potřeba správné využívání a nastavení 

nástrojů pro jednotlivé online marketingové kanály tak, aby firma z investovaných financí 

do online reklamy vytěžila co nejvíce nových a poté i stávajících zákazníků. Jelikož PPC 

reklama je velice komplexní a její nastavení je ze všech kanálů nejnáročnější a potřebující 

nejčastější pravidelnou optimalizaci jednotlivých kampaní, je zapotřebí analyzovat 

strukturu a nastavení PPC kampaní v jednotlivých systémech velmi detailně tak, aby při 

vytváření dalších kampaní či při optimalizaci byla možnost informace využít a vytvořit 

doporučení ke zlepšení. Zároveň při pohledu na aktuální nastavení je nutné se zamyslet, 

jak by bylo vhodné kampaně zařadit do frameworku STDC. Před samotnou analýzou 

jednotlivých online marketingových nástrojů se zhodnotí aktuální online marketingová 

strategii. Poté se zhodnotí výkon a zdroje návštěvnosti z jednotlivých online 

marketingových kanálů. 

7.1 Online marketingová strategie a přehled výkonů jednotlivých 

kanálů 

Kolo-park.cz se při vyhodnocování efektivnosti kampaní a jednotlivých kanálů zaměřuje 

především na podíl nákladů na obratu, tzv. PNO. PNO se vyjadřuje v procentech a platí, 

že čím menší, tím lepší výsledek. Dalším ukazatelem efektivnosti pro Kolo-park.cz je 

také množství uskutečněných konverzí nebo míra prokliku. Je důležité zmínit, že PNO 

nemusí být ideálním ukazovatelem efektivnosti online kampaní. Online marketéři by se 

rozhodně neměli spoléhat pouze na tento ukazatel. E-shop Kolo-park.cz využívá více 

marketingových kanálů, což způsobuje problémy při vyhodnocování splněných cílů, 

především při vyhodnocování PNO a počtu konverzí. Cesta zákazníka je totiž vedena skrz 

různé kanály, avšak pouze výjimečně pouze přes jeden kanál, většinou je tedy cesta 

uživatele mnohem delší díky postupným fázím nákupního rozhodování. Při 

vyhodnocování v Google Analytics je splnění cíle, tedy konverze připsaná poslednímu 

navštívenému kanálu (last click atribuční model). Např. návštěvník hledal ve vyhledávači 

Google „dámské kolo Kellys“, ve vyhledávači narazil na PPC reklamu, přes kterou se 

dostal na web. Nicméně návštěvník ještě nebyl rozhodnutý, tak z webu odešel. Po pár 

dnech zahlédl bannerovou reklamu, kterou prokliknul a znovu si prohlédl kola a rozhodl 

se pro konkrétní kolo, avšak nákup chtěl učinit později. Napotřetí už věděl, kde chce 

uskutečnit nákup a tak šel napřímo skrz „direct“ na web www.kolo-park.cz a produkt 
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nakoupil. Otázkou nyní je, zda má největší zásluhu na konverzi reklama ve vyhledávaní, 

banner nebo přímá návštěva. Aktuálně má kolo-park.cz u PPC kampaní v Google Ads 

nastavený atribuční model na poslední proklik (last click atribuční model), což na 

uvedeném příkladu znamená, že by se konverze započítala do přímé návštěvy (directu). 

Proto je také důležité pravidelně sledovat asistované konverze v Google Analytics a 

sledovat, zda měl na konverzi vliv i jiný kanál či sledovat konverze na základě jiných 

atribučních modelů přímo v rozhraní Google Analytics.  

Ideálně by měly být vytvořeny kampaně s rozdílným cílením na různé skupiny uživatelů 

podle fáze nákupního cyklu uživatele a poté podle vhodně stanovených metrik hodnotit 

jednotlivé typy kampaní. Bohužel v případě kampaní Kolo-park.cz tomu tak není, a tak 

není možné výsledky jednotlivých nákupních fází vyhodnotit z Google Analytics.  

V případě e-shopu Kolo-park.cz je aktuálním cílem držet se metriky PNO a to pod 10% 

a celkově je cílem zvýšit počet objednávek na e-shopu. Jak už bylo řečeno, je však potřeba 

si uvědomit, že měření výkonnosti může být zkreslené díky stanovenému atribučnímu 

modelu. Pro analýzu bylo vybrané období od července 2018 do října 2018, a to především 

z důvodu, že kampaně v Google Ads jsou spuštěny teprve od půlky června.  

V tabulce č. 17 je vidět přehled jednotlivých kanálů s výsledky v období od července do 

září roku 2018. Kanál direct představuje přímé návštěvy, „paid search“ zahrnuje návštěvy 

z placené reklamy ve vyhledávačích, ale v případě e-shopu Kolo-park.cz i obsahové 

reklamy, „organic search“ představuje návštěvy z neplacených organických pozic ve 

vyhledávání, „referral“ je zdrojem cenových srovnávačů. Do „other“ spadá facebook, 

instagram, který u některých kampaní či příspěvků byl odlišně otagován (označen), a tak 

spadl automaticky do sekce „others“. V „other“ jsou ale také zdrojem například katalog 

firmy.cz nebo mapy.cz, avšak 96% v „other“ tvoří právě Facebook s Instagramem. Do 

„socialu“ logicky patří sociální sítě a v „e-mailu“ jsou zdrojem newslettery.  
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Obrázek 17 - Přehled výkonu jednotlivých kanálů 

 

Zdroj: nástroj Google Analytics 

Jelikož je tabulka č.17 velmi obecná a neukazuje konkrétnější zdroje, je vhodné si 

zobrazit i tabulku s rozdělením na jednotlivé nástroje.  

Obrázek 18 - Přehled výkonu jednotlivých nástrojů 

 

Zdroj: nástroj Google Analytics 

Z obrázku č. 18 je zřejmé, že největším zdrojem návštěv jsou přímé návštěvy. Druhým 

největším zdrojem je reklama na Seznamu, čemuž odpovídá i nejvyšší investice právě do 

Skliku. Zajímavé je, že u Google Ads i Skliku je velice nízký bounce rate, tedy míra 

okamžitého opuštění. Nízká míra opuštění je velice dobrým signálem, že na web se přes 

reklamu dostávají relevantní uživatelé. Naopak je důležité se zamyslet nad důvody větší 
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míry okamžitého opuštění v organickém vyhledávání i ze zbožových srovnávačů. Avšak 

i přesto je míra okamžitého opuštění stále příznivá. Nejvýkonnější kanály dle 

konverzního poměru jsou právě zbožové srovnávače, které mají dle tabulky konverzní 

poměr vyšší než 3%. Ve zbožových srovnávačích produkt vyhledávají lidé většinou v již 

poslední fázi nákupu, není se tedy čemu divit, že výsledek z tohoto kanálu je v poměru 

k ostatním kanálům nejlepší. Dobrý výsledek vykazuje i organické vyhledávání, které má 

konverzní poměr vyšší než 1%. Z placených kanálů nejvíce konverzí přináší Heureka.cz, 

dále Zboží.cz, Google Ads a Sklik. Z plaste.heureka.cz a e-mailingu se na web dostávají 

uživatelé, kteří po prokliku prolistují průměrně více než 10 stránek na webové stránce. 

To značí, že přes uvedené kanály se na web dostávají lidé se silným zájmem o nákup a 

pravděpodobně už ve fázi Do.   

Dalším důležitým aspektem při vyhodnocování jednotlivých kanálů jsou důležité 

asistované konverze. V tabulce č.19 jsou zobrazeny jak asistované konverze, tak i 

konverze po posledním prokliku pro jednotlivé kanály. 

Obrázek 19 - Asistované konverze 

 

Zdroj: rozhraní Google Analytics 



 

 

 58 

Z tabulky č. 19 vyplývá, že i nejen poslední kanál hraje velmi důležitou roli v úspěchu 

kampaní Kolo-park.cz, ale také propagace skrze kanály, přes které se uživatel proklikl na 

web již dříve. Data je potřeba pravidelně sledovat, aby v případě pocitu, že kampaně 

nejsou výkonné, bylo možné zhodnotit, zda reklama má vliv na uživatele i v jeho dřívější 

cestě.  

Pro hodnocení stanoveného cílového PNO pod 10%, byla na základě interních dat 

vytvořena tabulka č. 2, která vyjadřuje podíl nákladů u placených online marketingových 

nástrojů a také výsledné PNO jednotlivých nástrojů. Je potřeba zdůraznit, že v červenci 

v Google Ads nebyl správně nasazen konverzní kód a tak se konverze půl měsíce 

nezapočítávaly, proto je potřeba brát výsledek za Google Ads s rezervou. Bez uvedeného 

měsíce července vychází v Google Ads PNO 15%. 

Tabulka 2 - Podíl nákladů u nástrojů a PNO 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat  

Pro začátek je třeba zdůraznit, že PNO je u Google Ads zkreslené z důvodu, že kampaně 

celou polovinu července neměly nasazen konverzní kód, nebylo tedy možné měřit 

konverze. Stále je ale potřeba brát v úvahu, že kampaně byly spuštěny velmi krátkou dobu 

a pro lepší výsledky je potřeba pravidelná dlouhodobá optimalizace. Z tabulky č. 2 

vyplývá, že nástroje Facebook a Google Ads nesplňují stanovené PNO pod 10%. Avšak 

celkově je viditelná příležitost nejen u těchto nástrojů, ale i u dalších, kde kampaně mohou 

být výkonnější. Zároveň je potřeba brát v úvahu také to, že v Skliku je navíc nastavený 

dynamický retargeting, který celkově dopomáhá vytvářet lepší výsledek. Zároveň 

v hodnocení jsou zahrnuty všechny kampaně, kde se prolíná cílení na všechny fáze 

nákupního cyklu uživatelů. Nejvyšší investice do placených nástrojů jsou právě do Skliku 

a Heureky, které mají velmi dobrý výsledek.  

Celkově je vhodné shrnout, že placené marketingové nástroje firmy Kolo-park.cz jsou 

efektivní a stanovený cíl splňují. Avšak například PPC kampaně nevyužívají veškerý svůj 
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potenciál jak vy využití, tak nejspíš ani v nastavení. Je zde možnost ho využít a začít 

využívat další formáty a typy kampaní, aby reklama dostala na web více uživatelů a zvýšil 

se počet objednávek na e-shopu. Zároveň je potřeba uvedené výsledky měřit jiným 

způsobem a to právě tak, že se vytvoří nové kampaně rozsegmentované dle nákupní fáze.  

7.2 Analýza PPC kampaní v Google Ads, Sklik a Facebook 

Struktura PPC kampaně neovlivňuje sice přímo výkon kampaní, ale rozhoduje o tom, jak 

se bude s kampaní pracovat – jednak co se týče analýzy výsledků, nastavování cílů pro 

jednotlivé kampaně, tak i optimalizace. Velice důležité také je, jak jsou nastaveny 

jednotlivé kampaně, sestavy, klíčová slova, inzeráty i cílové stránky. V Google Ads jsou 

v účtu firmy Kolo-park.cz pouze vyhledávací kampaně a v Skliku jsou nastaveny jak 

vyhledávací kampaně, tak i obsahové včetně remarketingových kampaní. Avšak ne 

všechny uvedené kampaně jsou aktuálně spuštěné. Stejně tak některé reklamní sestavy 

jsou aktuálně pozastavené. Aktivita kampaní záleží vždy na sezónnosti cyklistiky. Nyní 

je potřeba analyzovat strukturu a podívat se, jakým způsobem inzerent Kolo-park.cz 

přemýšlí při vytváření kampaní. Důležité je také neopomenout možnosti, na které je 

potřeba si dát pozor při nastavování jednotlivých kampaní. Je nutné zdůraznit,  že  v této 

fázi diplomové práce jde pouze o zhodnocení a doporučení pro stávající kampaně a ne 

doporučenou novou strukturu a její nastavení. Jde především o to ukázat, co je 

v kampaních špatně a na co by se měla zaměřit firma Kolo-park.cz při nastavování dalších 

kampaní a optimalizaci. Nastavení je u kampaní hodnoceno ze dne 25.11.2018.  

Na úvod ke kapitole věnované struktuře a nastavení PPC kampaní je potřeba zdůraznit, 

že uvedená doporučení vychází především z mé praxe a neexistuje žádný ideální návod 

pro ideální nastavení kampaní. Je tedy důležité neustále testovat, zkoušet různé možnosti 

pro daný typ firmy a kampaně pravidelně optimalizovat, případně vypínat  a zkoušet jiné 

monžosti, pokud kampaně neplní cíle. Teprve po otestování různých možností je možné 

zjistit, jaké kampaně a jaké nastavení či typ kreativy je pro danou firmou nejvhodnější a 

které kampaně a jaká strategie dokáže přivést velké množství konverzí a dokáže zajistit 

návratnost investice. 

7.1.1 Nastavení a struktura PPC kampaní ve vyhledávací síti 

Jako první se podíváme na základní nastavení jednotlivých kampaní – jak aktivních tak 

pozastavených, zpracovaných do tabulky č. 3. Jelikož je struktura vyhledávacích kampaní 

v Google Ads a Sklik téměř totožná, v komentářích a doporučení se zaměřím na kampaně 
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nastavené v Google Ads, protože v Google Ads nastavení představuje širší možnosti než 

v Skliku. Zároveň doporučení lze podobně s určitými omezeními aplikovat i do rozhraní 

Skliku.  

Tabulka 3 - Nastavení vyhledávacích kampaní 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Google Ads a Adwords Editor 

Kampaně jsou správně nastaveny jako typ „vyhledávací síť“. Občas se stává, že firmy 

nastavují omylem dohromady obsahovou i vyhledávací síť, což může způsobit 

zobrazování inzerátů i v obsahu, proto je potřeba si na to dávat pozor. Lokalita je 

nastavena skoro ve všech kampaních na celou Českou republiku až na 2 kampaně cílící 

v okruhu 25 km od Jilemnice s vyloučeným polským územím, které zasahuje do 

uvedeného okruhu. Jazyk je většinově nastaven na češtinu, ale v různých kampaních jsou  

nastaveny i další jazyky. Co se týče nastavení jazyků, jde o jazyk ve kterém je nastaven 

počítač, mobilní telefon nebo tablet uživatele. Jelikož jde o vyhledávací síť, tak pokud 

jsou dobře nastavena klíčová slova, je ideální nastavit všechny jazyky, aby inzerent zasáhl 

i další uživatele, kteří mají nastavený svůj přístroj v jiném jazyce, protože také mohou 

být pro firmu relevantním uživatelem. Nabídka je u většiny nastavena na 

„vylepšenou“ CPC, což je v tomto případě vhodné. Nedochází k vysokým útratám 

s dostatečnými daty, tudíž ani není vhodné nastavovat jiné strategie nabídky. U kampaní, 

kde je ruční CPC doporučuji nastavit eCPC (vylepšenou CPC), avšak tyto kampaně jsou 

aktuálně pozastavené, takže jde spíše o doporučení do budoucna. Při nastavování střídání 

reklam jsou 2 možnosti, a to 1) rovnoměrné střídání reklam a nebo 2) přednostní 

zobrazování reklam s nejlepšími výkony. Při založení kampaně záleží jestli firma chce, 

aby se zobrazovaly všechny kreativy rovnoměrně, tedy aby se všechny rozměry reklam 

dostatečně otestovaly se stejným podílem zobrazení nebo jestli je vhodné rovnou nastavit 

zobrazování s nejlepšími výkony. Podle mého názoru na tom v počáteční fázi kampaní 
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příliš nezáleží, protože systém Googlu si kampaně také sám otestuje při nastavení 

zobrazování podle výkonu. Avšak po delší době průběhu kampaně je rozhodně vhodné u 

všech kampaní nastavit střídání podle výkonu, aby se zobrazovaly inzeráty, které generují 

lepší výsledky.  

Dále je vhodné se změřit na základní nastavení cílení jak spuštěných, tak i pozastavených 

vyhledávacích kampaní v rozhraní Google Ads. Vše je shrnuto do tabulky č. 4 podrobně 

pro každou kampaň.  

Tabulka 4 - Nastavení vyhledávací kampaně – Cílení/Biding 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Google Ads a Adwords Editor 

V Google Ads je možné nastavit sledování různých údajů týkajících se chování uživatelů, 

kteří se setkají s reklamou, a to na úrovni demografických údajů, údajů o čase, typu 

zařízení (mobilní telefon, počítač, tablet) nebo také lokality či remarketingových publik 

(RLSA). Na základě těchto údajů je pak možné optimalizovat kampaně úpravou nabídky 

pro jednotlivé cílení v rámci zvýšení či snížení nabídky o určité procento. V případě 

vyhledávacích kampaní, kde se k uživateli dostane reklama, která je pro něj žádoucí, 

protože hledá dané informace nebo chce daný produkt,  dává smysl nastavení maximálně 

v režimu sledování. V okamžiku, kdy by tam byly veliké výkyvy, je možné samozřejmě 

možnost měnit nabídku pro jednotlivá cílení. Změny nabídky (bidování)  je vhodné spíše 

pro obsahové či remarketingové kampaně než pro vyhledávací, protože zde jsou rozdíly 

výraznější. Pro vyhledávací síť doporučuji, aby si Kolo-park.cz nastavil sledování údajů 

bez přímého cílení až na výjimku brandových kampaní, kde je vhodné cílit samostatně i 

na RLSA publika. Vhodné je nastavit si sledování u lokality podle okresů v ČR, co se 

týče věku, tak neomezovat kampaně a cílit na všechny věkové kategorie. Čas je vhodné 

rozsegmentovat na 4 části dne vždy po 6 hodinách a tak sledovat, kdy uživatele dotaz 

nejčastěji vyhledávají a v jakém období dne probíhá nejvíce konverzí. V tabulce č. 5 je 
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znázorněna struktura vyhledávacích kampaní i s průměrným hodnocením skóre kvality, 

které je vytvořeno z průměrné hodnoty na úrovni klíčových slov v období od 1.7. do 

31.10.2018. 

Tabulka 5 - Nastavení a struktura vyhledávací kampaně (KW, rozšíření, inzeráty) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Google Ads a Adwords Editor 

Tabulka č.5 se zabývá strukturou a nastavením vyhledávacích kampaní. Kampaně 

obsahují poměrně málo sestav vzhledem k velkému počtu klíčových slov. Počet 

klíčových slov na sestavu je potřeba řešit především z důvodu relevantnosti, která 

ovlivňuje CTR a tudíž i skóre kvality. Na počtu jako takovém příliš nezáleží, je však 

potřeba dát si pozor, aby sestava neobsahovala rozdílná slovní spojení, ideálně ani 

synonyma. Proto je potřeba vytvářet více sestav, kde jedna sestava zahrnuje ideálně pouze 

jedno slovní spojení ve třech shodách (v různých podobách – bez/s diakritikou atd.). Pro 

příklad uvedu sestavu „kellys_typ_detska_kola“ v kampani „search_kellys_kola“ na 

obrázcích č. 20 a 21.  

Obrázek 20 - Klíčová slova v sestavě "kellys_typ_detska_kola" 

 

Zdroj: Google Adwords Editor 
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Obrázek 21 - Inzerát v sestavě "kellys_typ_detska_kola" 

 

Zdroj: Google Adwords Editor 

Tento příklad ukazuje, že například, pokud uživatel hledá dívčí kolo kellys (viz obrázek 

č.20), tak se mu může zobrazit inzerát na obrázku č. 21. Je však důležité, aby v inzerátu 

zaznělo celé klíčové slovo „dívčí kola kellys“ ideálně v nadpisu, popisku i viditelné URL 

a aby landing page byla relevantní hledanému dotazu, tudíž směřovala na dívčí kola kellys 

a ne na všechny kola i odrážedla dané značky, kde uživatel musí cestu k chtěnému 

dívčímu kolu hledat déle. I díky obsaženému klíčovému slovu v inzerátu je možné 

dosáhnout zobrazování na vyšších pozicích, protože tento faktor je součástí skóre kvality, 

který ovlivňuje aukci. Na tohle je potřeba si dát pozor u všech kampaní v účtu, proto je 

vhodné vytvořit nové sestavy s klíčovými slovy odpovídajících sestavě a tudíž i textu 

v inzerátu. Zároveň je vhodné mít na jednu sestavu 2-3 inzeráty což dle tabulky č. 5 

splňují všechny kampaně až na jednu. V tabulce č. 5 jsou uvedeny shody klíčových slov 

průměrně na jednu sestavu. Jsou zde uvedeny 4 typy značeny jednotlivými písmeny – 

volná shoda (b – broad), modifikovaná shoda (m – modified broad), frázová shoda (p – 

phrase) a přesná shoda (e – exact). Při zakládání kampaně či sestavy je vhodné používat 

3 typy klíčových slov – modifikovanou, frázovou a přesnou a vynechat vždy volnou 

shodu. Modifikovaná slouží především jako příležitost k hledání dalších klíčových slov, 

pro které může být vhodné při větším množství dat, vytvořit novou sestavu s daným 

vyhledávacím dotazem, který je uživatelem často vyhledáván. Aktuálně jsou v několika 

kampaních inzerenta Kolo-park.cz klíčová slova ve volné shodě, které je patřičné při 

stávající struktuře kampaní změnit na modifikovanou a zároveň si pohlídat, aby každá 

sestava obsahovala všechny 3 uvedené shody. Důležité je klíčové slova v sestavách 

optimalizovat tak, aby se nezobrazovaly na dotazy, které nejsou žádoucí. V účtu Kolo-

park.cz je zřejmé, že nevhodné dotazy jsou pravidelně a správně vylučovány v podobě 

vyloučených klíčových slov. Další důležitou součástí inzerátů ve vyhledávání jsou tzv. 

rozšíření. Rozšíření především zvyšují plochu inzerce, což umožňuje vyšší pozornost 

inzerátu oproti konkurenci, ale také pomocí speciálních typů rozšíření je možné 

potenciálního zákazníka informovat o aktuálních akcích či například slevových kuponech. 
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V tabulce č.5 jsou vypsána rozšíření na úrovni účtu, kampaně a sestavy. Je žádoucí si 

stanovit základní rozšíření na úroveň celého účtu, aby se tak rozšíření měla možnost 

zobrazovat u každého inzerátu a poté případně vytvořit i specifičtější rozšíření pro 

jednotlivé kampaně či sestavy. Inzeráty jsou u většiny sestav napsány velmi poutavě. 

Obsahují jak CTA, tak i konkurenční výhody. Jediné co jim u některých kampaní chybí, 

je právě zahrnuté klíčové slovo v inzerátu, které zvyšuje kvalitu inzerátu a tak i ovlivňuje 

CTR a výsledky. Skóre kvality je u všech kampaní také hodnoceno velmi dobře, ale u 

mnoha je i potenciál ke zlepšení především v relevanci reklam vzhledem ke klíčovým 

slovům a cílovým stránkám. 

Při detailním zaměření na vyhledávací kampaně v Google Ads na úroveň jednotlivých 

kampaní, je možné zaznamenat, že firma Kolo-park.cz má aktivní klasickou brandovou 

kampaň („search_kolo-park“) s výrazy zahrnujícími konkrétní klíčová slova, kterými 

se chce uživatel dostat přímo do e-shopu. Je zde vytvořená jedna sestava cílená na 

všechny uživatele. Všechny klíčová slova jsou ve volné shodě. Kampaň obsahuje 

například  klíčová slova kolopark, kolo-park, kolo-park.cz. Na tuto jednu sestavu jsou 

vytvořeny 3 textové inzeráty s 6 rozšířeními o odkazy na podstránky a také se 

3 rozšířeními o strukturované úryvky. 

Doporučení pro brandovou kampaň: Nastavení brandové kampaně je správné, avšak 

je zde pár příležitostí pro změnu především z hlediska sledování výkonu kampaně. Pro 

lepší přehled výkonnosti brandové kampaně je vhodné vytvořit  2 sestavy. Jednu nastavit 

na vracející se návštěvníky – tzv. RLSA kampaň, která remarketingově cílí již na 

návštěvníky webu a zároveň sledovat chování mezi těmi, kteří nakoupili vs. těmi, kteří 

nenakoupili na e-shopu pomocí sledování na základě RLSA. Pomocí RLSA je možné 

sledovat rozdílné chování již návštěvníků e-shopu oproti těm, kteří jsou na našem webu 

poprvé. Zároveň pro obě skupiny je možnost vytvořit inzeráty s rozdílnými texty. 

Všechna klíčová slova jsou v brandové kampani nastavena pouze ve volné shodě, 

doporučuji minimálně přepsat shody na modifikované, anebo v ideálním případě vytvořit 

klíčová slova ve 3 shodách – přesnou, frázovou a modifikovanou shodu.  Obzvlášť na 

volnou shodu se nabalují často nerelevantní slova, což je možno vidět i ve vyhledávacích 

dotazech, která jsou však dobře a pravidelně doposud vylučována. Také doporučuji 

vytvořit alespoň další 3 rozšíření včetně rozšíření o akce v době konání akcí. Tato 

rozšíření o akce se zobrazují nejčastěji právě u brandových kampaní. Branodvá kampaň 

rozhodně patří v rámci frameworku STDC do fáze Do. 
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Další kampaně „search_obecne_kolo-park_bez_mesta“ a search_obecne_kolo-

park_s_mestem“ jsou aktuálně pozastavené. Kampaně mají za cíl především přivést 

zákazníky do kamenného obchodu Kolo-park.cz v Jilemnici. Bohužel se již těžko měří 

výsledek kampaní, tedy zda uživatel skutečně dorazil do prodejny na základě reklamy. 

Obě kampaně zahrnují konkrétně následující sestavy: elektrokola, kola, koloběžky, 

komponenty, obchod, oblečení, přilby, příslušenství, půjčovna elektrokol, půjčovna 

koloběžek. Sestavy se tedy dají rozdělit do 4 „typů“: 

1)  2 sestavy zaměřené na obecná slova – sestavy koloběžky a kola (klíčová slova např. 

„jízdní kola jilemnice“, „kola pro děti“  

2)  2 sestavy na půjčovnu koloběžek a elektrokol (klíčová slova např. „půjčovna 

koloběžek“, „půjčovna elektrokol jilemnice“  

3) 1 sestava na kamenný obchod (např. klíčová slova „prodejna kol jilemnice“, 

„cykloobchod“) 

4) sestavy zaměřené na vybavení na kolo – sestavy komponenty, oblečení, přilby, 

příslušenství (klíčová slova např. „cyklo oblečení jilemnice“, „oblečení na kolo“).  

V sestavách jsou jak je vidno klíčová slova buď samostatně nebo rozšířena o slovo dané 

lokality (Jilemnice/Krkonoše) podle typu sestavy (bez města/s městem). Avšak sestavy 

mnohokrát obsahují klíčová slova, která jsou velmi odlišná, a tak může docházet 

k vytváření nerelevantních inzerátů, tedy i ke zhoršování skóre kvality a tím pádem i 

zobrazovaných pozic ve vyhledávání. Pro příklad uvedu sestavu „bez města-obchod“, 

která obsahuje jak klíčové slovo: cyklo obchod, tak například i cyklistické potřeby, cyklo 

prodejna, cyklistické zboží. Klíčová slova jsou v sestavách většinou ve 3 shodách, tedy 

modifikované, frázové a přesné. Na různé sestavy jsou vytvořeny 1-3 inzeráty. Jsou zde 

i rozšíření, u každé sestavy v jiném počtu a rozložení. Reklamy jsou v obou kampaních 

také cíleny pouze do oblasti v okruhu 25km od Jilemnice a vyloučením Polska. Jelikož je 

měření výkonu těchto kampaní složité, doporučuji do inzerátu napsat slevový kód 

například 5% při nákupu/půjčení v kamenné prodejně, aby byla možnost změřit výkon 

kampaně v offline prostředí. Samozřejmě tento kód, který bude nutné v prodejně říci, je 

vhodné pravidelně obměňovat a vždy do inzerátu napsat jeho platnost. Také doporučuji 

vložit do kampaně speciálně nové telefonní číslo, aby byla možnost změřit volání 

uživatelů na základě těchto inzerátů.  
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Doporučení pro kampaně s obecnými pojmy ve spojení s městem/bez města: 

Kampaně obsahují mnoho klíčových slov která zahrnují v podstatě 2 fáze nákupního 

chování uživatele. Podle frameworku STDC je tedy žádoucí rozdělit kampaně do fází 

Think nebo Do podle typu klíčového slova. Například obecnější klíčová slova typu např. 

„jízdní kola“ nebo „oblečení na kolo“ jsou už příliš obecná a nebudou tedy příliš výkonná. 

I proto je vhodné tato slova odebrat z kampaně a vytvořit pro ně kampaň novou, aby bylo 

možné rozlišovat rozdílné výsledky klíčových slov v různých nákupních fázích uživatele.  

Kampaně jsou správně rozděleny samostatně na kampaň bez a s lokalitou, avšak uniká 

zde pointa rozdělení, protože obě kampaně jsou nastaveny s cílením okruhu v oblasti 

25km od Jilemnice. V rámci doporučení je vhodné ponechat cílení kampaně „bez 

města“ na okruh 25km a kampaň „s městem“ je lepší nastavit na cílení na celou Českou 

republiku, aby tak například i někdo chystající se na dovolenou v Krkonoších a zároveň 

nacházející se v oblasti například na druhé straně republiky, dokázal vyhledat půjčovnu 

kol v oblasti Krkonoš či Jilemnice. V případě cíle zvýšení návštěvnosti prodejny je 

vhodné mít spuštěnou kampaň s klíčovými slovy typu např. cykloobchod a půjčovna 

s klíčovými slovy, kde je uvedena lokalita, aby bylo v povědomí lidí, že něco takového 

v dané oblasti mohou najít. Nejdůležitější je však vytvořit více reklamních sestav, tak aby 

byl název sestavy stejný jako klíčové slovo. Což znamená, že například sestava 

cykloobchod bude obsahovat pouze klíčové slovo cykloobchod, a to ideálně ve 3 shodách 

– modifikovaná, frázová a přesná. Zároveň je potřeba vždy dané klíčové slovo napsat do 

textového inzerátu. Zvýší se tím relevantnost inzerátů a i skóre kvality a díky tomu se 

inzerát může zobrazovat výše a při nižším CPC. U sestav, kde je pouze jeden inzerát, je 

vhodné sestavy rozšířit tak, aby sestava obsahovala minimálně 2, ideálně však 3 inzeráty.  

Kampaň search_obecne_kolo-park_online je aktuálně také pozastavená. V kampani je 

celkem 12 sestav - aktivních a pozastavených, kde je v klíčových slovech vše bez značky, 

typu a města – tedy obecné sestavy na oblečení, komponenty, kola, brašny, přilby, 

příslušenství, tachometry, pláště29, komponenty, elektrokola, obchod, pláště kros a 

koloběžky. Sestavy zahrnují velmi obecná klíčová slova jako je například „oblečení na 

kolo“ nebo „cyklistické oblečení“ a cílí tedy na uživatele spíše do prvních nákupních fází. 

Textové inzeráty zahrnují tzv. DKI, tedy dynamicky vložená klíčová slova do textu 

inzerátů. Tím si inzerenti často ulehčují práci, protože v inzerátu se poté zobrazuje 

vyhledávací dotaz uživatele a není tak potřeba vytvářet více sestav a inzerátů stejně jako 

v tomhle případě.  
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Doporučení pro kampaň obecne_kolo-park_online: DKI jsou skvělou variantou jak 

obejít vytváření většího množství sestav a inzerátů pro jednotlivé sestavy, protože DKI 

zároveň přímo vkládají vyhledávací dotazy do inzerátu, což může zvýšit relevantnost a 

tedy i CTR inzerátu. Avšak nevýhodou DKI je to, že cílové stránky nemusí být relevantní 

vytvořenému nadpisu v inzerátu, a to může odradit uživatele, který se proklikne na web 

firmy a musí poté hledaný produkt déle hledat. Zároveň pokud jsou v dotazu hrubky či 

rozdílné velikosti písmen, projeví se to samozřejmě i v inzerátu, což nemusí působit příliš 

důvěryhodně na potenciálního klienta. Kampaň bych zařadila u většiny sestav do fáze 

Think. U specifičtějších klíčových slov, jako například slova s velikostí pláště do fáze Do.  

Kampaň search_produkty, která je aktivní, zahrnuje aktuálně aktivní sestavy: shimano 

m7000, teleskop sedlovky xlc, sada sram nx, sada sram gx, pláště schwalbe marathon, 

pláště schwalbe, pláště continental, odpružené sedlovky sr suntour, force bundy, force 

batohy a také další 4 pozastavené sestavy podobného charakteru. Klíčová slova v této 

kampani odpovídají pravidlu, že sestava se nazývá stejně jako klíčová slova a většina 

sestav obsahuje 3 shody klíčových slov až například na sestavu shimano m7000, která 

obsahuje pouze 1 klíčové slovo a navíc ve volné shodě. Na jednu sestavu jsou většinou 

2-3 textové inzeráty i s rozšířeními. 

Doporučení pro strukturu kampaně search_produkty: Struktura je sestavená velmi 

dobře, klíčová slova odpovídají textům v inzerátů, tudíž jsou zde vytvořené relevantní 

inzeráty. Zároveň na každou sestavu jsou minimálně dva inzeráty. Některé cílové stránky 

(landing pages) obsahují vyfiltrované i jiné značky než na kterou poukazuje inzerát, 

například u bund force. Výsledná stránka zahrnuje bundy force i jinou značku (konkrétně 

etape). V tomto případně to není příliš velký problém, protože na landing page jsou 

většinově bundy značky force, avšak je potřeba si dát vždy pozor, a to u všech kampaní, 

protože to může odradit návštěvníka a zvýšit okamžitou míru opuštění, a tak zbytečně 

platit za nerelevantní prokliky na web. V rámci frameworku STDC se tato kampaň řadí 

rozhodně do fáze Do, kdy už uživatel konkrétně ví, který produkt si chce koupit. 

V případě zájmu propagovat více jednotlivých produktů, doporučuji využívat nástroj PPC 

Bee ve kterém je možné vytvářet produktové PPC kampaně automaticky z XML feedu 

cílící na jednotlivé produkty.  

Kampaň search_vanoce2018 zahrnuje aktuálně pouze 2 aktivní sestavy. Konkrétně jde 

o cílení na články v sestavách pojmenovaných jako „kolo k vánocům“ a „dárky pro 
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cyklisty“. První sestava cílí na článek o tom,  jak vybrat kolo jako vánoční dárek a další 

odkazuje na stránku s dárkovými balíčky pro cyklisty.  

Doporučení pro kampaň search_vanoce2018: Doporučuji vytvořit více sestav s méně 

klíčovými slovy. Zároveň bych se zamyslela a podívala jaká slovní spojení jsou 

vyhledávána uživateli a podle toho vytvořila nové sestavy s novými klíčovými slovy. 

Vyhledávané dotazy je možné najít v plánovači klíčových slov Google Ads nebo Návrhu 

klíčových slov v Skliku. Obě sestavy bych zařadila do Think fáze, protože obsahují spíše 

obecnější výrazy jako např. „originální dárek pro cyklistu“, “co pro cyklistu 

k vánocům“ nebo v případě reklamy na článek „dětské kolo k vánocům“ či „jak vybrat 

kolo k vánocům“. Jako další možnost je i využití ve formě nativní reklamy (placená 

reklama, která zapadá do obsahu webové stránky a nepůsobí tedy jako reklama) , která se 

dá nastavit v rozhraní Skliku. 

Kampaně na značky kellys, rock machine, apache, haibike a pells kola zahrnují 

jednak reklamy cílené na uživatele kteří hledají konkrétní model (Do fáze) – tedy sestavy 

„značka + konkrétní model“ - např. klíčové slovo „kellys gate 50“. Dalším typem 

klíčového slova je „typ + značka“ – například „dámská kola rock machine“ nebo také 

„horské kolo apache“ (Do fáze). Nejobecnější typ sestavy je „kolo + značka“, tedy 

například „kola kellys“ (fáze Think). Kampaně Haibike a Pells obsahují pouze sestavy 

vhodné do fáze Do – tedy konkrétní modely. Kampaně Haibike a Pells mají správně 

strukturována klíčová slova, odpovídají totiž názvu sestavy a zároveň jsou uvedena 

v inzerátu. To platí i pro ostatní značky v případě sestav na konkrétní modely.  

Doporučení pro kampaně na značky: Obecnější sestavy (typ + značka a obecně značka 

+ kolo) zahrnují mnoho klíčových slov pro která by bylo vhodné vytvořit nové sestavy. 

Zároveň je vhodné vytvořit novou kampaň podle frameworku STDC jak je zmíněno. Také 

je důležité hlídat si relevantnost cílových stránek. 

Kampaň search_koloběžky je aktivní a obsahuje jednu sestavu – „koloběžky kostka fun 

akce“ – jde o aktuální akci na tyto konkrétní koloběžky. Sestava obsahuje klíčová slova 

jako „koloběžky kostka“. „koloběžky kostka hill fun“ nebo „koloběžky kostka akce“ – 

tedy velmi specifická klíčová slova. Kampaň i sestavy jsou ve většině ohledech nastaveny 

správně.  

Doporučení pro kampaň search_koloběžky: Klíčových slov je zde sice více, ale nejsou 

příliš rozdílná a pokud se všechna obsažená slova podaří vložit do nadpisu v inzerátu, 
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není zde problém. V inzerátech jsou aktuálně z většiny obsaženy. Bohužel na žádné 

úrovni nejsou vytvořena rozšíření, ty je vhodné doplnit, jak už bylo zmíněno, ideálně na 

úrovni celého účtu a zároveň i specifičtější rozšíření na úrovni kampaně, aby se rozšíření 

měla možnost zobrazovat u každého inzerátu. Kampaň je žádoucí díky specifičnosti 

klíčových slov zařadit rozhodně do fáze Do. 

Kampaň search_poukazy obsahuje jednu sestavu a 2 inzeráty. Zahrnuje klíčová slova 

jako „cykloobchod dárkový poukaz“ nebo „dárkový poukaz pro cyklisty“.  

Doporučení pro kampaň poukazy: Jelikož je kampaň spuštěna teprve krátkou dobu a 

ještě nemá žádné výsledky, což je především z důvodu nízké hledanosti daných dotazů a 

také nízkých nabídek, je vhodné v období před Vánoci zvýšit nabízené CPC a podívat se 

do plánovače klíčových slov, jaké jsou další způsoby podávání dotazů týkající se zájmu 

o daný produkt. Tato kampaň rozhodně patří do fáze Do, jelikož uživatel ví, co chce a 

pouze vybírá brand/obchod, kde poukaz na cyklistické vybavení  zakoupí.  

Celkové zhodnocení a doporučení pro vyhledávací kampaně: 

Nastavení kampaní z celkového pohledu hodnotím velmi dobře, protože firma má 

kampaně v Google Ads spuštěné teprve od června a zástupkyně marketingu z firmy Kolo-

park.cz se zatím postupnými školeními učí, jak správně kampaně nastavovat a na jaké 

aspekty se potřebuje zaměřovat při optimalizaci. 

Vhodné je kampaně rozsegmentovat podle cílení na různé nákupní fáze uživatele, tedy 

ideálně podle frameworku STDC tak, aby bylo možné kampaně relevantně hodnotit i 

podle dosažených výsledků. Zároveň je žádoucí vytvořit více sestav, které budou 

relevantní ke klíčovým slovům uvedeným v sestavě a s vytvořenými relevantními 

inzeráty na vyhledávací dotazy. Zároveň v případě vytvoření nové struktury doporučuji 

zaměřit se na pojmenování kampaní, aby pro kohokoliv, kdo se do kampaně podívá, bylo 

ihned jasné na co je daná kampaň zaměřena a která klíčová slova jednotlivé sestavy 

zahrnují včetně toho, jaké shody klíčových slov jsou v sestavách obsaženy. Zkrátka je 

vhodné pojmenovat si kampaně a sestavy tak, aby nebylo nutné se pokaždé proklikávat 

až na úroveň klíčových slov a aby bylo možné hned na první pohled do účtu, účel 

kampaně celistvě pochopit. 

Ve vyhledávací síti je zapotřebí vytvořit další typy kampaní. V rámci doporučení je 

vhodné vytvořit PLA kampaně a DSA kampaně v účtu Google Ads. Ve vyhledávací síti 

na Skliku doporučuji také vytvořit PLA kampaně.  
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7.1.2 Nastavení a struktura PPC kampaní v obsahové síti 

Firma Kolo-park.cz využívá reklamu v obsahové síti pouze v reklamním systému Sklik, 

nikoliv v Google Ads. Analýza bude tedy detailně zaměřena na nastavení kampaní 

v Sklik účtu, jejichž možnosti nastavení kampaní jsou značně omezenější oproti Google 

Ads. Proto bude na závěr shrnuto obecné doporučení  k nastavení obsahových kampaní 

v účtu Google Ads, které jsou rozhodně do budoucna v plánu pro firmu Kolo-park.cz 

vytvořit. 

Tabulka 6 - Nastavení a struktura Sklik kampaní v obsahové síti 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle systému Sklik  

V účtu Kolo-park.cz jsou aktuálně spuštěny 3 kampaně v obsahové síti, kde jedna je 

zaměřena na zviditelnění vánoční akce, další jsou nastaveny jako remarketingové, jedna 

z nich jako dynamický remarketing. Všechny kampaně cílí na celou Českou republiku až 

na specifickou kampaň týkající se akce „vysvědčení“, která byla v červnu a červenci 

cílena na okolí Jilemnice, tedy okresy Trutnov, Semily a Jičín. Čas kampaní také není 

zohledňován. Nabídka je nastavená na cenu za proklik (CPC), což dává smysl, protože 

další jedinou možností způsobu zpoplatnění je v Skliku pouze CPT. CPT dává v případě 

Skliku smysl například při nastavení brandingového formátu reklamy v See fázi. Střídání 

reklam je u většiny kampaní nastaveno rovnoměrně, u všech kampaní je však alespoň po 

týdnu od spuštění kampaně žádoucí nastavit střídání podle CTR. Zároveň zde nejsou 

vyloučené webové stránky. V nastavení kampaně je možnost vyloučit weby, které jsou 

označeny jako dezinformační podle Konšpirátori.sk, což je rozhodně vhodné nastavit u 

všech kampaní. Zároveň je dobré vytvořit si tzv. blacklist webů, kde se nechce inzerent 

zobrazovat a využívat ho pro vyloučení umístění na úrovni sestavy. Mezi doporučení patří 

také to, aby si inzerent zanalyzoval výsledky dle jednotlivých umístění u kampaní 

s dostatečným množstvím dat a zjistit, kde reklama neplní cíle a poté tyto weby vyloučit. 

Na úrovni sestavy je také možné v obsahové síti v Skliku cílit podle klíčových slov, 

umístění, témat, retargetingových publik, zájmů, zájmů o koupi, pohlaví a samozřejmě 

zde je zde také možné jednotlivá cílení vylučovat.  
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Nyní je třeba se přesunout k nastavení jednotlivých kampaní. Jelikož většina kampaní 

v obsahové síti je využívána velmi krátkou dobu, práce se zaměří pouze na nastavení 

kampaní běžících v roce 2018 déle než 2 týdny.  

1) Obsahové kampaně Výprodej 2018 a Vánoce 2018 

Tabulka 7 - Obsahové kampaně v Skliku 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle systému Sklik 

Uvedené kampaně v obsahové síti mají vytvořené sestavy na 5 typů cílení a různé formáty 

bannerů – jednak statické bannery (všech 9 formátů) a responzivní typ reklamy, který se 

zobrazuje v mnoha různých rozměrech. Frekvence zobrazování je na úrovni sestavy 

nastavena defaultně na 30 zobrazení/den/uživatel. Jednotlivé sestavy cílí různými 

způsoby a nevylučují žádná cílení. Ve všech kampaních je také nastavená velmi nízká 

CPC.  

Doporučení pro kampaně v obsahové síti Sklik: Pro lepší možnost hodnocení cílů 

kampaní v různých nákupních fázích uživatele, je vhodné vytvořit více kampaní na 

základě modelu STDC, jehož jednotlivé fáze je poté možné hodnotit samostatně. 

V případě stanovených cílů firmy Kolo-park.cz není vhodné cílit na všechny typy cílení 

najednou, protože v mnohých případech se cílení překrývají a tak nastavené CPC si mezi 

sebou konkurují. Při zvolených cílech dosáhnout více konverzí rozhodně není příliš 

správné cílit pouze obecně na webové stránky v rámci umístění, protože jde o velice 

široké nekontrolovatelné publikum. Pokud tedy nejde o specifický tématický web, pak 

v tomto případě cílení je jediný přijatelný web zaměřený na cyklistiku nebo sport. Ostatní 

cílení v Skliku se hodí spíše do fáze See, i když vždy záleží na konkrétním cílení a i 

nějaké specifické umístění může spadat do fáze Think.  

Ideální je tedy vytvořit 2 kampaně zaměřené na fázi Think (specifičtější zájmy/zájmy o 

koupi) a See (obecnější zájmy/zájmy o koupi). Není vhodné nastavovat cílení na zájmy a 

zájmy o koupi, které jsou příliš obecné, že ani nespadají do fáze See (cestování, knihy a 
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literatura), rozhodně je tedy lepší využít spíše specifičtější cílení (sport, jízdní kola) pro 

firmu Kolo-park.cz ve fázi See i Think. 

Aby cílení kampaní Think splňovalo parametry Think fáze, mezi doporučení patří cílit 

v Skliku právě na následující 2 zájmy: Jízdní kola, Cyklistika. Pro See kampaně je možné 

nastavit i cílení zájmů obecně na sport a případně děti (pokud jde o kampaň na dětská 

kola), avšak zde je vhodné snížit bidy (nabídky) pro tato více obecná cílení a zaměřit se 

hlavně na cílení pro uživatele, kteří se zajímají více o sport či cyklistiku. Do See fáze je 

také vhodná zařadit klidně publika ze zájmů o koupi, a to následující: Sportovní obuv, 

Diváci Stream.cz pořadů o sportu.  

U Think kampaně je doporučením cílit podle zaměření kampaně některé z následujících 

zájmů o koupi: Elektrokola, Jízdní kola, Jízdní kola Merida, Jízdní kola Rock Machine, 

Jízdní kola Scott, Koloběžky, Sportovní oděvy, obuv a doplňky. Kampaně mají nastavené 

velmi nízké ceny za proklik a většinu rozpočtu utratí sestava cílená obecně na umístění. 

V případě přenastavení kampaně podle uvedeného doporučení, kde již bude chybět cílení 

na umístění,  je zároveň doporučeno zvýšit nastavené ceny za proklik, aby měly kampaně 

možnost se zobrazovat na zájmy či zájmy o koupi, které jistě přinesou i lepší výsledky. 

Co se týče vyloučení publik, pro splnění nastavení pro See a Think fáze je nutné u 

kampaní vyloučit uživatele, kteří již navštívili web a jelikož v remarketingových 

publicích nejsou publika s návštěvníky za dlouhé období, je nunté v retargetingových 

publicích nastavit pro tuto záležitost publikum návštěvníků za posledních 540 dní, které 

je poté potřeba vyloučit u See a Think kampaní. Frekvenci zobrazování je vhodné nastavit 

u statických bannerů maximálně na 5-6 zobrazení na den a u responzivní reklamy cca 

kolem 7.  Retargetingová publika návštěvníků poté budou sloužit pro fázi Do.  

2) Remarketingová kampaň Vánoce 

Tabulka 8 - Retargetingová kampaň Vánoce_kola 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle systému Sklik 

Retargetingová kampaň zahrnuje bannery s různými velikostmi kol a je rozsegmentována 

velmi detailně. Bohužel uvedená publika nejsou dostatečně velká, a tak se bannery 
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nezobrazují příliš často. Vyloučená cílení zde sice nastaveny přímo nejsou, ale jsou 

zahrnuta v kombinaci seznamů publik v cílení.  

Doporučení pro retargetingovou kampaň Vánoce v Skliku: Rozhodně je také žádoucí  

snížit frekvenci zobrazování na méně než 10, v tomto případě, kdy jsou v kampani 

statické bannery, tak na maximálně 5-6 zobrazení. Kampaň je strukturována výborně, ale 

je škoda, že se bannery nedostanou k více relevantním lidem. Bohužel publika nejsou 

dostatečně velká pro častější relevantní zobrazování uživatelům patřícím do fáze Do. 

Proto je důležité ponechat aktuálně vytvořené sestavy a přidat další sestavy s cílením na 

všechny návštěvníky webu s vyloučenými publiky již nastavených sestav. Navíc místo 

odstranění uživatelů, kteří nebyli v košíku, je vhodnější spíše vyřadit uživatele, kteří 

nenakoupili. Protože se může stát, že uživatel bude v košíku a nenakoupí. Je tedy škoda 

na takového uživatele necílit, protože takový uživatel je rozhodně blíže nákupu než 

takový, který v košíku ani nebyl. Zároveň je vhodné vyloučit publika těch, kteří nakoupili 

minimálně v posledních 30 dnech. 

3) Dynamický retargeting 

Tabulka 9 - Dynamický retargeting v Skliku 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle systému Sklik 

Dynamický retargeting na návštěvníky produktů je nastaven ve všech ohledech až na 

frekvenci zobrazování inzerátů správně. Jsou zde vyloučeni také uživatelé, kteří již 

nakoupili.  

Celkové zhodnocení a doporučení pro obsahové kampaně: 

Nastavení společně s doporučeními může výrazně pomoci výkonu kampaní a také 

nastavování cílů pro jednotlivé kampaně. Nejdůležitější je vytvořit novou strukturu 

kampaní podle fází frameworku STDC. Společně s kampaněmi v Skliku je vhodné také 

vytvoření a spuštění kampaní v obsahové síti v systému Google Ads, které má zájmová 

publika od Skliku rozdílně segmentována pro Think i See kampaně. Zároveň pomocí 

kampaní v Google Ads je možné zasáhnout cílové skupiny také na dalších obsahových 

stránkách a bude reklama tím pádem viditelná v širším prostoru než pouze na obsahových 

webech Seznamu.  
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V Google Ads je vhodné vytvořit kampaně ve formě dynamického remarketingu (Do 

fáze), statického remarketingu (Do fáze) a také obsahové kampaně cílené na zájem: 

Milovníci cyklistiky (Think fáze). Případně pro fázi See je vhodné využít následující 

publika zájmů či zájmů o koupi: Novinový stánek – sport a volný čas, nadšenci do zdraví 

a fitness, milovníci plavání, milovníci běhání, nadšenci do sportů v přírodě, sportovní 

boty. Ideální je používat jak formáty statických bannerů a responzivní reklamy, tak 

například vyzkoušet i tzv. „gmail ad“ umístěnou ve schránce gmailu a také tzv. 

automatické chytré obsahové kampaně, které cílí automaticky vhodnou reklamu pro 

všechny fáze cyklu.  

Nastavení kampaní v Google Ads je rozdílné oproti Skliku, proto bude vhodné se zaměřit, 

vedle správného nastavení podobně jako v Skliku, na možnosti, které jsou v rozhraní 

Google Ads.  V nastavení kampaní v Google Ads je důležité nastavit cílení na více jazyků 

než pouze na češtinu, ideálně nastavit slovenský a anglický jazyk, případně otestovat i 

všechny jazyky. Dále je vhodné omezit počet zobrazení pro celou kampaň na maximálně 

5-7. V nastavení kampaně je také možnost nastavit zobrazování na zařízeních, kde 

možnosti zobrazování jsou: počítače, mobilní aplikace, vsunutý obsah v mobilních 

aplikacích, mobilní web, aplikace pro tablety, vsunutý obsah v aplikacích pro tablety a 

webový prohlížeč na tabletu. Z vybraných cílení je nejvhodnější cílit pouze na počítače, 

mobilní web a webový prohlížeč na tabletu, protože ze zkušeností reklama v aplikacích 

není příliš účinná a rozhodně není pravděpodobné, že by mohla být úspěšná pro 

cyklistický e-shop. Jak již bylo řečeno při analýze vyhledávacích kampaní v Google Ads, 

je vhodné při vytváření dlouhodobých kampaní v Google Ads rozsegmentovat cílení 

podle času zobrazení reklamy a lokality. Automaticky je cílení v kampaních 

rozsegmentováno podle typu zařízení. Po delší době od spuštění kampaní je žádoucí na 

základě ceny za konverzi a počtu konverzí měnit výši nabídky u jednotlivých segmentů. 

Bidování dle lokality, času zobrazení reklamy a dle zařízení je žádoucí provádět 

pravidelně například jednou za měsíc. Sestavy je důležité vytvořit vždy podle typu cílení, 

tedy samostatné sestavy na zájmy a samostatné na zájmy o koupi, aby bylo možné 

sledovat rozdílnost výsledků u těchto cílení.  

7.1.3 Nastavení a struktura kampaní v Business Manageru 

Kolo-park.cz  využívá pravidelně na Facebooku Single Ad a Carousel Ad formáty a také 

propaguje vybrané organicky vytvořené příspěvky. Bohužel nevyužívá vůbec formát 

Dynamic Product Ad, tedy dynamickou produktovou reklamu, která je vhodná především 



 

 

 75 

pro dynamické remarketingové cílení jednotlivých produktů. Kampaně pravidelně neběží 

příliš dlouhodobě, ale spíše přibližně týden, maximálně však 14 dní.  

Aktuálně ke dni 25.11.2018 na Facebooku běží 5 kampaní a z toho je jedna zaměřená na 

hledání nového zaměstnance. Tato číst práce bude zaměřena především na analýzu 

nastavení zbylých aktivních 4 kampaní.  

Tabulka 10 - Struktura Facebook kampaní v nástroji Business Manager 

 

Zdroj: vlastní dle rozhraní Business Manageru 

Při prvním pohledu na strukturu v tabulce č. 10 je viditelné, že jsou zde 2 kampaně cílící 

remarketingově na návštěvníky konkrétních typů kol a následně cílí se stejným typem 

kola na návštěvníky v podobě možnosti koupi uvedeného dárku jako dárek na Vánoce.  

Druhá remarketingová kampaň cílí na návštěvníky dárkových sad. Další kampaň 

reklama_vanoce_kola_rm_thunder nabízí dětské kolo jako dárek k Vánocům cílové 

skupině, která se nachází v okolí Jilemnice, je tedy cílená nejspíše i na prodejnu, nejen na 

e-shop. Cílení na zájmy je zde velmi specifické týkající se cyklistiky ale i tématiky dárků 

a Vánoc. Poslední kampaň která komunikuje dárkové sady jako dárek pro muže cyklisty 

má dobře nastavené cílení, je cílená na ženy a zároveň na cíle jako je dárek, Vánoce a 

cyklistika.  
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Obrázek 22 - Využívané platformy v Business Manageru 

 

Zdroj: rozhraní systému Business Manager 

Na obrázku č.22 je zobrazeno nastavení zobrazování na různých platformách u většiny 

kampaní Kolo-park.cz. Vybrané platformy lze hodnotit jako velmi dobře zvolené, protože 

Kolo-park.cz se vyhnul většině z těch, které by pravděpodobně nebyly výkonné pro typ 

firmy jako je Kolo-park.cz. 

Doporučení pro Facebook kampaně: 

Kampaně jsou dobře rozděleny samostatně na remarketingové a obsahové. Je zde vidět 

návaznost Think kampaně na dárkové sady, která nejdříve cílí na zájmy a poté dané 

návštěvníky dárkových sad opět remarketingově zasahuje. Avšak nejen u této kampaně 

cílící na zájmy by bylo dobré vyloučit uživatele, kteří již web navštívili. To především 

z důvodu, aby se jim poté už zobrazovala jen remarketingová kampaň, která může 

navazovat sdělením na předchozí reklamu a díky tomu si může Kolo-park.cz postupně 

získat zákazníka. Zároveň je vhodné návštěvníky vyloučit z toho důvodu, aby se kampaně 

pro jednotlivé fáze nákupního cyklu lépe vyhodnocovaly. U remarketingových kampaní 

je vhodné vylučovat ty, kteří nenakoupili místo těch, co nebyli v košíku, protože 

mnohokrát může uživatel ze stránky odejít i když si něco nechá v košíku. Zároveň co se 

týče cílení, je důležité vytvářet skupiny podle typu zájmů. Zde je u kampaní jasně vidět 
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rozdíl mezi cyklistickými a vánočními zájmy, proto je vhodné tyto 2 typy zájmů rozdělit 

do dvou sestav, aby bylo možné sledovat výsledky u různých typů zájmů samostatně a na 

základě toho kampaň optimalizovat nebo využít jako informaci pro příští kampaně. Co 

se týče výběru platforem, rozhodně je lepší ještě odstranit umístění v pravém sloupci, 

které je často uživateli přehlíženo, je tedy možné, že snižuje celkové CTR reklam.  

Mezi doporučení pro kampaně na Facebooku patří také nastavení dlouhodobých kampaní, 

které poběží neustále a také samozřejmě nastavit kampaně s aktuálními akcemi, které se 

budou pravidelně obměňovat. Pro dlouhodobě trvající kampaň je vhodné využívat 

dynamické produktové reklamy, které se mohou zobrazovat v podobě Carousel Ad a jsou 

automaticky generované z XML feedu. V produktové reklamě je důležité mít uvedenou i 

aktuální cenu, která je vždy automaticky vygenerovaná z XML feedu. Doporučení také 

zahrnuje vytvoření reklamy v podobě dynamického remarketingu se sestavami s různými 

délky publik. Například jednou sestavou cílit na uživatele, kteří web navštívili za poslední 

1-3 dny. Další sestavou cílit na návštěvníky za posledních 4-8 dnů. Pro další sestavy je 

vhodné cílení speciálně na uživatele, kteří si přidali zboží do košíku, ale nakonec 

nenakoupili, a tak jim reklamou připomínat, že si v košíku zapomněli produkty. U 

dynamického produktového remarketingu je speciální to, že se uživatelům zobrazují na 

Facebooku reklamy pouze s produkty, které si na webu prohlíželi, čehož se dá využít i 

při tvorbě textu reklamy u produktových reklam. Například u reklamy cílící na uživatele, 

kteří něco nechali v košíku a nenakoupili je vhodná speciální komunikaci ve stylu, že si 

uživatelé něco zapomněli v košíku.  

7.2 Analýza nastavení zbožových srovnávačů  

E-shop Kolo-park.cz využívá 2 zbožové srovnávače, a to následující: Heureka.cz a 

Zboží.cz. Do srovnávače Heureka.cz avšak investuje mnohem více, proto se tato část 

práce zaměří především na tento zbožový srovnávač. Kolo-park.cz využívá na Heurece 

tzv. PPC režim, má tedy možnost zobrazovat své produkty přímo v produktových kartách 

Heureky, nikoliv pouze ve fulltextovém vyhledávání, jak to bývá u neplaceného režimu. 

Poté podle velikosti nastavené maximální CPC určuje, zda se zobrazí v TOP 4. Možnost 

bidování pozic Kolo-park.cz nevyužívá a ani celkově neřeší nastavení zbožových 

srovnávačů, protože vše funguje a přináší dobré výsledky. Bohužel také nepoužívají 

žádný nástroj na úpravu XML feedu (např. Mergado), který by jim mohl ulehčit práci. 

Párování produktu také neprovádí ručně, ale dle informací za pomocí automatického 

vyplňování tagu CATEGORY_TEXT na základě stromu kategorií na Heurece. Bohužel 
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to však neřeší problém správně vypsaného tagu PRODUCT_NAME, který je pro 

párování také důležitý. Avšak odpovídající správný CATEGORY_TEXT velmi pomáhá. 

Aktuálně je napárováno 73% produktů a 26% produktů je nenapárováno. Bylo 

zkontrolováno, zda jsou napárována všechna jízdní kola, která mají produktovou kartu a 

jsou, což je pro Kolo-park.cz nejdůležitější. Je tam však i několik produktů za vyšší cenu, 

které by také bylo vhodné napárovat, aby se zobrazovaly v produktových kartách.  

Kolo-park.cz má nastavené nabídky jako defaultní nejnižší možné ceny za proklik pro 

PPC režim na úrovni jednotlivých kategorií na Heurece.cz. Pokud by částky e-shop zvýšil, 

může se Kolo-park.cz dostat do boxu „Heureka.cz vybírá kvalitní obchody“, tedy do 

prvních 4 TOP pozic. Jednou z možností jak se tam dostat je ruční bidování v administraci 

Heureky v záložce Nastavení cen prokliku nebo prostřednictvím tagu HEUREKA_CPC 

v XML souboru, kde se dá automaticky nastavit cena za proklik pro jednotlivé produkty 

např. na základě výše marže. Nastavení maximální CPC vždy záleží na samotném e-

shopu, jak si vypočítá vhodnou cenu za proklik, aby mělo bidování smysl. Další možností 

je využít autobiddovací nástroje jako je například Beed nebo Bidding Fox. V nástrojích 

je možnost nastavit si pravidla pomocí kterých nástroj spravuje pozice produktů. Lze zde 

nastavit bidovací strategii na úrovni kategorie, výrobce i konkrétní skupiny položek, 

zároveň je zde možnost kontrolovat ceny konkurence a zohledňovat je při bidování. U 

některých nástrojů lze bidovat na PNO nebo cílit přímo na pozice.  

Doporučení pro zbožový srovnávač Heureka.cz: 

E-shop Kolo-park.cz má většinu svých produktů napárovaných, především ty důležité. 

Avšak pro větší přehled a různé možnost úpravy XML feedu a především pro bidding, je 

vhodné začít využívat placený nástroj Mergado. Kolo-park.cz má mnoho produktů, které 

se na produktové kartě zobrazují velmi nízko kvůli nedostatečně vysokému maximálnímu 

CPC. V Mergadu je vhodné si vytvořit skupiny produktů s výhodnou marží a skupiny 

produktů které jsou konkurenceschopné a na tyto produkty bidovat, tedy zvýšit 

maximální CPC a dostat se u těchto produktů na vyšší pozice. Mergado je nástroj 

využitelný jak pro úpravu feedu pro srovnávače, tak například i pro PLA kampaně.  

7.3 Webové stránky a SEO analýza 

Webové stránky e-shopu Kolo-park.cz působí na první pohled uživatelsky velmi 

přátelsky. Struktura je zde velice intuitivní při hledání konkrétních produktů a zároveň je 

možné ihned na homepage (domácí stránce) vidět aktuální akce a konkurenční výhody, 
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kterými Kolo-park.cz může rozhodně zaujmout potenciální zákazníky. Webové stránky 

bohužel nejsou zabezpečeny pomocí protokolu HTTPS. Tento zabezpečovací protokol je 

rozhodně žádoucí do webových stránek implementovat, protože má přímý vliv na SEO. 

Webové stránky se optimalizují především za účelem častějšího zobrazování ve 

vyhledávačích v neplaceném organickém vyhledávaní. Práce se SEO je dlouhodobou 

činností a není u ní možné vidět okamžité změny a výsledky jako například u PPC 

kampaní. SEO analýza je komplexní rozbor všech on-page faktorů. V práci jsou pro 

analýzu zvoleny faktory, které budou mít největší dopad na výsledky vyhledávání.  

Indexace webových stránek 

Aby web mohl generovat návštěvnost z vyhledávačů, je potřeba aby byl obsah webu 

správně zaindexovaný. Obsah stránek je tvořen pevnými statickými stránkami a pak 

automaticky generovanými, například při filtraci produktů. Pomocí operátoru „site:“ ve 

vyhledávačích je možné zjistit počet zaindexovaných stránek.  

Ve vyhledávači Seznam.cz je zaindexováno 14911 stránek webu Kolo-park.cz a na 

Googlu je to 8330 stránek. Sitemapa e-shopu (index všech stránek vytvořených e-

shopem) obsahuje cca 6000 stránek  a při kontrole v programu Marketing Miner nebylo 

zjištěno, že by nějaká stránka chyběla v indexu vyhledávačů.  

O polovinu vyšší počet zaindexovaných stránek na Seznamu než na Googlu značí 

problém. Google má sofistikovanější algoritmus a je zapotřebí předpokládat, že 

automaticky tvořené stránky mají nedostačující kvalitu, a proto se s nimi Google 

neobtěžuje indexovat. Podrobnější informace je možné najít zdarma v nástrojích pro 

webmastery od obou vyhledávačů. Podíl Googlu na českém trhu roste každý rok, a proto 

je vhodné nezanedbávat tento problém. Mezi vhodné nástroje pro, kde lze získat 

podrobnější informace patří Google Search Console a Seznam Webmaster Tool. 

Z reportu v nástroji Website Auditor (příloha č.2) je viditelné, že web má více než 64 tisíc 

stránek s chybovým kódem 404 a ještě k tomu má špatně nastavenou stránku ukazující 

na chybějící stránku. Také formát sitemapy je neobvyklý a tento nástroj simulující 

vyhledávač si s ní neuměl poradit. Je zde vidět, že e-shop vytváří hodně stránek, ale 

v indexu je jich velmi málo. Mezi doporučení patří ošetření stránek, které e-shop nechce, 

aby robot procházel html tagy noindex a nofollow. Při automatickém vytváření stránek je 

vhodné generovat šablonově unikátní SEO prvky stránky, tedy page title, H1, 

metadescription, o kterých se bude tato část práce ještě zmiňovat. 
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E-shop má také obrovský počet špatných odkazů. Ty vytvářejí chybějící stránky a 

znesnadňují uživatelům a robotům procházení webu. Stránky by měly být pravidelně 

aktualizované a odkazy platné. Chybné odkazy redistribuují základní rank stránky na 

nedůležité podstránky. 

Rychlost načítání a mobilní web 

Při každé SEO analýze, nebo-li auditu, je potřebné zjistit rychlost odezvy webových 

stránek a jejich použitelnost v mobilních zařízeních. Pokud je rychlost odezvy webu nízká 

nebo webová stránka není responzivní pro mobilní zařízení, tak ani pečlivě propracované 

SEO nepřinese očekávaný výsledek a webová stránka bude mít vysokou míru okamžitého 

opuštění nebo nízký počet stránek na návštěvu jednoho uživatele.   

Při analýze rychlosti webových stránek pomocí PageSpeed Insights je viditelné, že 

načítání stránek je na mobilním zařízení velmi pomalé – je zde skóre pouze 21/100. U 

načítání na počítači je rychlost 75/100. Jelikož mnoho uživatelů nakupuje přes mobilní 

zařízení, je potřeba se zaměřit na tento problém. Ideální je vejít se do 1,5 sekundy celkové 

doby načtení stránek, protože od 3 sekund a výše uživatel již ztrácí pozornost a může 

odejít a tak zvýšit bounce-rate (míru okamžitého opuštění) webových stránek. Index 

rychlosti znázorňuje, jak rychle se viditelně vyplní obsah stránky. Podle obrázků č 23 a 

č. 24 je tento index příliš vysoký, na mobilních zařízení je to 12,2 s a u počítačů 8,2 s. 

Obrázek 23 - Rychlost načítání stránek na mobilních zařízení 

 

Zdroj: PageSpeed Insights ze dne 6.12.2018 



 

 

 81 

Obrázek 24 - Rychlost načítání stránek na počítači 

 

Zdroj: PageSpeed Insights ze dne 6.12.2018 

Obrázek 25 - Test mobilní verze webu 

 

Zdroj: Google Mobile-Friendly Test ze dne 9.12.2018 

Při testu mobilní verze webu, jak je uvedeno na obrázku č. 25,  e-shop prošel. Je však 

vhodné podívat se detailněji na stránku s názvem „Page loading issues“ jak je ukázáno na 

obrázku č. 26, která ukazuje jaké části webu se nezobrazují vyhledávači a mohou mu tak 

zkreslovat hodnocení obsahu stránek. 
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Obrázek 26 - Informace o prvcích načítajících se na stránce 

 

Zdroj: Page Loading info z Google Mobile-Friendly Test ze dne 9.12.2018 

Optimalizace základních SEO prvků 

Page title 

Z reportu uvedeného v příloze č. 2 je vidět, že titulky jsou všude vyplněny. Je tedy 

potřeba se zaměřit na duplicitní titulky a všem stránkám přiřadit unikátní titulky. Dále je 

vhodné se zaměřit na příliš dlouhé titulky, které se pak zkracují a uživatel je nevidí. Page 

title by měl mít stejný vzor pro jeho tvorbu. 

Pokud to umožní technické řešení, je vhodné zkrátit url o subadresáře a ponechat vždy 

tvar e-shop.cz/produkt nebo kategorie. Kratší URL musí být výstižná a popisovat co na 

ni uživatel najde. Dále pak není potřeba se bát špatných odkazů na e-shopu při změně 

kategorie druhé a vyšší úrovně. Odpadnou tím také problémy se stránkami s kódem 404.  

H1 

Web nemá nadpisy H1. Vhodná je revize kódu stránek a oprava stávajících nadpisů H1. 

Pro zjednodušení ve většině případů může být nadpis shodný s Page titlem. 

Meta description 

Z výstupu Website Auditoru (příloha č. 2) je vidět, že e-shop má problém s meta popisky. 

Je žádoucí upravit tvorbu popisků podle šablony, která vždy ke každému popisku na 

začátek přidá název kategorie nebo produktu a udělá tak unikátní popisek. Tohle je pro 

vyhledávače dobrý krok pro práci s webem jako celkem, ale vliv na CTR to nebude mít, 

pokud nebudou opraveny. Vhodné je vyžívat tento nástroj pro kontrolu - 

https://totheweb.com/learning_center/tool-test-google-title-meta-description-lengths/. Je 

potřeba si dávat pozor nejen na to co je tam napsané, ale i jak je to dlouhé. 
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Text 

Přidáním krátkého textu do kategorií je možné zvýšit jejich šanci na umístění ve 

výsledcích. Je důležité dbát na unikátní text všude na webu, pokud je to možné. Za 

duplicitní obsah nehrozí penalizace, ale web Kolo-park.cz bude zvýhodněn v zobrazení 

výsledků vyhledávání až po stránkách, které to měly před ním. 

Obrázky 

Obrázky jsou nejčastější doplněk obsahu stránek, a proto je potřeba je nezanedbávat.  

Vhodný je následující postup uvedený na příkladu produktu Apache Hawk Bosch 

Performance CX, 2018, černo-zel. (http://www.kolo-park.cz/obchod/kola-a-

elektrokola/apache-hawk-bosch-performance-cx-2018-cerno-zel-detail) : 

1. Velikost obrázků – vhodné je využívat nástroj https://tinypng.com/, který dokáže 

zkompresovat obrázky tak, že jejich kvalita se zmenší a velikost rapidně zmenší. 

2. Doplnit html tagy „alt“ a „title“. 

Nyní:  

<img src="https://apache-bike.cz/assets/media/2018/e-bike/hawk/bosch-performance-

cx/detaily-blackwhite/hawk-performence-cx-black-05.jpg" alt="" width="640" 

height="426"> 

Doporučení: 

<img src="https://apache-bike.cz/assets/media/2018/e-bike/hawk/bosch-performance-

cx/detaily-blackwhite/hawk-performence-cx-black-05.jpg" alt="Apache Hawk Bosch 

Performance CX, 2018, černo-zel." title="Apache Hawk Bosch Performance CX, 2018, 

černo-zel." width="640" height="426"> 
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7.4 Analýza e-mailingových kampaní 

Zdrojem kontaktů pro odesílání newsletteru jsou uživatelé, kteří na e-shopu nakoupí, 

nebo ti, kteří se registrují. Často také v případě nového článku, který se rozesílá 

newsletterem, takže často pár dní před odesláním newsletteru dá Kolo-park.cz na 

facebook příspěvek s informací možnosti přihlášení odběru newsletteru s tím, že se bude 

rozesílat konkrétní zajímavý článek. Formou obsahu newsletteru jsou tedy články, 

informace o novinkách nebo nabídka produktů. Kolo-park.cz často spojuje typ obsahu, 

jako například článek o údržbě kola a k tomu tipy na produkty. Kolo-park.cz posílá 

newslettery přibližně jednou za 14 dnů s minimální investicí pouze do systému přes který 

newslettery posílá. Newsletter je celkem cílen na přibližně 1200 e-mailových adres. 

V období od března do října roku 2018 bylo posláno celkem 14 newsletterů. Otevřeno 

bylo v tomto období průměrně 20% newsletterů a celkem přibližně z 5% e-mailů, se 

uživatelé proklikli na e-shop. V příloze č. 1 je uvedena ukázka newsletteru. E-mailing je 

formou online marketingu, která přináší největší návratnost právě díky nízké investici.  

Doporučení pro e-mailing: 

U všech newsletterů je používána stejná šablona  a rozesílání newsletteru je konzistentní. 

V newsletterech je také používána personifikace ve formě oslovení křestním jménem, což 

vytváří v čtenáři pocit exkluzivity. Obsah newsletterů je velmi dobře kombinován jak 

prodejní nabídkou, oznámení o novinkách, působí tedy velmi uceleně. Newslettery nejsou 

posílané pravidelně, avšak jejich termín poslání je dopředu promyšlen a naplánován 

v dlouhodobém plánu. Předměty e-mailů jsou také poutavé. V e-mailech je také CTA 

(call to action), avšak není příliš agresivní, v uvedené příkladu v příloze č. 2 je tlačítko 

CTA „najdete zde“. Vhodné je také vyzkoušet působit agresivněji a používat CTA 

například „koupit“ či „koupit za super cenu“ nebo „vybrat si“. Celkově v newsletterech 

rozesílaných e-shopem Kolo-park.cz není nic zásadního, co vytknout, spíše bude 

navrženo pár doporučení a vychytávek navíc. Vhodné by byly více průbojnější prodejní 

texty předmětů  jako například: poslední možnost nákupu, výprodeje skladových zásob, 

sleva pouze do vyprodání nebo do určitého data. Zkrátka cílem textu by mělo být 

dosáhnout v uživateli pocit, že ta možnost je pouze nyní a tak ho dotlačit až ke konverzi. 

Také je vhodné využívat čísla v předmětu e-mailu, která rozhodně uživatele, procházející 

e-mailovou schránku, zaujmou více než samotný text. Mezi doporučení patří také občasné 

využívání A/B testování. Například otestovat různé předměty v e-mailech.  
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V newsletteru by také měly být na konci uvedeny odkazy na Facebook a Instagram a 

důležité je také vyzdvihnout všechny konkurenční výhody, aby je čtenáři newsletteru 

měli neustále na očích. Dobré je také to, že newslettery nejsou posílány příliš často a tak 

nepůsobí jako spam pro uživatele. Newslettery působí jako něco speciálního, když jsou 

posílány 2x týdně a to lze hodnotit velmi kladně.  

Při odesílání newsletterů je také možnost začít používat triggery (tzv. spouštěče). Jde o 

automatickou reakci formou rozeslání e-mailu po určité akci, který bohužel není aktuálně 

rozesílán. Rozhodně je vhodné využít podobu automatického uvítacího e-mailu zaslaného 

vždy při odběru newsletteru. V budoucnosti v případě většího množství uživatelů 

v databázi, je také užitečné rozesílat triggery po návštěvě určité kategorie. Například 

v případě návštěvy pánských horských kol odeslat po určité době (např. po 2 dnech) 

automatický e-mail uživateli s článkem o pomoci s výběrem kola přímo pro něj (pánská 

horská kola) a následnou nabídkou produktů. Triggery je také vhodné používat po nákupu 

produktu v podobě cross-sellingu či up-sellingu například 3 měsíce od nákupu a to 

například ve stylu: „Jsme rádi, že vám vaše kolo Kellys slouží. Co si ale obléct na sebe 

nyní v podzimním počasí? Tyto produkty vám budou ke kolu Kellys dokonale ladit“. 

Mezi další doporučení také patří využívat, stejně jako v PPC reklamě cílení na opuštěný 

košík, tedy odeslání e-mailu o nedokončené objednávce v případě opuštění nákupního 

košíku s produkty, které měl daný uživatel v košíku. E-maily je vhodné zasílat cca 3 

hodiny po opuštění košíku, maximálně však následující den. Produkty z košíku lze 

zahrnout do e-mailu automaticky pomocí XML feedu v určitých nástrojích pro e-mailing. 

Stačí tedy připravit automatické šablony, které se pak po určitých akcích na webu 

odběratelům odesílají.  

7.5 Zhodnocení využívání sociálních sítí   

Kolo-park.cz využívá pro komunikaci nejen s fanoušky 2 sociální sítě, a to Facebook a 

Instagram. Ke dni 5.12.2018 má facebookový profil Kolo-park.cz 1195 sledujících. Na 

Instagramu sleduje Kolo-park.cz celkem 125 sledujících. V cyklistické sezóně jsou 

příspěvky na sociální sítě pravidelně plánovány a přidávány přibližně 1x týdně.  

Instagram 

Na první pohled je zřejmé, že profil funguje na jednotné stylové linii, a to již od 

samotného založení profilu. Velice dobře působí autentické fotografie z rozličných 

prostředí, které je rozhodně dobré používat i nadále. V případě označení profilu také 
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přebírat i fotografie třetích osob a u příspěvků a kde to lze, používat označení místa a 

lokalitu co nejvíce konkretizovat. Na profilu lze pozorovat i nepříliš vhodné posty typu 

„obchodní banner“ či „reklama“, které by bylo dobré po skončení jejich platnosti na 

profilu archivovat. Tento typ příspěvku také nebývá atraktivní pro uživatele, kteří jej 

často na své zdi ihned přeskakují, což má negativní vliv na jeho dosah. Tento typ 

příspěvku je vhodnější nasazovat spíše jako promovaný. Několikrát se v obsahu objevují 

nevhodné formáty příspěvků. Jde zejména o vkládání fotografií s orientací na šířku, což 

deformuje zobrazení fotografie na profilu a škodí vizuální jednotnosti obsahu a hlavně 

při zobrazení na zdi uživatelů zbytečně ubírá prostor, který by příspěvek mohl vizuálně 

obsadit. Problematické jsou také příspěvky typu koláž, lepší je spíše vkládat samostatné 

fotografie do příspěvku typu galerie, které pomáhají zvýšit dosah příspěvku.  

Správné je rozhodnutí používat u příspěvků vlastní hastag, nicméně #klprcz není příliš 

dobře zapamatovatelný, vhodnější řešení je používat i #kolopark, popř. #koloparkcz. 

Vhodné by bylo je doplnit o unikátní hashtag typu vlastního claimu či hesla. Žádoucí je 

zaměřit se na používání hashtagů, které souvisí s cyklistickou tématikou v češtině, tedy 

např. #kolo, #kolemskolem, #nakole, #cyklovyjizdka a další, které dopomohou většímu 

dosahu příspěvků. Nadále je v této době důležité se soustředit na Instastories, které jsou 

aktuálně nejen hodně oblíbené, ale pomáhají zvyšovat dosah a budovat vztah se značkou. 

Pozornost je ale potřeba věnovat i těmto příspěvkům, neměly by svým obsahem příliš 

připomínat osobní uživatelské profily. Minimálně v ukládaných výběrech Instastories by 

měly být skutečně tématické příspěvky.  

V dlouhodobém horizontu by bylo dobré snížit počet profilů, které profil Kolo-park.cz 

sleduje ve prospěch sledujících. Pro postupné navyšování sledujících je vhodné sledování 

relevantních profilů doplnit o přidávaní reakcí (nejčastěji srdíčko) k příspěvkům, které 

jsou tématicky se značkou spojené a pro které by obsah profilu mohl být zajímavý či 

užitečný. Tyto profily a příspěvky lze hledat přes hastagy nebo umístění.  

Facebook 

Stránka Facebook profilu Kolo-park.cz je obsahově velmi pestrá. Střídají se praktické a 

prodejní příspěvky, videa, soutěžní, zábavní i informační posty. Celkově dělá stránka 

velice dobrý dojem a prospívá tak budování brandu Kolo-park.cz. I zde je však nutné 

věnovat větší pozornost formátům příspěvků, aby se zde pokud možno objevovalo co 

nejvíce příspěvků se čtvercovým nebo výškovým vizuálem, které na timeline (zdi) 

uživatele dokáží zasáhnout více prostoru. Texty příspěvků jsou stručné, v případě delších 
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textů jde o nezbytné informace, což lze hodnotit velice pozitivně. U některých příspěvků 

text v příspěvku duplikuje text ve vizuálu, vždy je dobré se zamyslet nad tím, zda je to 

potřeba, popř. jestli lze informaci z jednoho místa vypustit. Používání obrázkových 

emotikonů je na profilu Kolo-park.cz střídmé a je v souladu s tonalitou celkové 

komunikace, nicméně u některých příspěvků by dobře zvolená ikona mohla text vizuálně 

i obsahově rozčlenit, což je velmi praktické a vizuálně zajímavé pro uživatele. Velice 

dobře také působí 100% hodnocení a recenze od uživatelů. I nadále je důležité na všechny 

recenze reagovat a uživatelům za zpětnou vazbu děkovat, ideálně vždy alespoň trochu 

personifikovaným způsobem. Jelikož se u příspěvků neobjevuje velké množství 

komentářů, je dobré na každý zveřejněný komentář reagovat, ať už symbolem, nebo 

odpovědí a stále tak posilovat vztahy s příznivci na Facebooku.   
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8 ONLINE MARKETINGOVÁ STRATEGIE PŘI VYUŽITÍ 

FRAMEWORKU SEE-THINK-DO-CARE 

Firma Kolo-park.cz v současnosti využívá mnoho online nástrojů pro dosažení svých cílů. 

Tato kapitola se věnuje návrhu nové online marketingové strategie na základě modelu 

See-Think-Do-Care, který ve firmě Kolo-park.cz doposud nebyl aplikovaný. Znamená to 

tedy stanovení publik pro jednotlivé fáze, rozdělení online marketingových kanálů a typu 

komunikovaného obsahu dle jednotlivých fází nákupního cyklu uživatele. Kapitola bude 

detailně zaměřena na využití nástrojů PPC reklamy, jelikož do PPC reklamy investuje 

firma Kolo-park.cz největší částku a zároveň je nejsložitější na nastavení ze všech 

využívaných kanálů online marketingu. Součástí návrhu tedy bude i návrh nové struktury 

PPC kampaní pro vyhledávací a obsahovou síť tak, aby struktura PPC kampaní 

odpovídala navržené STDC strategii. Nová online marketingová strategie, z hlediska 

nákupních fází uživatelů, je žádoucí zejména z důvodu větší přehlednosti a lepšího 

hodnocení výsledků a možností flexibilně pracovat s PPC kampaněmi podle sezónnosti a 

také dle aktuálních cílů e-shopu Kolo-park.cz 

8.1 Stanovení publika pro jednotlivé fáze 

Jako první krok je zapotřebí si pojmenovat cílová publika, jež vychází z definice 

stanovené KAUSHIKEM (2015). V obrázku č.27 jsou stanovena publika následovně:  

Obrázek 27 - Publikum e-shopu Kolo-park.cz jednotlivě pro fáze STDC 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Do fáze See jsou zařazena nejširší možná, avšak stále relevantní publika bez ohledu na 

nákupní záměr. Jako nejširší vhodné publikum jsou stanoveni všichni uživatelé, kteří se 

zajímají o sport nebo sportují či žijí aktivní život.  

U fáze Think bylo potřeba se zamyslet nad tím, co je klíčové pro to, aby uživatel začal 

přemýšlet o produktech e-shopu. Do této skupiny rozhodně patří lidí, kteří již jezdí na 

kole a mohou v budoucnu potřebovat nové cyklistické vybavení a dále také ti, kteří 

hledají informace související s cyklistikou.   

Fáze Do zahrnuje lidi, kteří se rozhodli pořídit si konkrétní produkt. Pro e-shop Kolo-

park.cz jsou to všichni lidé, kteří právě shánějí cyklistické vybavení a už se nachází 

v posledních fázích výběru. Cílem je přesvědčit uživatele, aby nakoupili právě v e-shopu 

Kolo-park.cz a ne v konkurenčním e-shopu. Do fáze Do jsou také zařazení ti, kteří již e-

shop navštívili. Tito uživatele se dělí na ty, kteří nenakoupili a nepřidali si nic do košíku, 

poté na ty, kteří si přidali zboží do košíku, ale nenakoupili a také na uživatele, kteří 

nakoupili. Na všechny tyto 3 skupiny je vhodné cílit rozdílným typem reklamy. 

Do Care fáze byly oproti definici zařazeni pouze ti, kteří nakoupili jednou a to hned ze 

dvou důvodů. Jednak protože Kolo-park.cz neprodává rychloobrátkové produkty a za 

druhé z toho důvodu, že v některých nástrojích je možnost nastavit cílení na ty, kteří 

provedli konverzi bez ohledu na počet provedených konverzí.  

8.2 Stanovení komunikačního obsahu pro jednotlivé fáze 

Při vytváření kreativy pro jednotlivé fáze je vždy potřeba se zamyslet nad tím, co uživateli 

na internetu chce firma ukázat. Již bylo stanoveno koho je vhodné v jednotlivých fázích 

oslovit, je však potřeba chápat rozdíly mezi potřebami uživatelů v různých nákupních 

fázích. Typ obsahu pro jednotlivé fáze by měl být tedy rozdílný a je doporučen na obrázku 

č. 28. 
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Obrázek 28 - Typ obsahu pro jednotlivé fáze STDC 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vizuální prezentování firmy ať už v podobě bannerů či textu je potřeba vždy řádně 

promyslet. V rámci fází STDC je důležité se ve fázi See prezentovat nenásilnou formou, 

tedy nenabízet pouze zboží, ale něco více. Jde především ukázat to, co představuje 

samotná firma Kolo-park.cz a obecně navést uživatele na cyklistiku jako takovou. 

Jakmile se  povede uživatele na web přivést, bude si poté brand vždy pamatovat jako 

jeden z prvních kontaktů při zájmu o sport a poté je uživatele možné oslovovat agresivněji 

ve fázích Think a Do. Do Think i Do fáze je dobrou volbou zařadit produktové bannery, 

informace o sortimentu, který e-shop nabízí, konkurenční výhody. V Do fázi jsou vhodné 

aktuální slevy a akce, které by uživatele měly přesvědčit, aby nakoupili právě v e-shopu 

Kolo-park.cz. v Do a Think fázi je zejména vhodné využívat v bannerech i textech tzv. 

CTA (call to action), které vyzývá k tomu, aby uživatel provedl nějakou akci (kliknul na 

banner, zaregistroval se, přidal do košíku, nakoupil). Ve fázi Care jde především o 

nabízení cross-sell produktů, věrnostních programů či nabídky speciální slevy. Vhodné 

je také informovat o novinkách. Dále může jít o návody například ve formě videa 

k zakoupeným produktům. 
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8.3 Stanovení využití online marketingových kanálů v rámci strategie 

frameworku STDC 

Firma Kolo-park.cz aktuálně využívá mnoho online marketingových kanálů a nástrojů, 

avšak bohužel nevyužívá všechny jejich možnosti, jak už bylo zmíněno v předchozí 

kapitole č.7. Aktuálně využívá e-mailing, PPC vyhledávací reklamu, PPC obsahovou 

reklamu, zbožové srovnávače, reklamu na Facebooku, dále využívá sociální sítě a 

samozřejmě také veškeré informace komunikuje prostřednictvím webu, který zahrnuje 

informace cílící na všechny fáze.  

Obrázek 29 - Návrh využití kanálů dle frameworku STDC 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro jednotlivé fáze byly zvoleny nástroje zobrazené na obrázku č. 29. Dále je vhodné si 

popsat a vysvětlit výběr jednotlivých kanálů pro fáze STDC. 

Zbožové srovnávače 

Zbožové srovnávače jsou v kontaktu s uživatelem ve fázích Think a Do.  Zbožové 

srovnávače využívají lidé především ve fázi Do, kdy je uživatel v poslední fázi 

rozhodovacího procesu, ví tedy co chce nakoupit a už pouze porovnává u koho nakoupí 

a za jakou cenu. V případě srovnávačů není možné rozsegmentovat publika pro jednotlivé 

fáze, informace o fázi na jaké publikum cílí je tedy především informačního charakteru.  
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Youtube/Video reklama 

Bohužel Kolo-park.cz nemá založený kanál na Youtube. V budoucnu je rozhodně 

doporučeno založit kanál a v případě nahraných videí je pak možné využívat videa, které 

se dají nastavit přímo v systému Google Ads jako reklama v různých formátech. Video 

reklama na Youtube je vhodná především do fází Think a Do. U Think fáze je dobré 

vytvořit obsah například ve formě videorecenze či užitečných rad a tipů, co může cyklista 

potřebovat za cyklistické vybavení. Uživatel se z videí již na začátku dozví, jak si vybrat 

správné kolo anebo mu video pomůže vybrat si při porovnávání různých modelů či 

videorecenzí. Také je možné použít Bumper Ad na posílení brandu. Ve fázi Do je vhodné 

využívat krátké 6-sekundové nepřeskočitelné spoty, tzv. Bumper Ads s konkrétní akcí. 

Video reklamu je také možné v případě vyššího rozpočtu cílit na fázi See a podpořit tím 

tak brand za pomocí formátu Bumper Ad. 

E-mailing 

E-mailingové kampaně jsou využitelné ve fázích Think, Do a Care. Omezení získání 

kontaktu až v okamžiku, kdy je uživatel na webu a projeví zájem o novinky z e-shopu, 

neumožňuje oslovit publikum již ve fázi See. Ve fázi Think a Do e-shop osloví odběratele 

newsletteru vhodnou nabídkou produktů s aktuálními slevami a akcemi a také například 

sdělením konkurenčních výhod, která je ideálně mít nastavené v každém e-mailu 

defaultně, aby je čtenář newsletteru měl neustále na očích. Ve fázi Care je ideální cílit 

personalizovaně ve formě cross-sellingu na základě informací o tom, jaký typ produktů 

uživatel zakoupil.  

Sociální sítě 

Na sociálních sítích se sdílí obsah a propaguje firma i se svými činnostmi, různými 

novinkami, obecnými informacemi o cyklistice. Komunikace na sociálních sítích se tedy 

dá využít především ve fázích See a Think, ale také ve fázích Do, kdy sociální sítě 

informují i neplacenými příspěvky o aktuálních akcích. V tomto případě není jednoduché 

obsah příliš rozsegmentovat, proto je vhodné využívat všechny typy příspěvků pro 

veškeré publikum.  

SEO a Web 

Webová stránka by měla zahrnovat informace vhodné pro uživatele ze všech nákupních 

fázích. Tedy obecné informace o cyklistice, informace o produktech, jednotlivé produkty 

s CTA a také například viditelnou možnost věrnostního programu. SEO i práce na webu 
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představuje dlouhodobou činnost a působí na uživatele ve všech fázích frameworku 

STDC.  

PPC 

PPC reklamu bylo vhodné při stanovení vhodných kanálů rozdělit na Vyhledávače, 

Obsah a Facebook, protože jejich komunikace je v každém z kanálů rozdílná a specifická.  

Vyhledávací kampaně je vhodné v případě firmy Kolo-park.cz cílit na uživatele 

v nákupních fázích Think a Do. Ve fázi Think u vyhledávacích kampaní je zásah poměrně 

široký a kampaně se díky obecným pojmům mohou prodražit. Vyhledávací kampaně jsou 

velmi výkonné při cílení na uživatele ve fázi Do, kdy uživatelé už mají zájem koupit 

určitý typ produktu a cílem inzerenta je ho přesvědčit, aby nakoupil právě u něj.  

Display reklama, neboli reklama v obsahové síti, je vhodná pro všechny fáze. Již ve fázi 

See je potřeba se jako firma ukázat a informovat uživatele s cílením na jejich obecné 

zájmy. Ve fázi Think již uživatel může potřebovat určitý produkt, a proto je potřeba se 

zaměřit na konkrétnější zájmy uživatelů a samozřejmě stejně jako ve fázi See na ty, kteří 

na webu inzerenta ještě nebyli. Ve fázi Do jsou již obsahem konkrétní akce a slevy 

s určitým produktem či kategorií produktů, o které by potenciální zákazník mohl mít 

zájem. Ve fázi Care je u bannerových kampaní cílem především zasáhnout ty, kteří již 

v e-shopu nakoupili a nabídnout jim například produkty formou cross-sellingu.  

Facebook reklamou, především díky širokým možnostem segmentace cílových skupin ve 

fázích See a Think, je možnost zasáhnout mnoho relevantních uživatelů. Další fází, na 

kterou Facebook PPC reklama cílí, je fáze Do, kde již firma může remarketingově 

propagovat například aktuální akce.  

PPC reklama je nejnáročnější na nastavení, ale zároveň obsahuje velice široké možnosti 

využití různých formátů reklamy. Některé formáty jsou různě vhodné pro rozdílné fáze 

nákupního cyklu uživatele, a proto je vhodné navrhnout následující formáty uvedené 

v obrázku č. 30, kde je obrázek zaměřen především na možnosti využití vhodných 

formátů pro jednotlivé fáze v Google Ads, Skliku a Facebooku. 

Uvedený obrázek č. 30 je pro e-shop velmi užitečný v okamžiku rozhodování se, jaký 

formát reklamy v jakém PPC systému zvolit pro propagaci dle jednotlivých nákupních 

fází uživatele. 
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Obrázek 30 - Formáty PPC reklamy pro jednotlivé fáze STDC 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

8.4 Stanovení metrik pro jednotlivé fáze frameworku 

Správné měření výsledků je klíčovým pro smysluplné využití frameworku STDC. 

Systémy Google Ads a Sklik, ale také Heureka nebo systém na rozesílání e-mailů či 

analytický nástroj Google Analytics usnadňuje inzerentům získat potřebná data. Většina 

firem se zaměřuje především na PNO, konverzní poměr a podobné metriky napříč všemi 

kampaněmi. Jelikož Kolo-park.cz nemá vytvořenou STDC strategii, zaměřuje se 

především na metriky vhodné na vyhodnocení fáze Do, tedy především na PNO či 

konverze, které ale bohužel nic nevypovídají o reklamě, která cílí na uživatele v prvních 

nákupních fázích. Proto je potřeba mít kampaně rozdělené podle jednotlivé fáze 

nákupního cyklu uživatele, aby firma byla schopna relevantně měřit efektivnost kampaní. 

Na obrázku č.31 jsou navrženy metriky pro jednotlivé fáze frameworku STDC pro e-shop 

Kolo-park.cz dle kterých je vhodné sledovat úspěšnost nástrojů a kanálů a také na jejich 

základě nastavení kampaní v nástrojích optimalizovat.  
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Obrázek 31 - Metriky v rámci STDC 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ve fázi See je potřeba se zaměřit především na počet zobrazení či počet zhlédnutí 

v případě videa. Mezi další metriky, na základě nichž se dá reklama vyhodnotit patří 

procento nových návštěvníků na webu Kolo-park.cz, dále v rámci sociálních sítí jde o 

počet nových fanoušků a úspěšnost See kampaně je také možné v případě firmy Kolo-

park.cz zjistit dle zvýšení vyhledávanosti brandu Kolo-park.cz ve vyhledávačích. 

Úspěšnost kampaní ve fázi Think je vhodné měřit za pomocí metrik jako je CTR, důležité 

jsou také asistované konverze, které lze sledovat napříč všemi kanály přímo v rozhraní 

Google Analytics. Dalšími metrikami pro vyhodnocení Think kampaní v případě 

sociálních sítí je engagement (zapojení) fanoušků, tedy počet „likes“ a komentářů. U e-

mailingu se dá měřit úspěšnost fáze Think prostřednictvím počtu nových odběratelů 

newsletteru a také podle metrik jako je open-rate a click-rate.  

Ve fázi Do je cílem dovést uživatele ke konverzi. Proto je vhodné při vyhodnocování 

kampaní zaměřených na uživatele ve fázi Do, sledovat především konverzní poměr a tím 

i spojený počet konverzí. Důležitá je však také hodnota konverze. Mezi další metriky 

patří PNO a CPA (cena za konverzi). Mezi nejdůležitější KPI (klíčové ukazatele 

výkonnosti) však patří ve fázi Do metriky jako ROI (návratnost investic) či ROAS (Míra 

návratnosti investice do reklamy).  
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V Care fázi je vhodné sledovat množství zákazníků, kteří opakovaně nakupují a také 

jejich recenze a hodnocení na Heurece. V případě cross-sell a up-sell kampaní je 

samozřejmě vhodné sledovat spíše metriky jako je počet konverzí či PNO. 

8.5 Model STDC pro e-shop Kolo-park.cz 

Shrnutím celého vytvořeného modelu See Think Do Care po jednotlivých částech se 

vznikne č.32, který představuje model, který slouží jako podklad pro tvorbu 

marketingových postupů a metodiky v e-shopu Kolo-park.cz. Vytvořený model se může 

měnit v průběhu na základě výsledků online marketingových nástrojů nebo například při 

změně cílů firmy Kolo-park.cz. S frameworkem je potřeba neustále pracovat a upřesňovat 

ho a případně také sestavovat dílčí modely STDC pro jednotlivé projekty. 

Obrázek 32 - Model STDC pro Kolo-park.cz 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

8.6 Návrh nové struktury PPC kampaní na základě navrženého 

frameworku STDC a analýzy nastavení PPC kampaní 

Jelikož ze všech marketingových kanálů je nastavení PPC reklamy nejsložitější a zároveň 

má nejobsáhlejší strukturu, je potřeba vytvořit návrh struktury kampaní pro systémy 

Google Ads a Sklik, který bude splňovat kritéria doporučeného frameworku STDC a 

zároveň bude vycházet z doporučení u analýzy PPC kampaní v kapitole č. 7.  

8.6.1 Obsahová síť 

Návrh na novou strukturu kampaní v tabulce č. 11 značí, že firma Kolo-park.cz by měla 

zahrnovat jak stálé, tak i nestálé kampaně. Návrh je velmi obecný a aplikovatelný na 

různé typy kampaní. Jednotlivé názvy kampaní uvedené v závorkách se odvíjí od názvu 
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akce. V názvu kampaně je vždy na začátku označena nákupní fáze uživatele, na kterou 

kampaň cílí, dále typ kampaně, a to buď REM (remarketing), DREM (dynamický 

remarketing) nebo  OBSAH (obsahové cílení bez remarketingových publik). Značení 

„X“ představuje konkrétní značku nebo skupinu produktů z kategorie, na kterou je 

kampaň vytvořena. Čísla uvedená u sestav a publik značí délku publik. Například u první 

kampaně mířené na opuštěný košík značí sestava „košík 0-3“, že cílí na publika lidí, kteří 

byli na e-shopu v košíku v posledních 3 dnech. Vyloučená publika „nakoupili 3“ vylučují 

ty uživatele, kteří v posledních 3 dnech nakoupili, aby na ně necílila reklama v době kdy 

je nepravděpodobné že nákup znovu učiní. Při nastavování jednotlivých kampaní je 

potřeba vycházet z doporučení uvedených v kapitole 7.1.2., kde jsou i shrnuty 

doporučené konkrétní zájmy  a zájmy o koupi vhodné pro cílení v jednotlivých fázích See 

a Think.   

Tabulka 11 - Návrh struktury kampaní v obsahové síti 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

8.6.2 Vyhledávací síť 

Návrh struktury kampaní ve vyhledávací síti je oproti návrhu struktury kampaní 

v obsahové síti mnohem více komplikovaný. Kampaně jsou značeny podle fáze na kterou 

cílí, dále jsou značeny jako „search“, aby byly rozeznatelné od obsahových kampaní. 

Další značení znamenají vycházejí ze struktury webových stránek. Značení 

„ZN“ znamená značka. V sestavách je vždy za názvem sestavy uvedeno číslo. Číslo 1 

znamená, že uvedená sestava zahrnuji klíčová slova pouze v přesné shodě. Číslo 2 

znamená, že sestava zahrnuje klíčová slova ve frázové a modifikované shodě. Číslo 3 

vyjadřuje, že sestava obsahuje klíčová slova ve 3 shodách, tedy modifikované, frázové a 

přesné. Jsou zde vytvořeny 3 „typy“ klasických vyhledávacích kampaní. Jedna z nich je 
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čistě zaměřena na brand kolo-park a je rozdělena na cílení na uživatele, kteří již web 

Kolo-park.cz navštívili a pak na ty, kteří jsou noví uživatelé. Kampaně, které v tabulce 

č.12 mají v názvu označení v závorkách naznačují, že název kampaně je proměnlivý 

podle propagovaných kategorií/produktů. Je tedy zřejmé, že reálně bude kampaní 

vytvořeno mnohem více vycházejících z tohoto obecného návrhu struktury. Dále je 

vytvořen typ kampaně, který je vhodný strukturovat na základě vybraných kategorií a 

podkategorií z e-shopu, které je v zájmu propagovat. Je zde vytvořena kampaň na think 

publika podle klíčového slova, jak je viditelné v tabulce č. 12. Další typ kampaní je 

zaměřen také na kategorii a to konkrétně na takovou, která je velice rozčleněná, proto je 

vhodné kampaně vytvářet více rozsegmentované. Jde konkrétně o kategorii jízdních kol. 

Kampaně jsou rozděleny do 3 typů. V tabulce č. 12 jsou typy rozděleny na obecnější think 

kampaň, která zahrnuje například klíčové slovo „kola kellys“, dále 2 „do“ kampaně, které 

již zahrnují specifičtější klíčové slova. Jedna z nich v sobě zahrnuje již konkrétnější typ 

kol dané značky jako například „dámské horské kolo kellys“ a další typ kampaně zahrnuje 

klíčové slovo s konkrétním modelem, např. „kellys clea 10“. U tohoto třetího typu 

kampaně je také zřejmé, že uvedených kampaní bude účet zahrnovat mnohem více. 

Uvedená struktura je spíše příkladní a ukázková, jak kampaně správně segmentovat podle 

fáze nákupního cyklu uživatele. 

Při vytváření kampaní je potřeba dbát na uvedená doporučení z kapitoly 7.1.1., jako 

například to, že je potřeba vytvářet relevantní klíčová slova pro dané sestavy a také již na 

začátku vyloučit klíčová slova tak, aby klíčová slova navzájem nesoutěžila v aukci i 

s jinými sestavami. Samozřejmě je také potřeba vytvářet relevantní inzeráty a cílové 

stránky. K účtu a jednotlivým kampaním je vhodné přidávat různá rozšíření. Základem 

jsou rozšíření o odkazy. Při akcích je vhodné využít rozšíření o akci.   
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Tabulka 12 - Návrh struktury kampaní ve vyhledávací síti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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9 DISKUSE 

Výhodou práce je především její praktická využitelnost pro e-shop Kolo-park.cz. 

Využitelnost se netýká pouze možností nastavování kampaní dle navržené strategie nebo 

struktury kampaní v této práci, ale především se týká způsobu řešení dané problematiky 

online marketingu a především PPC kampaní z pohledu zkušené PPC specialistky. Díky 

tomu firma Kolo-park.cz může pochopit způsob myšlení při vytváření, optimalizaci a 

nastavování nejen PPC kampaní. Tento způsob myšlení, který je aplikován do doporučení 

při návrzích na vhodnější nastavení kampaní, přehlednější a více měřitelnou strukturu, je 

možnost využívat právě firmou Kolo-park.cz pro nastavování kampaní v budoucnu i 

mimo navržené postupy v této diplomové práci. Pro e-shop Kolo-park.cz by tedy 

poznatky z diplomové práce měly být využitelné v dlouhodobém horizontu.  

Je důležité zmínit, že mezi nedostatky diplomové práce patří absence tvorby strategie  a 

návrhu struktury doporučených DSA a PLA kampaní v rámci PPC kampaní. Tyto 

formáty reklam jsou velice efektivní, avšak pro firmu Kolo-park.cz jistě budou vhodnější 

pro využívání teprve v budoucnu.  Bohužel e-shop Kolo-park.cz aktuálně do reklamy 

neinvestuje dostatečně vysoké částky, aby bylo vhodné tyto kampaně společně 

s ostatními připravovat. Nejprve je žádoucí připravit a optimalizovat ostatní kampaně tak, 

aby plnily uvedené cíle a celkově dokázaly plnit ROI a být tedy ziskové. Klasické 

vyhledávací a obsahové kampaně mají totiž hned několik nedostatků a je nutné se 

nejdříve zaměřit na tyto kampaně a vytvořit jejich novou strukturu a následně 

optimalizovat. Poté bude vhodné přidat ke kampaním i formáty jako PLA či DSA 

kampaně. Navíc využití těchto automaticky fungujících kampaní bude mít smysl 

především až v době, kdy se ustálí doporučené nastavení a zároveň až začne cyklistická 

sezóna. 

Je také potřeba vzít v úvahu, že navržené postupy nejsou statické, jsou naopak velice 

flexibilní a je téměř nutné je na základě výsledků upravovat. Postupy a doporučení však 

představují základ pro danou firmu v oblasti online marketingu a především PPC 

kampaní, který je možné na základě výsledků kampaní a při změně cílů měnit a postupně 

model See-Think-Do-Care optimalizovat. Je také možné, že cílení zařazené do Think 

kampaní budou podobně výkonné jako Do kampaně. Proto je vhodné otestovat 

doporučenou strukturu i cílení a na základě dlouhodobějších výsledků vyhodnotit, zda je 

navržená struktura relevantní jednotlivým nákupním fázím uživatelů.  



 

 

 101 

Zároveň doporučené nastavení vychází z mých praktických zkušeností, a tak je potřeba 

brát v úvahu, že například jiní online marketingoví specialisté by mohli najít jiná řešení. 

Pro online marketing totiž neexistuje ideální postup. Vždy je nekonečně mnoho variant 

jak kampaně připravit a strukturovat, je však pravděpodobné, že postupy pro konkrétní 

e-shop by i z pohledu různých marketérů byly velmi podobné. V diplomové práci také 

bylo bráno  v úvahu několik možných postupů a byla snaha o výběr toho nejlepšího řešení 

konkrétně pro e-shop Kolo-park.cz 

Rozdílnost teoretických východisek a praktické části diplomové práce se v práci vyskytla 

v několika případech. V praktické části nebyly využity do hloubky informace o tom, co 

obsahuje struktura e-shopu Kolo-park.cz a nebyly podrobněji analyzovány uvedené 

nástroje v teoretické části jako jsou samotné webové stránky, internetové katalogy, 

podpora prodeje na internetu či PR. Důvodem je zaměření se především na výkonnostní 

kanály a nástroje ačkoliv například webové stránky i ostatní nástroje s výkonností také 

velice souvisí.  

Praktická část se také příliš nezabývá ROPO efektem, protože jak bylo uvedeno, cílem 

Kolo-park.cz je aktuálně zvýšit objednávky na e-shopu a není aktuálně cílem zabývat se 

podporou návštěvnosti prodejny v Jilemnici, protože ta samotná má zákazníků dostatek. 

Nebylo tedy příliš relevantní se touto problematikou v praktické části do hloubky zabývat. 

V teoretické části je také zmíněno u teorie ohledně frameworku STDC, že je vhodné pro 

jednotlivé fáze nákupního cyklu i pro jednotlivé kanály vytvořit rozpočet a přerozdělit ho 

na základě důležitosti jednotlivých fází a kanálů. V praktické části není řešen rozpočet, 

protože je předpokládáno, že jelikož e-shop Kolo-park.cz do kampaní aktuálně příliš 

neinvestuje a kampaně například na Google Ads má nastavené velmi krátkou dobu, je 

možné, že investice se velmi změní a i jejich poměry. Zároveň je předpokládáno, že Kolo-

park.cz může využívat jednotlivá cílení na základě fáze v nákupním procesu uživatele 

podle sezóny. Například před sezónou může cílit na fáze See a Think a v průběhu sezóny 

na všechny fáze a na konci sezóny už pouze na fáze Do. Nebo je také možnost využívat 

cílení na všechny fáze najednou po celý rok. Poměry v přerozdělení budgetu mohou být 

neustále proměnlivé. Ideální je tedy otestovat doporučenou strukturu, kampaně mít dobře 

pojmenované, aby bylo možné poté kampaně v Google Analytics dobře vyhodnotit a na 

základě výsledků a chování uživatelů zjistit v jaké fázi sezóny jsou vhodná různá cílení 

na jednotlivé fáze. Na základě těchto dat po roce vytvořit vyhodnocení a poté si vytvořit 

rozpočet pro následující rok.  
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Zároveň při stanovení vhodné strategie See-Think-Do-Care nebyly brány v úvahu další 

možné frameworky či modely. Je to především z důvodu mých pozitivních zkušeností 

především s využíváním frameworku STDC. Ostatní modely proto nebyly uvedeny ani 

v teoretické části.  

Teoretické zdroje ohledně SEO (optimalizace pro vyhledávače) byly v mnoha zdrojích 

velmi zastaralé a při zpracování teorie bylo nutné pracovat nejen s více zdroji, ale také 

s praktickými zkušenostmi a především poznatky, které mi pro zpracování poskytl kolega 

z online marketingového oddělení, který se zabývá problematikou SEO.  

Teoretická východiska také  v mnohých případech nereflektují aktuální data a postupy. 

Důvodem jsou velice časté aktualizace možností nastavování kampaní a strategií. 

Například u vysvětlování PPC kampaní v teoretické části bylo nejrelevantnější a 

nejaktuálnější používání zdroje Nápovědy Google Ads. U jiných starších zdrojů bylo 

mnohokrát potřeba dovysvětlit, jak je to aktuálně, protože mnoho informací bylo 

zastaralých vzhledem k rychlých změnám v odvětví online marketingu. Teorie je často 

doplňována o mé praktické zkušenosti, které nebylo možné najít ani v některých 

elektronických zdrojích a vycházejí přirozeně z praxe PPC specialistů.  

. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat využití online marketingu sportovního           

e-shopu Kolo-park.cz, konkrétně zanalyzovat využití a nastavení jednotlivých online 

marketingových nástrojů či kanálů s důrazem na zhodnocení nastavení a struktury PPC 

kampaní. Poté na základě analýzy dat doporučit vhodné nastavení a strukturu 

jednotlivých online marketingových kanálů. Dalším cílem bylo navrhnout novou strategii 

online marketingových aktivit dle frameworku See-Think-Do-Care (STDC). 

V práci je zhodnocena aktuální strategie a využití online marketingových nástrojů ve 

firmě Kolo-park.cz s analýzou výkonu jednotlivých online marketingových kanálů. Na 

základě analýzy jsou zhodnoceny výsledky jednotlivých kanálů dle různých aspektů, 

která jsou dostupná v rozhraní jednotlivých nástrojů a také v analytickém nástroji Google 

Analytics. Dále je provedena velmi podrobná analýza PPC kampaní v nástrojích Google 

Ads, Sklik a Business Manager. Analyzováno je nastavení a struktura jednotlivých 

kampaní v obsahové i vyhledávací síti. Na základě zhodnocení jsou vytvořena 

doporučení k správnému nastavení PPC kampaní a návrhy na využití dalších cílení i 

formátů PPC reklamy. U PPC kampaní je mnoho připomínek k nastavení PPC kampaně, 

avšak nejdůležitější je kampaně především správně strukturovat, tedy vytvářet reklamní 

sestavy, které jsou relevantní ke klíčovým slovům a tedy i inzerátům a vyhledávacím 

dotazům uživatelů. Dále je vhodné detailněji segmentovat cílení kampaní podle typu 

uživatele. Na základě toho je doporučeno vytvořit novou strukturu PPC kampaní dle 

nákupních fází uživatelů podle frameworku See-Think-Do-Care.  

Také je zanalyzováno využití a nastavení dalších nástrojů online marketingu jako jsou 

zbožové srovnávače, SEO, e-mailingové kampaně a také sociální sítě. Na základě analýzy 

dat a nastavení jsou vytvořena doporučení pro jednotlivé online marketingové nástroje 

jak z hlediska nastavení, tak možnosti využití jejich potenciálu pro e-shop Kolo-park.cz. 

Celkově jsou e-shopem Kolo-park.cz využívány nástroje velmi dobře, avšak je vhodné 

se zaměřit i na nedostatky. V jednotlivých analýzách a zhodnocení je uvedeno spoustu 

doporučení pro jednotlivé nástroje. Těmi nejdůležitějšími jsou však následující. U 

produktů ve zbožových srovnávačích je v budoucnu vhodné využívat možnosti zvyšování 

pozic v produktových kartách, tedy více zviditelnit e-shop Kolo-park.cz a získat tak více 

zákazníků. Při optimalizaci vyhledávačů (SEO) je potřeba se zabývat problémy, jako je 

indexace webových stránek, rychlost načítání webu a také optimalizací základních SEO 
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prvků. V e-mailingu je doporučeno především začít rozesílat uvítací e-maily uživatelům 

ihned po přihlášení newsletteru a u sociálních sítí je důležité se zaměřit na komunikaci 

s uživateli v komentářích a vytvoření zapamatovatelného hashtagu a jeho následné 

využívání.  

V další části práce je vytvořen model See-Think-Do-Care, který slouží jako podklad pro 

tvorbu marketingových postupů a metodiky e-shopu Kolo-park.cz. V modelu jsou 

postupně stanovena pro jednotlivé fáze nákupního cyklu publika, na která Kolo-park.cz 

ve svých online marketingových kampaní bude cílit. Dále je stanoven typ komunikačního 

obsahu a využití jednotlivých online marketingových kanálů pro jednotlivé fáze STDC. 

Pro vyhodnocování jednotlivých kanálů a také kampaní jsou stanoveny metriky a KPI, 

které je potřeba sledovat a pravidelně vyhodnocovat pro jednotlivé fáze. Jsou zde také 

navrženy vhodné formáty PPC reklamy pro jednotlivé fáze nákupního cyklu. Na závěr je 

shrnutý kompletně vytvořený framework See-Think-Do-Care vytvořený speciálně pro e-

shop Kolo-park.cz 

Jelikož využívaná struktura PPC kampaní e-shopu Kolo-park.cz doposud nebyla cílena 

dle jednotlivých fází STDC, byla pro PPC kampaně jak ve vyhledávací síti, tak i obsahové, 

vytvořena nová doporučená struktura.   

Diplomová práce splnila stanovené cíle. Zpracovaná analýza a doporučení ke zlepšení 

využití a nastavení online marketingových aktivit budou poskytnuta zástupcům e-shopu 

Kolo-park.cz, kterým budou, mnou osobně, detailněji vysvětleny jednotlivé postupy ke 

zlepšení výsledků online marketingových nástrojů a dosažení stanoveného cíle podpořit 

prodej v e-shopu Kolo-park.cz.   
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