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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací efektivity reklamních nástrojů dostupných 

on-line. Teoretická část se zabývá charakteristikou v práci zkoumaných reklamních 

kanálů a představuje nástroj pro měření návštěvnosti Google Analytics společně s jeho 

funkcemi umožňujícími hlubší porozumění zásluhovosti různých zdrojů návštěvnosti na 

provedených konverzích. V praktické části jsou srovnávány placené reklamní kanály – 

Sklik, Google Adwords a Facebook reklamy a organické výsledky vyhledávání. Práce 

zkoumá chování uživatelů na webových stránkách, s důrazem na efektivitu kampaní 

vyjádřenou ukazateli konverznosti. Pomocí segmentace jsou komparovány dosažené 

výsledky podle věkové skupiny, lokality či pohlaví. V závěrečném vyhodnocení zasazuje 

autor výsledky zkoumání do celkového kontextu s důrazem na provázanost jednotlivých 

marketingových aktivit a analýzu vlivů, které hrají ve vyhodnocování efektivity roli. 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with a comparison of the effectiveness of advertising tools 

available online. The theoretical part addresses characteristic features of the work of the 

advertising channels studied and presents the Google Analytics traffic measurement tool, 

along with those functions that allow a deeper understanding of the equivalence of 

different sources of traffic on the conversions performed. The practical part compares 

paid advertising channels - Sklik, Google Adwords and Facebook ads - with the organic 

search results. The thesis explores user behaviour on websites, with an emphasis on the 

effectiveness of the campaign as expressed by conversion indicators. Using segmentation, 

the results obtained are compared in terms of age group, location, gender or the type of 

device used. In the final evaluation, the author places the results of the research into an 

overal context, emphasising the interplay between different marketing activities and 

analysing the influences which play a role in the effectiveness evaluated. 
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Úvod 

V posledních dekádách jsme svědky rozsáhlých změn chování spotřebitelů v mnoha 

oblastech. Hlavním spouštěčem těchto změn je internet.1 Největší „zemí“ na světě je 

Facebook, který měl v roce 2016 po celém světě 1,86 miliardy uživatelů.  Na začátku 

roku 2019 to bylo již 2,32 miliardy uživatelů.2 Počet uživatelů internetu se zvýšil ze 44 

milionů v roce 1995 na 3,4 miliardy v roce 2016. Stejně jako roste počet uživatelů 

internetu3, každým rokem se zvyšuje i čas strávený jeho konzumací. 4 

 

Podle průzkumu agentury Median strávili lidé ve věku 15–29 v roce 2018 na internetu 

a v mobilních aplikacích 2 hodiny a 40 minut denně. Ještě v roce 2016 to přitom byla 

1 hodina a 29 minut. U lidí z věkové skupiny 30–44 to bylo v roce 2018 1 hodina 

a 49 minut, 2 roky předtím 1 hodina a 16 minut. Čas strávený internetem se ve 

sledovaném období zvýšil i u věkové skupiny 45–69 – ze 41 minut v roce 2016, na 

1 hodinu a 11 minut v roce 2018. V jednotlivých věkových skupinách se zvyšuje i čas 

strávený konzumací médii obecně, internet si však z tohoto nárůstu ukrajuje největší 

podíl.5 

 

Tento společenský posun k internetu odrážejí také neustále rostoucí výdaje na 

internetovou reklamu. Zatímco v roce 2008 byla celková částka investovaná do 

internetové inzerce v České republice 5 miliard Kč, v roce 2018 to bylo již 28,6 miliardy 

                                                

1 KOTLER, Philip, Hermawan KARTAJAYA a Iwan SETIAWAN. Marketing 4.0: moving from traditional 

to digital. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2017]. ISBN 978-1119341208. 

2 Facebook keeps growing despite scandals and privacy outrage. Theverge.com [online]. [cit. 2019-05-

06]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2019/1/30/18204186/facebook-q4-2018-earnings-user-

growth-revenue-increase-privacy-scandals 

3 Growth of the Internet. Ourworldindata.org [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/internet 

4 Next year, people will spend more time online than they will watching TV. That’s a 

first. Vox.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.vox.com/2018/6/8/17441288/internet-

time-spent-tv-zenith-data-media 

5 AdMeter: Čas s médii. Showme.median.cz [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

http://showme.median.cz/cas-s-medii/ 
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Kč.6 Podíl internetu na celkových výdajích na inzerci byl v roce 2010 13 %, v roce 2018 

to bylo již 25 %.7 Ve Spojených státech amerických byl rok 2018 posledním, kdy byly 

výdaje na inzerci v tradičních médiích vyšší než výdaje na internetovou reklamu. Podle 

predikcí bude mít internetová reklama v roce 2019 poprvé více než 50% podíl na 

celkových výdajích na reklamu.8 Nadpoloviční většinu těchto výdajů získají dvě 

společnosti – Facebook a Google. Tento duopol, který vznikl v posledních letech, měl již 

v roce 2016 v USA více než 52% podíl na příjmech z digitální reklamy.9 

 

V průběhu času se v prostředí internetu objevila řada možností, jak ho využít pro oslovení 

potenciálních zákazníků. Mezi výhody oproti ostatním media typům patří z pohledu 

reklamních zadavatelů např. cílení reklam podle různých segmentů, flexibilita, díky které 

mohou inzerenti své reklamy na pár kliků změnit a využít možností testování jednotlivých 

kreativ pro dosažení lepší výkonnosti, a také měřitelnost, kdy mají zadavatelé relativně 

přesná data o tom, jakých výsledků bylo reklamou dosaženo – navíc téměř v reálném 

čase. 

 

Cílem této práce je srovnat efektivitu online reklamních kanálů, kdy je jako příklad 

použita kampaň na prodej tištěné kuchařky. Autor se zabývá optimalizací pro 

vyhledávače, reklamními kanály Sklik, Google Adwords, reklamou na sociální síti 

Facebook a srovnáním výsledků napříč těmito kanály.  

 

Jedním z prvků osnovy této bakalářské práce byla rovněž analýza činitelů, které ovlivňují 

výkonnost reklam. Autorem původně zamýšlená analýza směřovala ke zkoumání vlivu 

jednotlivých částí reklamních bannerů na výši proklikovosti – CTR. Zkoumáními, ke 

kterým v průběhu zpracování práce došlo, dospěl k autor k závěru, že se zamýšlené 

                                                

6 28,6 miliard korun investovali zadavatelé do internetové reklamy v roce 2018. Více než polovina 

obchodů proběhla programaticky. Mediaguru.cz [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/media/7573/tz_spir_inzertni_vykony_2018.pdf 

7 Zadavatelé v loňském roce investovali do internetové reklamy 28,6 miliard 

korun. Inzertnivykony.cz [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: http://www.inzertnivykony.cz/ 

8 Digital advertising in the US is finally bigger than print and television. Vox.com [online]. [cit. 2019-05-

05]. Dostupné z: https://www.vox.com/2019/2/20/18232433/digital-advertising-facebook-google-growth-

tv-print-emarketer-2019 

9 YOUNG, Miles. Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Praha, 2018, s. 31. ISBN 978-80-256-2159-2. 
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zkoumání v této oblasti neshoduje se zvoleným měřítkem pro vyhodnocování efektivity. 

Stěžejním indikátorem efektivity v této práci je počet konverzí (nákupů) a s ním 

související konverzní poměr. Pokud by měla být prováděna analýza činitelů ovlivňujících 

výkonnost reklam, výchozím ukazatelem by byla pouze proklikovost reklam, nikoliv 

jejich vliv na konverznost, a tím by byl opomenut cíl této práce.  

 

První část se zabývá popisem metod online marketingu a v návaznosti na ně vybranými 

reklamními kanály a možnostmi, které nabízejí. Autor vymezuje základní pojmy 

používané internetovými marketéry, příklady použití a algoritmů, na jejichž základě 

reklamní systémy fungují. 

V druhé kapitole se autor zaměřuje na problematiku měření návštěvnosti v nástroji 

Google Analytics s přiblížením pokročilejších možností tohoto nástroje. Pozornost je 

rovněž věnována technickým parametrům, které napomáhají identifikaci zdrojů 

návštěvnosti z reklamních kampaní. V předposlední kapitole je přiblížen princip 

konverzní cesty společně s praktickým příkladem. V závěru teoretické části jsou 

podrobně představeny v nástroji Google Analytics používané atribuční modely, jejichž 

cílem je mapování konverzní cesty jednotlivých uživatelů. 

 

Data, z nichž autor v praktické části vychází, byla sbírána v období 1.1.–28.2.2019 na 

webových stránkách Fitrecepty.info. Aplikační část je rozdělena na čtyři kapitoly. První 

se týká podrobného představení reklamních systémů a následné komparace napříč nimi. 

Zkoumány jsou placené reklamní kanály – Sklik, Google Adwords a Facebook Ads 

a organické výsledky vyhledávání. Srovnávána je řada ukazatelů, které se týkají chování 

uživatelů na webových stránkách, a efektivity kampaní, která je vyjádřena počtem 

přivedených konverzí. Druhý oddíl je věnován zdůvodnění částečnému odklonění se od 

původně zamýšlené osnovy bakalářské práce. Ve třetí části se autor zabývá porovnáním 

počtu konverzí mezi jednotlivými atribučními modely za účelem hlubšího prověření 

závěrů učiněných v první části. Poslední část je věnována segmentaci na základě 

věkových skupin, pohlaví a lokality. Podstatou této analýzy bylo nalezení potenciálních 

příležitostí pro vylepšení reklamních kampaní v budoucnu.  

Výzkumná otázka, jež byla autorem pro účely této práce formulována, zní:  

„Je možné jednoznačně identifikovat reklamní kanál, který je z pohledu konverznosti 

nejvíce efektivní?“  
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I. Teoretická část 

1 Online marketing 

Online marketing, označovaný také jako internetový marketing, je označení pro skupinu 

nástrojů a metod, které jsou používány za účelem promování produktů a služeb na 

internetu. Pojem zahrnuje širokou škálu kanálů. Na obecné úrovni ho dělíme do dvou 

skupin, které se zároveň prolínají, avšak primárně mají odlišné cíle.10 

1. Online marketing jakožto nástroj pro budování značky  

V tomto případě může online marketing sloužit jako nástroj, prostřednictvím nějž firma 

buduje svou značku. Může s jeho pomocí kupříkladu zvyšovat povědomí o značce, sdílet 

svůj příběh či navázat se svými potenciálními zákazníky dialog a tím podpořit vnímání 

značky či celkově změnit svou pozici na trhu. 

2. Online marketing zaměřený primárně na výkonnost jednotlivých kampaní  

Internetová reklama dává marketérům v porovnání s dřívějšími dobami díky jednoduché 

měřitelnosti velkou kontrolu nad správou a vyhodnocováním úspěšnosti jednotlivých 

kampaní. Mezi důležité parametry výkonnostního marketingu patří konverzní poměr, 

CTR a další, které budou podrobněji představeny v kapitole Vymezení základních pojmů. 

Online marketing zaměřený na výkonnost bude hrát v této práci ústřední roli. 11 

 

V současném online marketingovém prostředí existuje řada různých nástrojů a kanálů, za 

pomoci nichž mohou společnosti dosáhnout svých marketingových cílů. V následujících 

kapitolách bude autor představovat pouze ty kanály, jejichž efektivitou se bude v této 

práci zabývat. 

  

                                                

10 What does Online Marketing mean?. Techopedia.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.techopedia.com/definition/26363/online-marketing 

11 TONKIN, Sebastien, Justin CUTRONI a Caleb WHITMORE. Výkonnostní marketing s Google 

Analytics. Brno: Computer Press, 2011, s. 35-38. ISBN 9788025133392. 
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1.1 Search Engine Advertising / Search Engine Marketing 

Search Engine Advertising (SEA) nebo také Search Engine Marketing (SEM) je metoda 

online marketingu, kdy mohou inzerenti za úplatu zvýšit viditelnost webových stránek ve 

výsledcích vyhledávání.  

 

Příbuzným pojmem je SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače. Obě tyto metody se 

zabývají zvýšením viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávání, ale liší se 

ve svém fundamentu. Zatímco SEA/SEM jsou metody, při kterých inzerent zlepšuje 

umístění svých stránek ve výsledcích vyhledávání přímou úplatou provozovateli 

vyhledávače, za organické výsledky vyhledávání, jimiž se zabývá metoda SEO, majitelé 

webových stránek vyhledávačům neplatí. 12 

 

Vzhledem k tomu, že někteří odborníci vnímají pojem SEM v širším rozsahu, a řadí pod 

něj i SEO13, je v práci pro reklamu v placených výsledcích vyhledávání používán termín 

SEA, přestože autor se přiklání k tezi, že pojmy SEM a SEA jsou významově stejné.  

 

  

                                                

12 Search Engine Marketing (SEM): What It Is & How to Do It Right. Wordstream.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/search-engine-marketing 

13 Search Engine Marketing (SEM) – váš efektivní marketing ve 

vyhledávačích. Robertnemec.com[online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://robertnemec.com/umime/seo-optimalizace-pro-vyhledavace/search-engine-marketing/ 
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Placené reklamy, které se v rámci výsledků vyhledávání zobrazí, nejsou součástí běžných 

výsledků, ale jsou zobrazeny v sekci pro sponzorované výsledky vyhledávání a označeny 

jako reklama.14 Dříve byly placené reklamy zobrazovány převážně v pravém sloupci, ale 

vzhledem k postupné genezi a rozmachu mobilních zařízení se začaly zobrazovat přímo 

ve standardním výpisu výsledků vyhledávání.15 

Obrázek 1: Ukázka výsledků vyhledávání Google 

Zdroj: Autor, printscreen výsledků vyhledávání ve vyhledávači Google 

  

                                                

14 Search Engine Advertising. Searchmetrics.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.searchmetrics.com/glossary/search-engine-advertising/ 

15 Search Engine Marketing (SEM): What It Is & How to Do It Right. Wordstream.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/search-engine-marketing 



 

 

15 

Na obrázku 1 můžeme pozorovat skladbu výsledků vyhledávání ve vyhledávači Google. 

Úplně nahoře jsou vidět tzv. Shopping Ads – jedná se o reklamní formát doprovázený 

produktovými fotografiemi. Pod nimi se nacházejí klasické placené textové inzeráty, 

které jsou označeny štítkem „Ad“. Následují organické výsledky vyhledávání. 

 

Nedělitelnou součástí reklamy ve vyhledávačích jsou klíčová slova. Klíčová slova jsou 

slovní obraty a fráze, které uživatelé vkládají do vyhledávačů, když něco hledají. Úkolem 

inzerentů a tvůrců obsahu je cílit reklamu na taková klíčová slova, která jsou relevantní 

k tomu, co uživatelé vyhledávají.16 

 

Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu inzerce ve vyhledávačích je potřeba zpracovat 

analýzu klíčových slov. Středobodem analýzy klíčových slov je nalezení frází, které 

určitá cílová skupina vyhledává, a které zároveň pomohou dosažení cílů inzerenta. 

Součástí analýzy klíčových slov je také vyloučení tzv. negativních klíčových slov. Toto 

označení je používáno pro irelevantní pojmy, které sice mohou mít vysokou hledanost, 

ale je u nich nízká pravděpodobnost, že by napomohly splnění cílů. Se zpracováním 

analýzy klíčových slov mohou pomoci některé on-line nástroje, služby specialistů 

a v neposlední řadě testování.  17 

 

Platformy, které inzerentům nabízejí možnost inzerce ve výsledcích vyhledávání na 

českém trhu jsou: 

 

a) Google Search Network – skupina webových stránek a aplikací, které jsou spojené 

s vyhledáváním v rámci vyhledávače Google. Nejběžnější součástí Search Network jsou 

textové reklamy, dynamické reklamy a tzv. call-only ads. Dalšími možnostmi jsou např. 

již zmíněné Shopping Ads, které zobrazují produkty určené k prodeji.18 

  

                                                

16 What are Keywords?. Moz.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://moz.com/learn/seo/what-are-keywords 

17 Keyword Analysis: How to Analyze Your Keywords Effectively. Wordstream.com [online]. [cit. 2019-

05-04]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/keyword-analysis 

18 About the Google Search Network. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/1722047 
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b) Sklik – jednou ze součástí reklamní platformy Sklik je možnost inzerce ve vyhledávání 

Seznam.cz.19 V rámci Skliku mohou inzerenti využít podobných možností jako u Googlu. 

K využití jsou textové i obrazové reklamy. Podobně jako u Googlu fungují Shopping Ads, 

Seznam zobrazuje inzerci ze Zbozi.cz.20 

1.2 Search Engine Optimization 

Search Engine Optimization, česky optimalizace pro vyhledávače, je proces zvyšování 

viditelnosti webové stránky ve výsledcích vyhledávání. Termín se vztahuje k vylepšování 

umístění v rámci neplaceného vyhledávání – rovněž označovaného jako organické 

vyhledávání. 21 

 

Vyhledávače používají algoritmy, jejichž účelem je interpretování toho, co uživatel 

v danou chvíli vyhledává. Algoritmus na základě různých faktorů vypočítává, jak budou 

výsledky vyhledávání uspořádány a jaké weby budou zobrazeny jako první. Faktory, 

které výsledky vyhledávání ovlivňují, je možné rozdělit do dvou skupin: 22 

 

On-page faktory 

Jedná se o typ faktorů, nad kterými mají provozovatelé webových stránek kontrolu, 

a mohou je měnit. 

 

U on-page faktorů se jedná zejména o technickou část webových stránek z pohledu jejich 

struktury. Vliv hrají kupříkladu struktura URL adres, meta popisky, interní zpětné odkazy 

či použitá klíčová slova. Důležitou součástí je také čistota kódu webových stránek, která 

ovlivňuje rychlost jejich načítání. Správnou optimalizací je zlepšena přístupnost 

                                                

19 Sklik – PPC reklama. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sklik.cz 

20 Pro začátečníky: stručný přehled Google Ads a Sklik kampaní. MarketingPPC.cz [online]. [cit. 2019-

05-04]. Dostupné z: https://www.marketingppc.cz/marketing/pro-zacatecniky-strucny-prehled-google-

ads-sklik-kampani/ 

21 What is SEO?. Moz.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/what-is-seo 

22 SEO Made Simple: A Step-by-Step Guide. Neilpatel.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://neilpatel.com/what-is-seo/ 
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vyhledávačů, kteří dokáží webové stránky snáze procházet a indexovat jejich obsah. 

Důležitým on-page faktorem je rovněž samotný obsah webu a jeho originalita. 23 

Off-page faktory 

Jedná se o faktory, nad kterými nemají provozovatelé webových stránek přímou kontrolu, 

protože jsou ovlivňovány ostatními webovými stránkami. Z pohledu vyhledávače se 

jedná o tzv. důvěryhodnost webových stránek. Ta je utvářena zejména zpětnými odkazy 

z ostatních webů, které na ni směřují. Roli hraje kupříkladu počet odkazujících webů, to, 

jak populární jsou weby, ze kterých zpětný odkaz směřuje či zdali je odkazováno na web, 

který má podobný obsah tomu, ze kterého odkaz vede. 24 

1.3 Display reklama 

1.3.1 Google Display Network 

Google Display Network je společně s Google Search Network součástí reklamní 

platformy Google Adwords. Díky použití nástroje Google Display Network mohou 

inzerenti umístit reklamy na řadu webových stránek napříč internetem. Inzerenti mohou 

vytvořit různé typy formátů – např. textové, obrázkové, video reklamy nebo také 

interaktivní formáty.25 Skrze Display Network mohou inzerenti rovněž cílit na určité 

skupiny uživatelů dle geografických údajů, zájmů, jazyka či demografie. 26 

1.3.2 Sklik 

Seznam, stejně jako Google, také propojuje majitele webových stránek s inzerenty. 

Prostřednictvím platformy Sklik inzerentům umožňuje umístění reklamy na nejčtenějších 

webech v České republice. Z šetření NetMonitoru z března 2018 vyplynulo, že skrze 

Sklik mohou inzerenti zasáhnout přes 95 % české internetové populace. Mezi weby, které 

                                                

23 On-site optimization. Moz.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://moz.com/beginners-

guide-to-seo/on-page-seo 

24 Off-Page SEO. Moz.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/off-site-seo 

25 7 Tips to Master the Google Display Network. Wordstream.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné 

z: https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/11/18/google-display-network-tips 

26 Targeting tools. Google.co.uk [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.google.co.uk/ads/displaynetwork/manage-your-ads/targeting-tools.html 
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jsou součástí reklamní sítě Sklik, patří např. Novinky.cz, Super.cz, Prozeny.cz, Sport.cz 

či Seznam Zprávy. Oslovit uživatele je možné na základě zájmů, cílit je možné také na 

konkrétní weby, ale také na základě lokality, kdy je možné zobrazit reklamu pouze 

uživatelům z určitého kraje či města.27 

1.4 Facebook reklama 

Facebook v rámci své platformy pro reklamu – Facebook Ads – svým inzerentům dává 

možnosti reklamy nejen v rámci své sociální sítě Facebook, ale také na Instagramu, 

Messengeru a v rámci Audience Network, což je systém, pomocí kterého Facebook 

propojuje majitele aplikací s inzerenty. V reklamním systému Facebooku mohou 

inzerenti zadat reklamu a zvolit si, na jakých platformách ji uživatelé uvidí. Během pár 

kliků tak mohou tvůrci reklamy zasáhnout uživatele na všech platformách, které jsou 

součástí ekosystému aplikací, které má mateřská společnost Facebook ve své správě.28 

 

Facebook umožňuje základní cílení na lokalitu, věk či zájmy, ale také pokročilé cílení, 

kdy je možné se zaměřit např. na nákupní chování uživatelů, používaná zařízení ap. Další 

možností je zobrazování reklamy na základě provedených interakcí s inzerentem 

vlastněnou fanouškovskou stránkou či aplikací nebo nalezení uživatelů, kteří vykazují 

podobné chování jako inzerentem předdefinovaná skupina osob. Inzerent tak může 

kupříkladu cílit kampaň na uživatele, kteří se chovají obdobně jako návštěvníci jeho 

webových stránek.29 

  

                                                

27 Sklik – PPC reklama. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sklik.cz 

28 Target future customers and fans. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/ads 

About Audience Network. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/help/788333711222886 

29 Find your audience. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/ads/ad-targeting 
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1.5 Vymezení základních pojmů 

1.5.1 Click-through rate (CTR) 

Click-through rate, česky míra prokliku či proklikovost. Jedná se o metriku používanou 

pro vyhodnocování efektivity reklamních bannerů. Výpočet CTR se provádí tak, že 

celkový počet kliků na reklamu vydělíme počtem zhlédnutí reklamy. Výsledek 

vynásobíme číslem sto, čímž dojde k vyjádření v procentech, a tedy výsledné míře 

prokliku. Pokud tedy určitou reklamu vidělo 5000 uživatelů a 200 z nich na ni kliklo, 

výše CTR je 4 %.30 

Při výkonnostní online reklamě se metrika click-through rate používá v mnoha ohledech. 

Může se jednat o kliknutí na reklamu, odkaz či tlačítko call-to-action. Nejběžnějším 

příkladem je kliknutí na reklamu – ve vyhledávání (Google, Seznam ap.), v rámci 

displejových reklam (Google Adwords, Sklik) či na sociálních sítích (např. Facebook, 

Instagram, Twitter či Youtube). 31 

 

CTR se měří také např. u e-mailového marketingu, kde se jedná o poměr příjemců, kteří 

v zaslaném e-mailu kliknuli na odkaz a dostali se tak na webové stránky. 32 

 

Dalším příkladem použití je již zmíněné tlačítko call-to-action, které je součástí 

webových stránek a jehož cílem je nalákat uživatele ke kliknutí. Ukazatel CTR v tomto 

případě pomáhá identifikovat, kolik uživatelů z těch, které na webové stránky přišli, na 

určité tlačítko call-to-action skutečně kliklo.33 

  

                                                

30 Click-Through Rate (CTR) Definition. Investopedia.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.investopedia.com/terms/c/clickthroughrates.asp 

31 What is CTR? Understanding the Meaning of Click Through Rate. Lyfemarketing.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.lyfemarketing.com/blog/what-is-ctr-click-through-rate/ 

32 AUTORŮ, kolektiv. Online marketing. Brno: Computer Press, 2014, s. 162. ISBN 978-80-251-4155-7. 

33  Best Practices for Crazy-Effective Call-To-Action Buttons. Wordstream.com [online]. [cit. 2019-05-

04]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/02/20/call-to-action-buttons 
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1.5.2 Cost-per-click (CPC)  

Cost-per-click – cena za klik. Jedná se o ukazatel, který je ve výkonnostní reklamě běžně 

používán. Jedná se o cenu, kterou inzerent zaplatí za každé kliknutí na reklamu. 

S ukazatelem CPC, úzce souvisí termín Pay-per-click (PPC), což je pojem, který označuje 

model internetové reklamy.34 V některých reklamních systémech, které tento model 

využívají, inzerent neplatí nic za zobrazení reklamy, ale až v okamžiku, kdy na reklamu 

skutečně někdo klikne.35  

 

Níže je popsán celý proces systém reklamního systému Google Adwords, který na tomto 

principu funguje. 

 

Jedním z atributů, které bere vyhledávač Google při výběru relevantních inzerátů v potaz, 

je výše bidu – tedy maximální cena, kterou je inzerent za proklik ochoten zaplatit. Při 

biddování se používají dvě strategie – manuální biddování a automatické biddování. Ve 

výše zmíněné platformě Google Adwords je celý průběh následující.36 

 

V případě obou strategií Google umožňuje nastavit CPC limity. Pojem max. CPC 

označuje maximální částku, kterou je inzerent ochoten za kliknutí na reklamu zaplatit. 

V případě, že zvolíme max. CPC a někdo na reklamu klikne, daný klik nás nebude stát 

více, než je hodnota maximální částky za klik, kterou jsme nastavili. 37 

 

Při komparaci jednotlivých strategii, je nejdůležitějším faktorem to, jak moc velkou 

kontrolu chtějí inzerenti nad reklamami mít. U manuálního biddování je jim umožněno 

kdykoliv upravovat maximální částku za klik na úrovni jednotlivých kampaní, skupin 

reklam a také klíčových slov.  

                                                

34 Cost Per Click (CPC): Learn What Cost Per Click Means for PPC. Wordstream.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/cost-per-click 

35 Cost Per Click (CPC). Techopedia.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.techopedia.com/definition/25286/cost-per-click-cpc 

36 Determine a bid strategy based on your goals. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2472725?hl=en&ref_topic=3119128 

37 Cost-per-click (CPC): Definition. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/116495?hl=en 
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Pokud využijeme možnosti automatického biddování, vzdáváme se části kontroly ve 

prospěch reklamní platformy. Stále je nám umožněno nastavit max. CPC, avšak pouze na 

úrovni jednotlivých kampaní, nikoliv již pro jednotlivé skupiny reklam či klíčová slova. 

Technologie za inzerenta upravuje cenu jednotlivých bidů tak, aby se na jeho web 

prokliklo co nejvíce lidí. Někteří inzerenti preferují manuální biddování, někteří inklinují 

k automatickému biddování. Někdy se rovněž používá tzv. hybridní strategie, kdy se 

jednotlivé přístupy kombinují. 38 

 

Jak již bylo zmíněno, výše bidu je jen jedním z atributů, které mají vliv na to, jaké inzeráty 

budou ve výsledcích vyhledávání zobrazeny. Výběr inzerátů probíhá formou aukce, která 

vypadá takto:  

 

V okamžiku, kdy uživatel započne vyhledávání, provede algoritmus Googlu výpočet, 

podle něhož jsou uživatelům zobrazeny inzeráty v určitém pořadí (některé inzeráty nejsou 

zobrazeny vůbec).  

Proces výběru vypadá následovně: 

 

a) Algoritmus vybere všechny inzeráty, jejichž klíčová slova jsou relevantní k uživatelem 

vyhledávanému požadavku 

b)  Inzeráty, které nesplňují požadavky inzerenta – jsou cíleny na jinou lokalitu či jinou 

demografickou skupinu – jsou ihned vyřazeny 

c) Další inzeráty jsou obodovány tzv. Ad Rankem. Ad Rank bere v potaz výši bidu 

a kvalitu reklamy. Kvalitu reklamy určuje sám Google a přesné parametry, jak toto 

měření probíhá ani jakou má kvalita reklamy ve výpočtu Ad Ranku váhu, nejsou známy. 

Může tak nastat situace, kdy se výhercem aukce stane inzerát, jehož výše bidu je nižší 

než u konkurence, ale kvalita tohoto inzerátu a jeho relevance, jsou vyšší39 

  

                                                

38 AdWords Bidding: Manual vs. Automated and How to Choose. Grouptwentyseven.com[online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://grouptwentyseven.com/blog/adwords-bidding/ 

39 Auction. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/142918?hl=en 
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1.5.3 Konverzní poměr 

Konverzní poměr (anglicky conversion rate) či míra konverze označuje procento 

návštěvníků stránky, kteří vykonají definovaný cíl. Tímto cílem může být provedení 

nákupu, ale také např. přihlášení k odběru newsletteru, stažení ukázky produktu či 

vyplnění kontaktního formuláře.  

 

Vzorec pro výpočet konverzního poměru vypadá následovně –  

míra konverze = celkový počet konverzí / počet návštěvníků webové stránky * 100 40 

 

Pokud tedy web navštíví 10000 lidí a 300 z nich vykoná konverzní cíl, výše konverzního 

poměru bude 3 %.41 

 

Konverzní cíle mohou být různé a pro každou společnost má každá jedna konverze 

různou důležitost. V rámci měření efektivity webových stránek se rozlišuje mezi tzv. 

makrokonverzemi a mikrokonverzemi.42 

Makrokonverze 

Jedná se o nejvýznamnější konverzi, která společnosti přináší ekonomický příjem. 

U tohoto druhu konverze je potřeba znát výši peněžní hodnoty, kterou společnosti 

přinese, abychom dokázali spočítat, který reklamní kanál dosahuje jakých nákladů na 

získaného zákazníka. Příkladem makrokonverzí je např. provedený nákup v případě e-

shopu, objednávka služby u prodejce služeb anebo kliknutí na reklamu v případě, kdy je 

reklamní inzerce jedním ze zdrojů příjmu dané webové stránky. 43   

                                                

40 Conversion Rate: What Is a Conversion Rate?. Wordstream.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné 

z: https://www.wordstream.com/conversion-rate 

41 SMITH, Chris. The conversion code: capture internet leads, create quality appointments, close more 

sales. Hoboken: Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-21188-4. 

42 What Are Micro and Macro Conversions and Which Should You Track?. Salecycle.com[online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://blog.salecycle.com/strategies/what-are-micro-conversions-and-which-

should-you-track/ 

43 SLÁDEČEK, Tomáš. Co je konverzní poměr — podrobně a do detailu. Medium.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://medium.com/@TomSladecek/co-je-konverzn%C3%AD-pom%C4%9Br-

podrobn%C4%9B-a-do-detailu-2cfa2b70fe35 
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Mikrokonverze 

Mikrokonverze dělíme na dva typy: 

 Milníkové mikrokonverze 

Milníkové mikrokonverze je označení pro kroky, které jsou makrokonverzi blízko 

a vedou přímo k jejímu dosažení. Jedná se např. o přidání si produktu do seznamu přání 

či přidání do košíku. 

 

 Druhotné mikrokonverze 

Konverze, které nemusí vést přímo k makrokonverzi, ale vyjadřují zájem o produkt či 

stránku. Může se jednat kupříkladu o návštěvu detailu určitého produktu, zhlédnutí 

produktového videa či setrvání na webu určitou dobu.44 

1.6 Měření návštěvnosti a konverzí 

Abychom mohli vyhodnocovat efektivitu reklamních kampaní, je nutné nasazení 

analytického nástroje na webové stránky. Dle statistických údajů portálu W3techs.com, 

v jejímž sledování je na 10 milionů webů, 33,6 % webů stále nemá na svém webu 

nasazeny měřící kódy, a tedy nepoužívá žádný analytický nástroj. Nejpopulárnějěím 

nástrojem jsou Google Analytics s 85,6% podílem, následované Facebook Pixelem 

s 12,2 %. Další v pořadí jsou Yandex.Metrica, Wordpress Jetpack a Hotjar.45 

 

Pro české prostředí nejsou k dispozici volně přístupné statistiky, a proto vychází autor 

z údajů portálu W3techs.com. Vzhledem k výrazné dominanci Google Analytics se bude 

autor ve své práci zabývat využitím právě tohoto nástroje pro vyhodnocování efektivity 

online reklamních kanálů.  

  

                                                

44 What Are Micro and Macro Conversions and Which Should You Track?. Salecycle.com[online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://blog.salecycle.com/strategies/what-are-micro-conversions-and-which-

should-you-track/ 

45 Usage of traffic analysis tools for websites. W3techs.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://w3techs.com/technologies/overview/traffic_analysis/all 
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1.6.1 Google Analytics 

Google Analytics provádí měření díky kódu napsaném v jazyce JavaScript. Ten je vložen 

na webové stránky a v momentě, kdy na ně návštěvník vstoupí, je kód aktivován, čímž je 

měření započato. Internetový prohlížeč ukládá záznamy s informacemi o chování 

uživatele při návštěvě webu přímo do počítače. Data, která prohlížeč ukládá, tzv. 

parametry, jsou následně odeslána na servery společnosti Google. Mezi parametry se 

objevuje např. rozlišení displeje, zdroj návštěvy či nastavený jazyk prohlížeče.46 

 

Google Analytics jsou pro základní použití poskytovány zdarma. Měřicí kód si na webové 

stránky může nahrát každý provozovatel, jedinou podmínkou je registrace na stránkách 

analytics.google.com. Kromě bezplatné verze je nabízena také zpoplatněná varianta, 

Google Analytics 360. Ta nabízí hlubší vhledy do jednotlivých oblastí – mimo 

podrobnější vizualizace, rychlejšího sběru dat či integrace dalších nástrojů se jedná také 

o tzv. BigQuery Export, což je nástroj, který je součástí pouze zpoplatněné verze 

a datovým specialistům umožňuje práci s velkým množstvím dat.47 

 

Z pohledu využití Google Analytics pro optimalizace výkonnosti elektronického obchodu 

je jednou z užitečných funkcí tzv. Enhanced Ecommerce, dále jen EE. Tato funkce 

poskytuje bližší vhled do chování uživatelů, díky čemuž mohou obchodníci dělat 

kvalifikovanější rozhodnutí. EE umožňuje zjistit, jak se potenciální kupující 

v elektronickém obchodě chovají.  

 

Sledovat tak můžeme například to, jaké produkty si uživatelé nejvíce prohlížejí 

a porovnávat je mezi sebou. Zajímavou funkcí je také sledování tzv. průchodu 

objednávkovým procesem, v rámci něhož můžeme pozorovat, dejme tomu, to, kolik lidí 

                                                

46 Tracking Code Overview. Developers.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview?csw=1 

47 Turn insights into action. Marketingplatform.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics-360/ 
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vloží zboží do košíku, ale nákup nedokončí. Srovnávat můžeme rovněž to, jak se chovají 

noví návštěvníci v porovnání s těmi, kteří již dané webové stránky v minulosti navštívili.48 

1.6.2 Označování reklamních kampaní 

Pro identifikaci a správné zpracování zdroje návštěvy z reklamní kampaně je nutné tuto 

návštěvu správně označit tzv. UTM parametrem. UTM parametr je textový řetězec 

(značka), který je přidán k webové adrese URL, a v okamžiku, kdy na tento link uživatel 

klikne, je informace předána příslušnému analytickému nástroji – Google Analytics. Díky 

UTM parametrům je možné odlišit zdroje návštěv až po úroveň klíčových slov a na 

základě těchto údajů poté vyhodnocovat efektivitu v rámci jednotlivých reklamních 

nástrojů a také napříč nimi.49 Pro tvorbu URL adresy s příslušnými UTM kódy je možné 

využít kupříkladu nástroje Google URL Builder. 50 

UTM kódy mívají nejčastěji 3–5 vlastností. Detaily, které jsou v UTM kódu zaneseny, 

jsou definovány marketérem, který reklamní kampaně spravuje. Pro správné vyhodnocení 

je nutné vyplnit parametry utm_source, utm_medium a utm_campaign. Utm_content 

a utm_term jsou volitelné. 

 

1. utm_source = zdroj návštěvnosti (web, ze kterého jsme daný proklik na reklamu 

získali) 

2. utm_medium = druh kanálu (cpc = návštěvnost z placených výsledků 

vyhledávání, organic = návštěvnost dosažená skrze organické výsledky 

vyhledávání) 

3. utm_campaign = název kampaně (např. v systému Google Display Network) či 

další detail, podle kterého je možné zpětně identifikovat, o jakou kampaň se jedná 

4. utm_content = název reklamy (kupříkladu název reklamní sady v reklamním 

systému Facebooku 

                                                

48 Get deeper insights with Enhanced Ecommerce. Services.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://services.google.com/fh/files/misc/analytics_enhanced_ecommerce_feature_brief.pdf 

49 POLIVKA, Jared. Intro to UTM Parameters and Best Practices. Blog.rafflecopter.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: http://blog.rafflecopter.com/2014/04/utm-parameters-best-practices/ 

50 Campaign URL Builder. Ga-dev-tools.appspot.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://ga-

dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 
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5. utm_term = klíčové slovo (jeden z příkladů je klíčové slovo v placených 

výsledcích vyhledávání) 

 

V případě, kdy je dodržena struktura popsaná viz výše a jsou definovány jednotlivé 

vlastnosti tak, aby je byl schopen rozeznat analytický nástroj, jsou vyplněné detaily na 

každém marketérovi. Ten určuje, jak přesně bude výsledný kód vypadat, a tím i to, jakým 

způsobem budou data následně shromažďována v Google Analytics.51 

Příklad UTM kódu  

http://www.webovastranka.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign

=kucharka&utm_term=zdrava_kucharka 

 

UTM kód se k danému odkazu připojuje pomocí znaku ? a jednotlivé parametry se 

propojují znakem &. Příklad výše dává Google Analytics následující údaje. Zdrojem 

návštěvy na web webovastranka.cz jsou výsledky placeného vyhledávání ve vyhledávači 

Google (utm_source=google a utm_medium=cpc), kampaň nese interní název kucharka 

a klíčová slova, při kterých je kampaň uživatelům zobrazována, jsou zdrava kucharka.52 

 

V případě použití reklamy v placených výsledcích vyhledávání je výhodou prolinkování 

reklamního systému Google Adwords, přes který jsou reklamy zadávány, přímo s Google 

Analytics. Označování jednotlivých uživatelů je následně provedeno automatizovaně – 

na úrovni kampaní, reklamních sestav a klíčových slov. Google svým inzerentům rovněž 

nabízí možnost automatické identifikace klíčových slov, která by mohla být pro inzerci 

relevantní, ale prozatím na ně ještě není cílena reklama.53  

 

                                                

51 KREJČA, Lukáš. UTM parametry – měřte, co to jde!. Lukask.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné 

z: http://www.lukask.cz/utm-parametry/ 

52 Příklad byl vytvořen autorem na základě nápovědy v Analytics viz Sběr dat o kampaních pomocí 

vlastních adres URL. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1033863?hl=cs 

53 Link Google Analytics and Google Ads accounts. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://support.google.com/google-

ads/answer/1704341?co=ADWORDS.IsAWNCustomer%3Dfalse&hl=en 
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Další z funkcionalit, kterou Google Analytics umožňují, je měření událostí. Události 

označují interakce uživatelů s obsahem v rámci webu, které se měří nad rámec pouhého 

průchodu určitými podstránkami. Příkladem interakcí, které se dají tímto způsobem 

měřit, je např. stažení souborů, kliknutí na reklamní banner, přehrání videa či zobrazení 

fotogalerie. Události se používají mj. pro měření v předchozí kapitole zmiňovaných 

mikrokonverzí, které mohou v případě reklamní kampaně fungovat jako sekundární cíle.54 

1.7 Konverzní cesta 

Konverzní cesta je série kroků, které uživatel vykoná předtím, než dosáhne 

provozovatelem webových stránek definované konverze. Konverzní cesta zpravidla 

začíná první návštěvou a končí dosažením konverzního cíle. 55 

 

Konverzní cesta využívající mikrokonverzí a makrokonverzí může vypadat následovně. 

Makrokonverzním cílem je v tomto případě nákup. Uživatel se na webové stránky nejprve 

dostane po prokliknutí reklamy na Facebooku. Při této návštěvě nedojde k dosažení žádné 

konverze, protože uživatel nevykoná ani mikrokonverzi, ani makrokonverzi. O tři dny 

později se poté díky reklamní kampani v reklamní síti Google Display Network na 

webové stránky vrací. Konverzi však znovu nevykoná. Ke třetí návštěvě uživatele 

následně dojde skrze organické výsledky vyhledávání Google a zákazník v této vykoná 

mikrokonverzi – zhlédne video o produktu. O týden později se na web vrací, tentokrát 

přímo zadáním webové stránky ve svém prohlížeči, tato návštěva je označena jako direct. 

Při této (čtvrté) návštěvě zákazník dokončí nákup a tím dojde k dosažení definované 

makrokonverze.56 

 

Top conversion paths 

Díky funkci „ Top conversion paths” si mohou správci nástroje Google Analytics zobrazit 

nejčastější konverzní cestu, kterou jejich uživatelé procházejí předtím, než ke konverzi 

                                                

54 Události. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1033068?hl=cs 

55 Conversion Journey. Conversion-uplift.co.uk [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.conversion-uplift.co.uk/glossary-of-conversion-marketing/conversion-journey/ 

56 Identifying Macro and Micro Conversions. Freshegg.co.uk [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://www.freshegg.co.uk/blog/analytics/identifying-macro-micro-conversions 
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dojde. Tato vizualizace nám může pomoct lépe porozumět tomu, s jakými kanály 

uživatelé interagují předtím, než konverzi provedou.57 

Obrázek 2: Příkladová vizualizace konverzní cesty 

 

Zdroj: https://www.searchenginejournal.com/taking-a-deeper-look-at-conversion-paths-in-google-

analytics/187115 

 

Na příkladovém obrázku výše je vidět význam jednotlivých kanálů. Nejdůležitějším 

kanálem je placené vyhledávání. Druhým nejdůležitějším kanálem je organické 

vyhledávání, jenž je kombinováno s tzv. direct návštěvami, tedy uživateli, kteří přišli na 

web přímo (zadání www adresy do adresního řádku prohlížeče – adresu znají). Konverzní 

cesta uvádí pouze ty případy, kdy bylo pro provedení konverze potřeba dvou a více 

návštěv. Konverze, které byly vykonány hned při první návštěvě, do této vizualizace 

nejsou započteny.58 Pro hlubší zkoumání toho, jak velkou roli sehrály jednotlivé kanály 

v přivedení zákazníka až ke konečné konverzi, jsou výkonnostními marketéry využívány 

tzv. atribuční modely.   

                                                

57 Analyze conversion paths. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1191209?hl=en 

58 Taking a Deeper Look at Conversion Paths in Google Analytics. Searchenginejournal.com[online]. 

[cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/taking-a-deeper-look-at-

conversion-paths-in-google-analytics/187115 
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1.8 Atribuční modely 

Atribuční model je označení pro pravidlo či soubor pravidel, které určí, jak velký podíl 

z výsledku tržeb a konverzí bude rozdělen mezi jednotlivé kanály, které mají na konverzi 

přímý vliv, tj. všechny kontaktní body, se kterými přijde uživatel v rámci své konverzní 

cesty do styku.  

 

Atribuční modely se dělí do dvou skupin dle toho, jakým způsobem jsou přidělovány 

zásluhy za konverze mezi kanály.59 Dělíme je na: 

1.8.1 Multi-touch modely 

Zásluhovost je rozdělena podle určitých kritérii jednotlivým kanálům. Kritéria rozdělení 

se u jednotlivých typů liší. Rozlišujeme například následující: 

 

a) Lineární – nejjednodušší multi-touch atribuční model. Zásluhovost je stejným podílem 

připsána všem kanálům, přes které byl uživatel přiveden na web 60 

b) Time decay – hlavní roli u tohoto modelu hraje čas. Zásluhovost je rozdělována 

v závislosti na čase zbývajícím do konverze. Čím časově blíže konverzi, tím větší 

zásluhovost je připsána kanálům, které v tomto období sehrály svou roli. Tento model je 

využíván např. v sektoru B2B či u e-shopů, kde trvá nákupní rozhodnutí déle. Pokud tak 

např. uživatel navštíví webové stránky šestkrát v průběhu dvou měsíců, první čtyři 

návštěvy jsou provedeny v prvním měsíci, pátá týden před konverzí a šestá je již 

konverzní, první čtyři návštěvy budou mít nízký podíl a velká část zásluhovosti bude 

rozdělena mezi zdroj páté a šesté návštěvy61 

c) Position based – v případě tohoto modelu náleží 40 % zásluhovosti kanálu, u kterého 

proběhla první interakce, 40 % zásluhovosti kanálu, u kterého proběhla poslední 

                                                

59 Attribution modeling overview. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1662518?hl=en 

60 Attribution modeling overview. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1662518?hl=en 

61 FRYE, Lauren. Multi-Touch Attribution, A Full User Debrief. Bizible.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://www.bizible.com/blog/multi-touch-attribution-full-debrief 
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interakce, a zbývajících 20 % je rozdistribuováno rovným dílem mezi všechny ostatní 

kanály, které ke konverzi přispěly62 

1.8.2 Single-touch modely 

Typy atribučních modelů, které alokují 100% podíl na konverzi jednomu kanálu. Jedná 

se např. o „ first touch” či „ last touch” model. U first touch či first click modelu je veškerá 

zásluha přidělena kanálu, přes který uživatel přišel jako první. U last touch modelu 

naopak kanálu, který byl na konverzní cestě jako poslední.63 

 

a) First Click Attribution 

Model atribuce, u kterého je veškerá zásluhovost připsána prvnímu kanálu, který 

uživatele na web přivedl. V případě, že uživatel přijde na web poprvé např. přes organické 

vyhledávání, všechna hodnota konverze náleží tomuto kanálu. Tento typ atribuce má 

využití kupříkladu tehdy, chceme-li vědět, jaké kanály jsou nejlepší v rozšiřování 

povědomí a přivádění uživatelů na web64 

 

b) Last Interaction Attribution 

Model poslední interakce, někdy také označovaný jako last-click či last-touch. 

100 % zásluhovosti za konverzi je přiřazeno kanálu, který stojí na konci konverzní cesty, 

tedy tomu, přes který uživatel přišel naposledy65 

  

                                                

62 Attribution modeling overview. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1662518?hl=en 

63 Picking the Right Attribution Model For You: Part 1, Single Touch 

Models. Fullcircleinsights.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://fullcircleinsights.com/picking-the-right-attribution-model-for-you-part-1-single-touch-models/ 

64 All You Need To Know About First, Last Click, Linear and Decay in 1509 

Words. Ruleranalytics.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.ruleranalytics.com/blog/click-attribution/attribution-modelling/ 

65 Attribution Models for Marketers: The Definitive Guide. Agencyanalytics.com [online]. [cit. 2019-05-

04]. Dostupné z: https://agencyanalytics.com/blog/marketing-attribution-models 
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c) Last Non-Direct Click Attribution 

V tomto případě se rozděluje celý kredit za konverzi poslednímu nepřímému kanálu, 

atribuční model tedy nezohledňuje přímou návštěvnost (tzv. direct). Direct návštěvnosti 

však může být zásluhovost rovněž připsána, a to v případě, kdy se z důvodu technických 

omezení nedá přiřadit žádnému z ostatních kanálů.  Jedná se o nejčastěji defaultně 

používaný model ve většině analytických nástrojů. Autor bude pro účely této práce 

využívat měření přes tento atribuční model66  

                                                

66 Attribution modeling overview. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1662518?hl=en 



 

 

32 

II. Praktická část 

2 Metodika bakalářské práce 

2.1 Představení praktické části 

V první kapitole praktické části se autor v komparaci zaměřil na placené i neplacené 

zdroje návštěvnosti. Analyzovány jsou návštěvy z placených kampaní v rámci reklamní 

sítě Facebooku, Google Adwords (Google Display Network a Google Search Network) 

a Sklik – reklama ve vyhledávání i reklama v Obsahové síti Sklik. V rámci neplacených 

zdrojů je pozornost věnována návštěvám z organického vyhledávání (z vyhledávačů 

Google a Seznam) a přímé návštěvnosti, také označované jako direct. Direct označuje 

návštěvnost, kdy uživatelé zadají adresu webu přímo do webového prohlížeče.67 

Komparace jednotlivých kanálů umožní vyhodnocení výsledků, kterých se díky nim 

podařilo dosáhnout. Jedná se zde na jedné straně o dopad na tržby, který je tvořen 

ukazateli počtu konverzí, konverzního poměru a průměrné výše objednávky. Na straně 

druhé jde o chování uživatelů v rámci návštěvy, které se nevztahuje čistě k samotným 

nákupům. Zkoumané ukazatele jsou v tomto případě průměrný bounce rate, počet stránek 

na návštěvu a délka návštěvy.  

 

Ve druhé části je komparován počet konverzí podle jednotlivých atribučních modelů. 

V teoretické části autor popisoval rozdíly mezi různými atribučními modely a tím, jakým 

způsobem jsou konverze a kredity za konverze přidělovány jednotlivým zdrojům 

návštěvnosti. Pro účely této práce byl vybrán defaultně používaný atribuční model Last-

Non Direct Click. V této části si autor klade za cíl na reálném příkladu porovnat atribuci 

a její výsledky napříč jednotlivými kanály.  

 

Ve třetí části se autor zaměřil na komparaci konverzního poměru a průměrné výše 

objednávky napříč jednotlivými demografiemi. 

                                                

67 What Is Direct Traffic in Google Analytics? (A Beginner’s Guide). Monsterinsights.com [online]. [cit. 

2019-05-06]. Dostupné z: https://www.monsterinsights.com/what-is-direct-traffic-in-google-analytics/ 
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2.2 Použitá data 

Data byla sbírána v období 1.1.–28.2.2019 na webových stránkách Fitrecepty.info. 

Výchozím nástrojem pro sběr dat byl nástroj Google Analytics, z jímž poskytovaných 

údajů autor ve své práci vychází.  

 

Na webových stránkách Fitrecepty.info mohou uživatelé nalézt téměř 1000 zdravých 

receptů, které jsou rozděleny do kategorií podle typu jídla – Snídaně a svačiny, Obědy 

a večeře, Zdravé mlsání, Polévky a tak dále.68 Jednou z hlavních sekcí, které na webu 

jsou, je sekce Kuchařky, která funguje jako elektronický obchod. Návštěvníci tam mohou 

zakoupit jednu ze tří kuchařek, které autoři webových stránek vytvořili. Čtvrtým a také 

posledním produktem, který je na e-shopu k dostání, je dárkový box všech tří nabízených 

kuchařek. Autor této práce se bude věnovat tomuto elektronickému obchodu a analýze 

reklamních kampaní, které na něj odkazovaly. 69 

  

                                                

68 Vyberte si recept. Fitrecepty.info [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 

https://fitrecepty.info/recepty/podle-kategorie/ 

69 Naše kuchařky. Fitrecepty.info [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 

https://fitrecepty.info/shop/kucharky/ 
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2.3 Pojmy v praktické části 

Pojmy, které se v praktické části vyskytují, můžeme rozdělit do dvou skupin. 

2.3.1 Ukazatele vycházející z reklamních systémů 

Konkrétní výsledky těchto ukazatelů jsou čerpány přímo z příslušných reklamních 

systémů – Sklik, Google Adwords a Facebook Ads. Autor této práce neprovádí vlastní 

výpočty. 

Ukazatele, které se v práci vyskytují, jsou následující: 

 

• Rozpočet 

Výsledná částka, která byla v rámci reklamní inzerce proinvestována. 70 

 

• Počet zobrazení bannerů 

Počet zobrazení (impresí) všech reklamních kampaní.71 Jedno zobrazení (imprese) je 

počítáno při každé instanci, kdy se reklama inzerenta zobrazí. Stejně k ní přistupuje 

Google v rámci Google Adwords72, Facebook u své reklamní sítě73 i Seznam u Skliku74. 

Celkový počet zobrazení bannerů je reklamními systémy počítán automaticky jako součet 

všech jednotlivých kampaní, které proběhly. 

  

                                                

70 Nástroj Sklik. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sklik.cz/campaigns 

 

71 Impressions: Definition. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/6320?hl=en 

 

72 Impressions: Definition. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/6320?hl=en 

 

73 Analyze Results: Impressions. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/help/675615482516035 

 

74 Nástroj Sklik. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sklik.cz/campaigns 
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• Počet prokliků na bannery 

Akce, při které uživatel klikne na reklamu inzerenta a proklikne se na webové stránky, je 

označována jako proklik. Reklamní systémy k definici prokliku přistupují stejně, liší se 

v názvosloví, kterým takovýto proklik označují. V nástroji Google Adwords je tato 

metrika vedena ve sloupci Interactions jako „Clicks”75, v nástroji Business Manager pro 

správu reklamních kampaní na Facebooku se označuje jako „Link Clicks”76 a v Skliku 

jako „Prokliky”.77 Celkový počet prokliků je reklamními systémy uváděn automaticky 

jako součet prokliků na všech bannerech, které byly v rámci kampaně publikovány. 

 

• CTR 

Metrika, která poskytuje informaci o procentu lidí, kteří klikli na reklamu poté, co jim 

byla zobrazena.78 

 

• Cena za proklik 

Cost-per-click (CPC), nebo-li cena za proklik je výsledná částka, kterou inzerent zaplatil 

za každý klik na reklamu. 79 

  

                                                

75 Nástroj Google Adwords. Ads.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://ads.google.com/aw/campaigns 

76 Nástroj Business Manager. Business.facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://business.facebook.com/adsmanager/manage/campaigns 

77 Nástroj Sklik. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sklik.cz/campaigns 

78 Click: Definition. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/31799?hl=en 

79 Cost-per-click (CPC): Definition. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/116495?hl=en 
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2.3.2 Ukazatele vycházející z Google Analytics 

Detailní informace o níže zmíněných ukazatelích jsou čerpány z nástroje Google 

Analytics, kde jsou počítány automaticky. Autor nevykonává žádné výpočty. 

 

• Počet analyzovaných návštěv 

Návštěva je definována jako skupina interakcí uživatele s webovou stránkou, která se 

odehraje v určitém časovém okně. Každý uživatel může v jeden den učinit více návštěv. 

Návštěva je ukončena za následujících podmínek: 

a. Uživatel je neaktivní po delší dobu než 30 minut 

b. Půlnoc – v momentě, kdy nastane půlnoc, automaticky začíná nová 

návštěva (i v momentě, kdy je uživatel v daném okamžiku aktivní) 

c. Příchod z nové kampaně – v okamžiku, kdy se uživatel proklikne z nového 

zdroje/kampaně. Toto pravidlo platí i v případě, že má uživatel již nějakou 

návštěvu aktivní (nebyl neaktivní po delší dobu než 30 minut). Pokud se na web 

dostane znovu z jiného zdroje, je automaticky zahájena nová návštěva a předchozí 

návštěva je ukončena.80 

 

• Bounce-rate 

Bounce rate je ukazatel uvádějící procento tzv. jednostránkových návštěv webových 

stránek. Bounce je specifická návštěva, v rámci níž nebyla vykonána žádná další akce, 

kterou by mohl analytický nástroj Analytics zaznamenat. Typicky se tedy jedná 

o návštěvu, kdy uživatel neklikne na žádný prvek a odejde. Z důvodu nemožnosti 

zaznamenání délky návštěvy mají všechny tyto návštěvy automaticky délku návštěvy 

0 vteřin. Bounce rate je vypočítáván jako procento jednostránkových návštěv ze všech 

návštěv na webu.81 

  

                                                

80 How a web session is defined in Analytics. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=en 

81 Bounce rate. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=en 
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• Průměrný počet navštívených stránek  

Průměrný počet navštívených stránek na jednu návštěvu.82 Pageview (navštívená stránka) 

je akce, při které se uživateli načte (v rámci jedné návštěvy) nová stránka. Průměrný počet 

navštívených stránek (Pages per Session) je počítán vydělením celkového počtu 

navštívených stránek (Pageviews) celkovým počtem návštěv (Sessions).83 

 

• Délka návštěvy  

Průměrná délka návštěvy je počítána jako délka všech návštěv (v sekundách) / počet 

návštěv. Pokud je tedy délka všech návštěv 1000 minut (60 000 sekund) a celkový počet 

návštěv se rovná 100, průměrná délka návštěvy je 600 sekund.84 Zobrazovaný výsledek 

v Analytics je následně ve formátu 00:00, kde se uvádí nejprve počet minut a následně 

počet sekund. 85 

 

• Počet konverzí (nákup) 

Tento ukazatel zobrazuje počet konverzních událostí a nákupů, včetně tržeb. Konverzní 

cíle mohou být různé – v teoretické části bylo uvedeno rozdělení na makrokonverze 

a mikrokonverze. V této práci je primární konverzní událostí nákup zboží v e-shopu.86 

Google Analytics pro tyto potřeby umožňuje použití rozšíření Enhanced Ecommerce, 

které nabízí pokročilejší data.87 

  

                                                

82 Google Analytics 101: Basic Metrics and Reports. Jimdo.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.jimdo.com/blog/google-analytics-basic-metrics-and-reports/ 

83 Pageview. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/6086080?hl=en 

84 Session Duration, Avg. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/1006253?hl=en 

85 Nástroj: Google Analytics. Analytics.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://analytics.google.com/analytics/web/ 

86 Conversions. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/6317518?hl=en 

87 Analyze Enhanced Ecommerce data. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/6014873?hl=en 
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• Konverzní poměr (nákup) 

V Google Analytics můžeme tento údaj najít jako Ecommerce Conversion Rate. Jedná se 

o poměr nákupů (transakcí) vůči návštěvám, který je vyjádřen v procentech. Pokud je 

poměr nákupů k návštěvám 1 : 10, tedy ze 100 návštěvníků jich nakoupí 10, konverzní 

poměr je 10 %.88 

 

• Průměrná hodnota objednávky 

Průměrná hodnota objednávky je počítána jako součet celkových tržeb (všech 

objednávek) vydělený počtem objednávek. 89 

2.4 Vzorce a postup výpočtů 

Cena za konverzi 

Jedná se o jediný ukazatel, jehož výsledná hodnota je počítána přímo autorem. 

Znázorňuje cenu za jednu konverzi. Konverzním cílem je případě této práce nákup 

v e-shopu. U všech kampaní je cena za konverzi počítána následovně: 

 

Rovnice 1: Výpočet ceny za konverzi u jednotlivých kampaní 

 

!"# = #%
!  

 

Zdroj: Autor 

 

Kde: 

• CPA (Cost per Acqusition) je cena za konverzi 

• AS (Amount Spent) je výsledný utracený rozpočet za inzerci 

• C je počet konverzí 

  

                                                

88 Analyze Enhanced Ecommerce data. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/6014873?hl=en 

89 Analyze Enhanced Ecommerce data. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/analytics/answer/6014873?hl=en 
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3 Komparace jednotlivých reklamních kanálů 

Autor se v této praktické kapitole zaměří nejprve na placené zdroje návštěvnosti 

a následně se bude věnovat analýze návštěvnosti z neplaceného zdroje – organického 

vyhledávání. V závěru této kapitoly budou komparovány výsledky jednotlivých kanálů 

mezi sebou. 

3.1 Komparace placené reklamy ve vyhledávačích Seznam a Google 

Vyhledávače Google a Seznam inzerentům nabízejí placenou inzerci ve výsledcích 

vyhledávání. Zadavatelé reklam, kteří chtějí cílit na reklamu ve vyhledávači Seznam, tak 

mohou činit skrze reklamní systém Sklik. Pro stejné účely se u vyhledávacího systému 

Google používá reklamní platforma Google Adwords.  

 

Google Adwords 

Reklamy zobrazovány v Google Search Network (placené výsledky vyhledávání) jsou 

spravovány z nástroje Google Adwords. V tomto nástroji mohou inzerenti vybrat klíčová 

slova, na něž chtějí cílit či demografické údaje, které mají splňovat uživatelé, jimž je 

reklama zobrazována.90 

 

Sklik 

V nástroji Sklik od společnosti Seznam mohou inzerenti spravovat kampaně, které se 

zobrazují v placených výsledcích vyhledávání vyhledávače Seznam. Inzerenti mají 

možnost výběru klíčových slov, lokality uživatelů či typu zařízení, na kterém je reklama 

zobrazována.91 

  

                                                

90 Nástroj: Google Adwords. Ads.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://ads.google.com/aw/campaigns 

91 Nástroj: Sklik. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.sklik.cz/campaigns 
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3.1.1 Shody klíčových slov 

Oba dva reklamní systémy rozlišují cílení klíčových slov podle tzv. „přesné shody”, 

„frázové shody” a „volné shody”. 92 

Přesná shoda 

Pomocí „přesné shody” je inzerentům umožněno zobrazovat reklamy uživatelům, kteří 

hledají konkrétní klíčové slovo či jeho blízké varianty. Tato možnost dává inzerentům 

nejvíce kontroly nad tím, komu je reklama zobrazována.93 Pro aktivování přesné shody je 

potřeba, aby bylo klíčové slovo v hranatých závorkách.94  

 

Tabulka 1: Příklad přesné shody klíčových slov od společnosti Google  

Klíčové slovo v přesné shodě: Při jakých vyhledáváních se 

mohou reklamy zobrazit: 

Při jakých vyhledáváních se 

reklamy nezobrazí: 

[boty pro děti] boty děti 

děti bota 

dětské bot 

boty pro děti 

červené boty pro děti 

koupit dětské boty 

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2497825 

 

Tabulka 2: Příklad přesné shody klíčových slov od společnosti Seznam 

Klíčové slovo: Zobrazí se na: Nezobrazí se na: 

[Praha] Praha ubytování Praha 

[artézské vrty] artezske vrty artézský vrt 

[míč na fotbal] mic na fotbal koupím míč na fotbal 

[punčocháče] punčocháče puncochace 

Zdroj: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov  

                                                

92 Shody klíčových slov. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov 

Možnosti shody klíčových slov. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=cs 

93 Používání přesné shody. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2497825 

94 Shody klíčových slov. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov 
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Frázová shoda 

Oproti přesné shodě nabízí možnost frázové shody flexibilnější cílení. Reklama se při 

výběru cílení na základě frázové shody zobrazuje v případech, kdy uživatel zadá přesné 

klíčové slovo, na které je reklama cílena, zároveň se však zobrazí i v případech, kdy 

uživatel přidá další slova před dané slovní spojení či za něj.95 

Google v tomto případě zobrazuje i tzv. blízké varianty klíčového slova, k nímž řadíme 

kupříkladu překlepy, jednotné či množné číslo, zkratky či slova příbuzná (např. podlaha 

a podlahář).96 Seznam oproti tomu vyžaduje, aby bylo klíčové slovo v plném rozsahu 

a všechna slova byla rovněž v totožném pádu či tvaru. Zadané klíčové slovo musí být 

ohraničeno uvozovkami. 97 

 

Tabulka 3: Příklad frázové shody klíčových slov od společnosti Google 

Klíčové slovo ve frázové 

shodě: 

Reklamy se zobrazí na 

vyhledávací dotazy: 

Na tyto vyhledávací dotazy se 

reklamy nezobrazí: 

„boty na tenis“ červené kožené boty na tenis 

koupit boty na tenis levně 

červené boty na tenis 

tenisové boty 

tkaničky do tenisek 

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2497584?hl=cs&ref_topic=3122868 

 

Tabulka 4: Příklad frázové shody klíčových slov od společnosti Seznam 

Klíčové slovo: Zobrazí se na: Nezobrazí se na: 

„Plastové bazény“ plastove bazeny 

levne plastove bazeny 

plastový bazén 

plastové levné bazény 

bazény 

pvc bazény 

Zdroj: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov  

  

                                                

95 Používání frázové shody. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2497584?hl=cs&ref_topic=3122868 

96 Používání frázové shody. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2497584?hl=cs&ref_topic=3122868 

97 Shody klíčových slov. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov 
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Volná shoda 

V případě použití volné shody jsou pravidla pro zobrazování nejflexibilnější, zároveň 

správcům reklamních kampaní umožňují nejméně kontroly. Reklamy se zobrazují 

automaticky na příbuzné varianty klíčových slov i v případě, že dané varianty klíčových 

slov v nastavení reklamní kampaně nemáme.  

 

U Googlu se reklamy zobrazují např. v případě použití synonym, tvarů jednotného či 

množného čísla, slovních spojení s chybným pravopisem, příbuzných slov či 

souvisejících vyhledávání.98 U Seznamu jsou pravidla striktnější a při porovnávání 

s klíčovým slovem se bere v potaz pouze časování a skloňování v jednotném i množném 

čísle.99 

Tabulka 5: Příklad volné shody klíčových slov od společnosti Google 

 

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2497828?hl=cs&ref_topic=3122868 

 

Tabulka 6: Příklad volné shody klíčových slov od společnosti Seznam 

 

Klíčové slovo: Zobrazí se na: Nezobrazí se na: 

laciný míč laciny mic 

laciné míče 

laciný fotbalový míč 

míč lacině 

laciné míčky 

fotbalový míč 

Zdroj: https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov 

                                                

98 Používání volné shody. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2497828?hl=cs&ref_topic=3122868 

99 Shody klíčových slov. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/#shody_klicovych_slov 

Klíčové slovo ve volné shodě: Reklamy se zobrazí na vyhledávací dotazy: 

nízkouhlovodanová dieta potraviny bez uhlovodanů 

nízkouhlovodanové diety 

nízkokalorické recepty 

středomořské diety 

nízkouhlovodanový dietní program 
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3.1.2 Nastavení placené reklamy ve výsledcích vyhledávání 

U všech reklamních kampaní, ze kterých výsledky vzešly, byla používána tzv. frázová 

shoda.  

 

U obou vyhledávačů, ve kterých byla zobrazována placená reklama, bylo cíleno na 

následující klíčová slova: „fit recepty kniha”, „kniha zdravé recepty”, „kuchařka zdravé 

recepty”, „kuchařka zdravé výživy”, „zdravá kuchařka”, „zdravá výživa recepty kniha”, 

„zdravé fitness recepty kniha”, „zdravé kuchařky”, „zdravé recepty kniha”.  

 

Maximální cena za proklik (max. CPC) na webové stránky byla u vyhledávače Seznam 

nastavena na 5,50 Kč při maximální výši denní útraty 1000 Kč. Max. CPC je nejvyšší 

částka, kterou je inzerent ochoten za přivedeného návštěvníka zaplatit. Výsledky ukazují, 

že výsledná částka zaplacená za jeden proklik nedosáhla ani polovinu nastavené 

maximální ceny.  

 

V případě Googlu byla použita biddovací strategie zaměřená na maximalizaci 

přivedených návštěvníků. Tato strategie probíhá automaticky a reklamní systém Googlu 

nebere v potaz cenu za přivedené návštěvníky, jeho hlavní snahou je maximalizovat počet 

prokliků. U Googlu byla maximální výše denní útraty stanovena na 500 Kč. 
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Příklady inzerátů 

Obrázek 3: Příklad inzerátu v placených výsledcích vyhledávače Google 

Zdroj: Autor, printscreen z reklamního systému Google Adwords  

 

Obrázek 4: Příklad inzerátu v placených výsledcích vyhledávače Seznam 

 Zdroj: Autor, printscreen z reklamního systému Sklik 
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3.1.3 Výsledky placené reklamy ve výsledcích vyhledávání 

Z údajů o kampaních vyplývá, že nenastala omezení v počtu zobrazení reklam 

v případech, kdy by došlo k vyčerpání reklamních rozpočtů či příliš nízké nabídnuté ceně 

za proklik, která by mohla doručitelnost reklam omezit. V případě Google maximální 

cena za proklik nastavena nebyla, v případě Seznamu ano, ale výsledná částka za proklik 

byla méně než poloviční, tudíž k omezením vlivem těchto bariér nedošlo. 

 

Tabulka 7: Výsledky placených kampaní ve vyhledávačích Seznam a Google 

 Sklik – fráz. shoda 
Adwords – fráz. 

shoda 

Údaje z Skliku a Adwords   

Výsledná částka za kampaň 698,45Kč 776,49Kč 

Počet zobrazení bannerů 1 260 4 316 

Počet prokliků na bannery 305 429 

CTR 23,33 % 9,92 % 

Cena za proklik 2,29Kč 1,81Kč 

Údaje z Google Analytics   

Počet analyzovaných návštěv 294 428 

Bounce-rate 72,7 % 66,67 % 

Počet navštívených stránek 1,44 1,99 

Délka návštěvy 02:31 02:07 

Počet konverzí 8 13 

Cena za konverzi 87,3Kč 59,73Kč 

Konverzní poměr (makrokonverze) 2,72 % 3,03 % 

Průměrná hodnota objednávky 594,81Kč 610,08Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Adwords a Skliku, 1.1.–28.2.2019 

 

V tabulce můžeme pozorovat srovnání výsledků placené reklamy ve vyhledávačích 

Seznam a Google. Z výsledků kampaní vyplývá, že objem vyhledávání na zacílená 

klíčová slova – a tím dané počty zobrazených reklam – je ve vyhledávači Google více 

než 3× větší než ve vyhledávači Seznam. Zatímco u Seznamu bylo dosaženo 1260 

zobrazení reklam, v případě Google to bylo 4316. Významný rozdíl panoval také u CTR 

– ukazatele proklikovosti jednotlivých reklam. U Seznamu dosáhla výše CTR 23,3 %, 

u Googlu 9,92 %.  
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Díky vyššímu CTR u Seznamu nebyla diference přivedených návštěvníků tak vysoká, 

jako tomu bylo v případě počtu zobrazení reklam. Google přivedl 428 návštěv, které 

vykonaly 13 konverzí při průměrné ceně 60 Kč za konverzi a konverzním poměru 3,03 

%. Ze Seznamu přišlo 294 návštěv, které provedly 8 konverzí, průměrná výše ceny za 

konverzi dosáhla 87 Kč a konverzní poměr činil 2,72 %.  

 

Vzhledem k nízkému objemu vyhledávání daných klíčových slov a následnému počtu 

přivedených návštěvníků na web se z uvedených výsledků nedají učinit závěry. Nízké 

počty objemu vyhledávání a s ním spojeným počtem přivedených návštěvníků 

znemožňují nejen učinění prokazatelných závěrů, ale také zvýšení počtu konverzí 

z těchto zdrojů.  
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3.2 Display reklama 

Jak již v této bakalářské práci bylo zmíněno, Seznam i Google nabízejí inzerci rovněž 

na webech, které se staly jejich partnery. Inzerce v rámci inzertních platforem Google 

Display Network a Obsahové sítě Sklik je označována jako display reklama.100 

 

3.2.1 Google Display Network 

Google Display Network je součástí reklamní platformy Google Adwords a inzerentům 

umožňuje umístění reklam na různé webové stránky napříč internetem. 101 

 

Google Adwords nabízí různé druhy cílení, které dělíme na:102 

Demografické cílení 

Díky tomuto typu cílení je možné oslovit specifické uživatele, kteří jsou součástí určité 

věkové skupiny, pohlaví, rodičovského stavu či příjmu domácnosti (tato možnost je 

prozatím v České republice nedostupná). Jednotlivé typy demografického cílení můžeme 

využít jak na zacílení, tak také na vyloučení určitých skupin. Můžeme tak kupříkladu cílit 

na ženy ve věku 25–34, které zároveň nejsou matkami.103 

 

Metodika, kterou Google pro přiřazování uživatelů k demografickým skupinám 

používá, je popsána dále v práci v části „Komparace konverznosti napříč 

demografickými skupinami“.   

                                                

100 About the Google Display Network. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2404190?hl=en 

Weby v obsahové síti. Sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/zaciname/kde-se-zobrazuje/obsahova-sit/weby-obsahove-siti/ 

101 Display Network: Definition. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/117120?hl=en 

102 About targeting for Display Network campaigns. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2404191?hl=en&ref_topic=3121944 

103 About demographic targeting. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2580383 
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Kontextové cílení  

Tato metoda cílení umožňuje oslovení uživatelů na základě určitých témat. V nastavení 

kampaně vybere inzerent slova či slovní spojení, která jsou pro jeho cílovou skupinu 

relevantní, a Google následně ze svých partnerských webů vybere ty, jejichž obsahová 

tématika je daným slovům příbuzná. Faktory, které hrají v přiřazování webů k určitým 

tématům roli, jsou: textový obsah stránek, jazyk a celková struktura stránky.104 

Remarketing 

Remarketingové cílení nabízí možnost oslovení uživatelů, kteří v minulosti interagovali 

s webovou stránkou či aplikací vlastněnou inzerentem. Inzerentům pomáhá umístit 

reklamy na své partnerské weby, díky čemuž je možné zvýšit povědomí o značce či 

připomenout zákazníkům dokončení nákupu.105 

3.2.2 Obsahová síť Sklik 

Reklamní platforma Sklik poskytuje v rámci svého produktu „Obsahová síť” obdobnou 

nabídku zobrazení reklam inzerenta na různých webech v rámci své partnerské sítě. 106 

Cílení na umístění 

V rámci tohoto typu cílení je inzerentům umožněno si vybrat web, subdoménu, určitou 

část webu či přímo určitou stránku, kde se bude reklama zobrazovat. Seznam ve své 

dokumentaci možnosti nastavení umístění uvádí na následujícím příkladu. 

 

• celé webové stránky: novinky.cz 

• subdoména: tema.novinky.cz 

• určitá část webu: novinky.cz/cestovani/ 

                                                

104 About contextual targeting. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2404186 

105 About remarketing. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2453998 

106 Obsahová síť. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/zaciname/kde-se-zobrazuje/obsahova-sit/ 
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• určitá podstránka: novinky.cz/cestovani/guatemala.html 

 

Rovněž je možné vybrat konkrétní klíčová slova, na základě nichž Sklik algoritmicky 

vybere umístění na relevantních webech. Inzerentům je v průběhu kampaně umožněno 

získání kompletních údajů o tom, kde je reklama zobrazována.107 

Cílení na témata 

Webové stránky, jež jsou součástí partnerské sítě Skliku, jsou rozřazeny do příslušných 

tematických okruhů, podle nichž je možné nastavit cílení a reklamy tak zobrazovat pouze 

v určitých kategoriích. Inzerenti mají možnost určitá témata do zacílení přidat, anebo 

naopak vyloučit.108 

Mezi tematické okruhy patří například: 

• Architektura a nemovitosti 

• Cestování 

• Děti a manželství 

• Jídlo a vaření 

• Móda a oblečení 

• Průmysl 

• Zpravodajství 

• Zahrada a hobby 

Retargeting 

Retargetingové cílení Sklik slouží k oslovení uživatelů, kteří v minulosti interagovali 

s našimi webovými stránkami. Díky této funkcionalitě je správcům reklamních kampaní 

umožněno zacílit svou reklamu např. na uživatele, kteří navštívili určité podstránky 

a současně nedokončili nákup. 109  

                                                

107 Cílení na umístění. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/cileni-umisteni/ 

108 Cílení na témata. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/cileni-tema/ 

109 Retargeting. Napoveda.sklik.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://napoveda.sklik.cz/typy-

cileni/retargeting/ 
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3.2.3 Nastavení display kampaní  

Displayové reklamní kampaně v Obsahové síti Sklik byly cíleny na základě tématu – jídlo 

a vaření. Reklamy v Google Display Network byly cíleny na základě zájmů, a to 

konkrétně Home & Garden/Do-It-Yourselfers a Food & Dining / Cooking Enthusiasts.  

 

Další možnosti cílení či vyloučení určitých publik nebyly ani u jedné z reklamních 

kampaní aplikovány. 

 

Příklady bannerů 
Obrázek 5: Příklad reklamního banneru o rozměru 336 × 280 px 

Obrázek 6: Příklad reklamního banneru o rozměru 336 × 280 px 

 

Zdroj: Autor               Zdroj: Autor 
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Obrázek 7: Příklad reklamního banneru o rozměru 336 × 280 px 

Obrázek 8: Příklad reklamního banneru o rozměru 336 × 280 px 

Zdroj: Autor                Zdroj: Autor 

 

Obrázek 9: Příklad reklamního banneru o rozměru 300 × 600 px 

Obrázek 10: Příklad reklamního banneru o rozměru 300 × 600 px 

            Zdroj: Autor              Zdroj:Autor 
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3.2.4 Výsledky display kampaní  

V rámci zpětné analýzy bylo zjištěno, že reklamy v reklamní síti Google Display Network 

se zobrazovaly např. na ipribeh.cz, toprecepty.cz, pronapady.cz, nejrecept.cz, denik.cz 

a prosvet.cz. V reklamní síti Sklik se jednalo kupříkladu o weby: receptyonline.cz, 

prostreno.cz, muzemejistzdraveji.cz, bylinkopedie.cz, babyweb.cz, maminka.cz či 

modrykonik.cz. V tabulce níže jsou zobrazeny výsledky dosažené na jednotlivých 

platformách. 

 

Tabulka 8: Výsledky kampaní v reklamních systémech Sklik a Google Adwords 

 Sklik  Adwords  

Údaje z Skliku a Adwords   

Výsledná částka za kampaň 124 886Kč 150 732 Kč 

Počet zobrazení bannerů 10 435 950 8 523 420 

Počet prokliků na bannery 77 090 81 477 

CTR 0,74 % 0,96 % 

Cena za proklik 1,62Kč 1,85Kč 

Údaje z Google Analytics   

Počet analyzovaných návštěv 74 700 78 680 

Bounce-rate 84,38 % 71,06 % 

Počet navštívených stránek 1,80 1,59 

Délka návštěvy 00:33 00:38 

Počet konverzí 103 140 

Cena za konverzi 1 212Kč 1 077Kč 

Konverzní poměr (makrokonverze) 0,14 % 0,18 % 

Průměrná hodnota objednávky 603,18Kč 614,46Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Adwords a Skliku, 1.1.–28.2.2019 

 

Kampaň v rámci reklamní sítě Google Display Network přinesla 140 konverzí při 

konverzním poměru 0,18 % a výsledné ceně za konverzi 1 212 Kč. Průměrná hodnota 

objednávky činila 614,46 Kč. 

 

Celkem bylo díky kampani v obsahové síti Sklik zaznamenáno 103 konverzí při 

konverzním poměru 0,14 %. Cena za konverzi činila 1 077 Kč. Průměrná hodnota 
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objednávky dosáhla 603 Kč. Pro účely kampaně byly používány stejné reklamní bannery 

jako u Google Display Network.  

 

Z výše uvedených dat je patrné, že lepší výsledky zaznamenala kampaň v rámci reklamní 

kampaně Google Display Network, a to ve všech měřených parametrech souvisejících 

s konverzemi. 

3.3 Facebook reklama 

3.3.1 Úvod do Facebook Ads 

Společnost Facebook inzerentům nabízí oslovení uživatelů nejen sociální sítě Facebook, 

ale také Instagramu, Messengeru110 a dalších partnerských mobilních aplikací a webových 

stránek, se kterými spolupracuje v platformě Audience Network.111 Všechny reklamy se 

nastavují ve správci reklam – Ads Manageru. 112 

Výběr cíle 

Hned prvním krokem při tvorbě reklamy je výběr jejího cíle. Facebook v současné době 

rozlišuje 13 cílů. Patří mezi ně např. návštěva webových stránek, zaslání zprávy, interakce 

s příspěvkem, zhlédnutí videa či provedení určité konverze.113 Facebook na základě 

zvoleného cíle reklamy vybere ty uživatele, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost, že 

požadovanou akci vykonají.114  

                                                

110 Target future customers and fans. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/ads 

111 Facebook Audience Network. Developers.facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://developers.facebook.com/products/audience-network/ 

112 Ads Manager. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager 

113 Facebook ad objectives. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/ads/ad-objectives 

114 Advertising objectives. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/help/197976123664242 
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Možnosti publik 

Dalším krokem tvorby reklamy je výběr cílení – tedy publik, která chceme oslovit. Typy 

publik Facebook dělí na tři oblasti: 

Core Targeting 

V této části si můžeme vybrat určitou lokalitu či demografické údaje, které by měli 

uživatelé, kteří reklamu uvidí, splňovat.115 Můžeme také definovat určité zájmy či typy 

zařízení, přes které se uživatelé na platformy připojují.116 Reklama tak může být zacílena 

např. na základě města, kde uživatel žije, kolik mu je let, zdali je to muž nebo žena117 či 

jaký operační systém má jeho či její telefon.118 

Custom Audiences (Vlastní publika) 

Inzerentům je pomocí tohoto nástroje umožněno se znovu spojit s uživateli, které mají ve 

své zákaznické databázi, kteří navštívili jejich webové stránky či mobilní aplikaci nebo 

provedli některou z interakcí s jejich facebookovou stránkou či jejím obsahem – navštívili 

ji, zhlédli video či interagovali s některým z příspěvků.119 V případě, že budou chtít 

inzerenti do Facebooku jako vlastní publikum nahrát svou zákaznickou databázi, mohou 

tak učinit pomocí e-mailových adres. Na základě průniku e-mailových adres, které mají 

uživatelé přidružené ke svým facebookovým profilům, a těch, které jsou součástí 

inzerentem nahrané zákaznické databáze, facebookový algoritmus dohledá všechny 

profily, které se podle e-mailové adresy shodují. Inzerenti mohou očekávat 50-70% shodu 

                                                

115 Facebook Blueprint: Targeting Core Audiences Basics. Facebookblueprint.com [online]. [cit. 2019-

05-04]. Dostupné z: https://www.facebookblueprint.com/student/activity/168440-targeting-core-

audiences 

116 Facebook Blueprint: Targeting Location and Demographics. Facebookblueprint.com [online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.facebookblueprint.com/student/activity/168440-targeting-core-

audiences 

117 Facebook Blueprint: Interests and Behaviors. Facebookblueprint.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://www.facebookblueprint.com/student/activity/168440-targeting-core-audiences 

118 Facebook Blueprint: Devices and Engagement. Facebookblueprint.com [online]. [cit. 2019-05-04]. 

Dostupné z: https://www.facebookblueprint.com/student/activity/168440-targeting-core-audiences 

119 Facebook Blueprint: Targeting Custom Audiences. Facebookblueprint.com [online]. [cit. 2019-05-

04]. Dostupné z: https://www.facebookblueprint.com/student/activity/170307-targeting-custom-audiences 
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– podle toho, jak kvalitní je jejich zákaznická databáze. Pokud inzerent do nástroje 

nahraje kupříkladu 10 000 e-mailových adres, velikost vlastního publika bude někde mezi 

5000–7000 uživateli. 120 

Lookalike Audiences (Podobná publika) 

Facebook nabízí také možnost vytvoření tzv. podobného publika. To je vytvořeno na 

základě inzerentem vybraného vlastního publika. Facebook díky algoritmům vybere 

uživatele z určité země, kteří vykazují podobné známky chování jako zdrojové 

publikum.121 Doporučená velikost zdrojového publika je alespoň 1 000 uživatelů, aby měl 

algoritmus dostatek dat a byl díky tomu ve výběru podobného publika přesnější.122 

  

                                                

120 MARSHALL, Perry S., Keith KRANCE a Thomas MELOCHE. Ultimate guide to Facebook 

advertising. Second Edition. Irvine, CA: Entrepreneur Press., [2015], s.101. ISBN 978-159-9185-460. 

121 About Lookalike Audiences. Facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/business/help/164749007013531 

122 Facebook Blueprint: Targeting Lookalike Audiences. Facebookblueprint.com [online]. [cit. 2019-05-

04]. Dostupné z: https://www.facebookblueprint.com/student/activity/170308-targeting-lookalike-

audiences 
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3.3.2 Nastavení reklam ve Facebook Ads 

Níže jsou popsána nastavení, která byla nastavena u reklam v rámci sociální sítě 

Facebook, které jsou v této práci dále vyhodnocovány. 

Optimalizace kampaně 

Optimalizace kampaně byla nastavena na konverze, konkrétně nákupy. Facebookový 

algoritmus tak u jednotlivých publik, na která byla reklama zacílena, vybíral ty uživatele, 

u nichž je nejvyšší pravděpodobnost, že provedou nákup. 123 

Publika 

Pro cílení jednotlivých reklamních kampaní byla využívána následující publika:  

a) uživatelé, kteří jsou fanoušky stránky Jíme zdravě 

b) přátelé fanoušků stránky Jíme zdravě 

c) uživatelé, kteří se stránkou Jíme zdravě interagovali v uplynulých 365 dnech  

d) podobné publikum – zdrojovým souborem byla zákaznická databáze těch, kteří 

zakoupili v období duben 2017–prosinec 2018 alespoň jednu kuchařku na e-shopu 

Fitrecepty.info  

 

Z důvodu technického nastavení reklamních setů, kdy se jednotlivá cílení a publika 

prolínala, jsou uvedeny pouze souhrnné výsledky všech reklamních kampaní.  

Formát reklam 

V průběhu kampaně bylo využíváno různých reklamních formátů, kterým dominoval 

formát tzv. single image reklam, kdy je používána pouze jedna kreativa. Příklady jsou 

k vidění níže. 

  

                                                

123 Conversion Objectives on Facebook. Blog.mutesix.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://blog.mutesix.com/how-to-use-the-traffic-or-conversion-objectives-on-facebook 
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Obrázek 11: Příklad kreativy na Facebooku (umístění: Desktop News Feed) 

Zdroj: Autor 
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Obrázek 12: Příklad kreativy na Facebooku (umístění: Mobile News Feed) 

Obrázek 13: Příklad kreativy na Facebooku (umístění: Mobile News Feed) 

 

        Zdroj: Autor               Zdroj: Autor 
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3.3.3 Výsledky reklam na Facebooku 

V tabulce níže se nacházejí data z reklamních kampaní na sociální síti Facebook. Do 

tohoto reklamního kanálu byla v rámci zkoumaných kanálů alokována největší část 

rozpočtu.  

 

Tabulka 9: Výsledky kampaní v reklamní síti Facebook 

 Facebook Ads 

Údaje z nástroje Business Manager124  

Výsledná částka za kampaň 1 889 357 Kč 

Počet zobrazení bannerů 21 677 422 

Počet prokliků na bannery 431 360 

 CTR 1,99 % 

Cena za proklik 4,38Kč 

Údaje z Google Analytics  

Počet analyzovaných návštěv 422 447 

Bounce-rate 83,34 % 

Počet stránek na návštěvu 1,86 

Délka návštěvy 00:46 

Počet konverzí 10 767 

Cena za konverzi 175,4Kč 

Konverzní poměr (makrokonverze) 2,55 % 

Průměrná hodnota objednávky 575,03Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Facebook Ads, 1.1.–28.2.-2019 

 

Celkový počet zobrazení dosáhl 21 677 422, díky čemuž bylo při CTR 1,79 % dosaženo 

422 447 prokliků na web. Cena za jednu návštěvu činila 4,38 Kč a konverzní poměr měl 

hodnotu 2,55 %. Návštěvníci z reklamní sítě sociální sítě Facebook provedli 10 767 

konverzí při ceně 175,4 Kč za konverzi. Průměrná hodnota objednávky byla 575,03 Kč. 

 

  

                                                

124 Nástroj Business Manager. Business.facebook.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://business.facebook.com/adsmanager/manage/ 
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3.4 Organic (SEO) 

Organic je označení pro neplacenou návštěvnost z vyhledávačů. Autor se optimalizaci 

webových stránek pro vyhledávače a faktorech, které ve viditelnosti ve výsledcích 

vyhledávání hrají roli, věnoval v teoretické části. V této kapitole se autor zaměří na 

srovnání výsledků vyhledávače Seznam a Google a konkrétní klíčová slova, která na 

zkoumané webové stránky přivádějí nejvíce návštěvníků. 

  

Tabulka 10: Efektivita návštěvnosti z výsledků organického vyhledávání 

 Google Seznam 

Údaje z Google Analytics   

Cena za návštěvu X X 

Počet analyzovaných návštěv 121 259 10 183 

Bounce rate 50,95 % 43,99 % 

Počet navštívených stránek 6,8 8,86 

Délka návštěvy 03:36 04:09 

Počet konverzí 727 100 

Cena za konverzi X X 

Konverzní poměr (makrokonverze) 0,60 % 0,98 % 

Průměrná hodnota objednávky 799,16Kč 
 

774,33Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Tabulka 10 poskytuje údaje o návštěvách z organického vyhledávání, tedy návštěvnosti  

z vyhledávačů Seznam a Google. Z analýzy zdrojů návštěv z organického vyhledávání 

vyplývá, že v případě webových stránek Fitrecepty.info drží Google podíl 89,51 %, 

následovaným Seznamem s 8,43 % a Bingem s 1,45 % a několika dalšími menšími 

vyhledávači. Pro účely této práce budou srovnávány pouze vyhledávače Seznam 

a Google.  

 

V tabulce 10 není u výsledné částky za kampaň a ceny za konverzi uvedena konkrétní 

částka. Tyto ukazatele zůstaly autorem nevyplněny, a to z toho důvodu, že optimalizaci 

pro vyhledávače nebyla v tomto ani v předchozích období věnována žádná pozornost, 

a nebyly prováděny investice do optimalizace webových stránek pro tyto účely. Tato 

návštěvnost je výsledkem dlouhodobé práce v oblasti tvorby obsahu a zejména 
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návštěvnost plynoucí z dotazů souvisejících se značkou lze přičíst výdajům do digitální 

reklamy obecně.  

 

V absolutních číslech přišlo z vyhledávače Google ve zkoumaném období 121 259 

návštěv, kteří na webu v průměru strávili 216 vteřin a počet stránek na návštěvu byl 6,8. 

Co se konverzí týče, bylo jich u návštěvníků přicházejících z Googlu provedeno 717, při 

průměrné hodnotě objednávky 799,16 Kč a konverzním poměru 0,60 %. 

 

Seznam přivedl 10 183 návštěv, jejichž průměrně strávená doba na stránce byla 249 

sekund a počet navštívených stránek činil 8,86 na jednu návštěvu. Návštěvníci učinili 100 

objednávek a průměrná hodnota objednávky byla 774,33 Kč. Konverzní poměr dosáhl 

hodnoty 0,90 %.  

3.4.1 Počty přivedených návštěv podle vyhledávacích dotazů 

Vyhledávač Google poskytuje administrátorům stránek v rámci nástroje Google Search 

Console přístup ke konkrétním vyhledávacím dotazům, přes které se návštěvníci na 

webové stránky dostali. Nejčastější vyhledávací dotazy jsou uvedeny v tabulce 11 níže. 

 

Tabulka 11: Počet přivedených návštěv podle vyhledávacích dotazů z vyhledávače Google 

Vyhledávací dotaz Počet přivedených návštěv Typ vyhledávacího dotazu 

fit recepty 13 173 značka 

fitrecepty 3 955 značka 

jíme zdravě 3 265 značka 

zdravé recepty 2 948 obsah 

fitness recepty 2 541 obsah 

zdravá večeře 1 208 obsah 

zdravé večeře 890 obsah 

zdravé muffiny 858 obsah 

banánové lívance 723 obsah 

zdravé obědy 609 obsah 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Search Console, 1.1.–28.2.2019 
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Vyhledávací dotazy, přes které přišli návštěvníci Seznamu, jsou dohledatelné skrze 

Google Analytics a k zobrazení jsou v tabulce 12 níže. 

 

Tabulka 12: Počet přivedených návštěv podle vyhledávacích dotazů z vyhledávače Seznam 

Vyhledávací dotaz Počet přivedených návštěv Typ vyhledávacího dotazu 

fit recepty 2 029 značka 

jíme zdravě s fitrecepty 662 značka 

fitrecepty.info 585 značka 

jíme zdravě 489 značka 

Fitrecepty 448 značka 

jíme zdravě s fitrecepty online 212 značka 

Fitrecepty 127 značka 

Fit recepty 109 značka 

Kokosová mouka 84 obsah 

Cottage bulky 83 obsah 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Výše uvedené vyhledávací dotazy je možné rozdělit do dvou skupin. Na jedné straně se 

jedná o dotazy, které souvisejí s konkrétní značkou – Fitrecepty a Jíme zdravě (název 

knižní edice kuchařek). Na druhé straně se jedná o dotazy, které se týkají obsahu, které 

webové stránky nabízejí – buďto některé z kategorií jídel či konkrétních receptů.  

 

TOP 10 vyhledávacích dotazů přivedlo v případě Google celkem 30 170 návštěv. Dotazy 

týkající se značky přivedly 20 393 návštěvníků, u obsahu to bylo 9777 návštěv. 

Vyhledávací dotazy týkající se značky obsáhly 67,6 % návštěv, 34,4% podíl připadl na 

návštěvy na dotazy směřující k obsahu. 

 

Přes TOP 10 vyhledávacích dotazů ze Seznamu bylo provedeno celkem 4 404 kliků. 

Dotazy týkající se značky zaznamenaly 4 237 prokliků, ty, které se týkají obsahu, pak 

167 prokliků. 96,2 % klíčových slov, přes které se návštěvníci proklikli na web, tak 

souvisí přímo se značkou. Dotazů směřující k obsahu bylo pouhých 3,8 %. 

  



 

 

63 

3.4.2 Srovnání podílu vyhledávačů Seznam a Google 

Podle údajů společnosti Evisions byl v roce 2018 podíl organické návštěvnosti Google 

vs. Seznam 75:25. Počátek roku 2014 byl posledním rokem, kdy byl podíl vyhledávače 

Seznam vyšší, a to v poměru 53:47.125 

 

Obrázek 14: Srovnání vývoje podílu vyhledávačů Seznam a Google na českém trhu 

 

 

Zdroj: https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-

internetu-2019/ 

 

V porovnání s podílem vyhledávačů na trhu organického vyhledávání přicházejí na 

webové stránky Fitrecepty.info uživatelé výrazně více z vyhledávače Google – z celkové 

návštěvnosti je to téměř 90 %. Důvody pro tuto disproporci mohou být různé. Jedním 

z důvodů může být dominantní postavení vyhledávače Google v oblasti mobilního 

vyhledávání. Podíl Google oproti Seznamu v této oblasti byl v roce 2018 81:19 ve 

prospěch Google. Pokud se podíváme na návštěvnost webových stránek Fitrecepty.info 

z mobilních zařízení, mobilní návštěvnosti byla z 67,33 % tvořena návštěvami 

                                                

125 Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019. Evisions.cz[online]. [cit. 

2019-05-04]. Dostupné z: https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-

google-a-seznam-na-ceskem-internetu-2019/ 

2014

Seznam Google

2018

Seznam Google



 

 

64 

z vyhledávače Google. U vyhledávače Seznam to byla necelá polovina – 47,49 %. Dalším 

z důvodů může být také specifická cílová skupina více tíhnoucí k používání vyhledávače 

Google. Rovněž se může jednat o rozdílnost v přístupu algoritmů k porovnání kvality 

webových stránek, kterým se výsledky vyhledávání řídí.  
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3.5 Souhrn efektivity návštěvnosti napříč jednotlivými kanály 

V následující části budou srovnány výsledky z reklam na Facebooku, display reklam – 

z Skliku a Adwords a organické návštěvnosti. 

 

Tabulka 13: Souhrn efektivity návštěvnosti z placených i neplacených reklamních kanálů 

 Facebook Ads SEO (organic) PPC – Sklik 
PPC – 

Adwords 

Výsledná částka za kampaň 1 889 357 Kč X 124 886Kč 
150 732 

Kč 

Cena za proklik na reklamu 4,38Kč X 1,62Kč 1,85Kč 

Údaje z Google Analytics     

Celkový počet 

analyzovaných návštěv 
422 447 133 752 77 090 81 477 

Bounce rate 83,34 % 50,18 % 84,38 % 71,06 % 

Počet navštívených stránek 1,86 7,10 1,80 1,59 

Délka návštěvy 00:46 03:41 00:33 00:38 

Počet konverzí 10 767 855 103 140 

Cena za konverzi 175,4Kč X 1 212Kč 1 077Kč 

Konverzní poměr 

(makrokonverze) 
2,55 % 0,64 % 0,14 % 0,18 % 

Průměrná hodnota 

objednávky 
575,03Kč 788,94Kč 

 
603,18Kč 614,46Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytixs, Google Adwords, Skliku a Facebook Ads, 1.1.–28.2.2019 

 

Pokud srovnáme výsledky kampaně na Facebooku s výsledky kampaní v rámci Obsahové 

sítě Skliku a Google Display Network, dosáhl Facebook v oblasti ceny za konverzi 

a konverzního poměru výrazně lepších výsledků. Cena za návštěvu byla sice více než 

dvojnásobná, ale díky mnohonásobně vyššímu konverznímu poměru, byl celkový rozdíl 

v ceně za konverzi šestkrát lepší ve prospěch Facebooku.  

 

Jedním z důvodů, kterým si autor vysvětluje značnou diferenci v efektivitě facebookové 

reklamy oproti reklamám v Obsahové síti Sklik a Google Display Network, je odlišnost 

v základech, na nichž jsou tyto platformy postaveny. Zatímco v rámci Facebooku je 

s fanoušky navázán a pěstován dlouhodobý vztah, při kterém probíhá vzájemná interakce, 
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návštěvnost z Obsahové sítě Sklik či z Google Adwords přichází na web často poprvé 

a postupné navazování vztahu u nich není replikováno. 

Rovněž je potřeba zdůraznit, že do organické návštěvnosti sice nebyly alokovány žádné 

přímé investice (proto v tabulce není uvedena konkrétní částka), ale bez dalších faktorů 

– zejména investic do tvorby obsahu, by nebyly výsledky tohoto kanálu zdaleka takové. 

Svou roli ve významnosti tohoto kanálu sehrály i placené reklamní kampaně, které 

pomáhají zvyšovat hledanost dotazů souvisejících se značkou. 
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4 Analýza činitelů ovlivňujících výkonnost 

reklamy 

Součástí osnovy praktické části bakalářské práce byla také tematika analýzy činitelů 

ovlivňujících výkonnost reklamy na základě komparace reklam ve stejné reklamní síti. 

Autorem původem zamýšlená analýza činitelů směřovala ke zkoumání vlivu jednotlivých 

částí reklamního banneru – např. sytost barev fotek použitých v kreativách, textace 

reklam, použité fonty, kontrasty, velikosti a barvy tlačítek ap. na výši proklikovosti.  

 

Cílem práce je zkoumání efektivity online reklamních kanálů. Autorem zvolená metrika 

měření efektivity je počet konverzí a s ním související konverzní poměr. Pokud by měla 

být prováděna analýza činitelů ovlivňujících výkonnost reklamy, výchozím ukazatelem 

by byla proklikovost reklam – CTR. Ze zkoumání autora však vyplývá, že některé 

reklamní kreativy přinášejí více konverzí bez ohledu na CTR. V konečném důsledku pak 

dochází k situaci, kdy reklama s polovičním CTR přinese při stejném počtu přivedených 

návštěv více konverzí. 

 

Většinou odborníků je v případě podobných testování zkoumán pouze ukazatel CTR, 

v tom případě by ale byl opomenut cíl této práce. Aby bylo zkoumání analýzy činitelů 

relevantní ve vztahu k celkovému cíli práce, muselo by dojít ke zkoumání vlivu 

jednotlivých kreativ na celkovou konverznost, nikoliv pouze ukazatel CTR. Toto 

zkoumání bohužel není možné, protože aby bylo podobné zkoumání statisticky validní, 

musela by mít každá vyhodnocovaná varianta reklamního banneru alespoň 200 konverzí, 

čehož bohužel v rámci analyzovaného období nebylo dosaženo.  
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5 Komparace konverznosti napříč atribučními 

modely 

Jak již bylo zmíněno v části u atribučních modelů, autor se ve vyhodnocování 

jednotlivých výsledků řídil atribučním modelem Last Non-Direct Click. Jedná se 

o defaultně nastavený model atribuce přímo v Google Analytics. Zároveň je vzhledem 

k tématu práce, která se zabývá vyhodnocováním efektivity online reklamních kanálů, 

tím nejvíce relevantním.  

 

Aby byla práce s daty co nejefektivnější, je potřeba závěry z nich plynoucí neustále 

ověřovat. Pro ilustraci toho, jak by se mohly výsledky zkoumání lišit, se autor rozhodl 

zpracovat analýzu všech v Google Analytics dostupných atribučních modelů a zveřejnit 

ji formou grafu. 

 

Způsob, jakým jsou kredity za konverze v rámci jednotlivých atribučních modelů 

přidělovány, byl popsán v teoretické části, v kapitole „Atribuční modely“. 

 

5.1 Srovnání atribučních modelů 

V obrázku níže jsou zobrazeny výsledky srovnání atribučních modelů pro jednotlivé 

zdroje návštěv. 

Zdroje návštěv jsou rozděleny podle výchozího nastavení Google Analytics následovně: 

• Paid – jedná se o návštěvnost, která pochází z placených kampaní – na 

platformách Sklik, Google Adwords a Facebook Ads 

• Direct – přímá návštěvnost – uživatelé, kteří zadali adresu webové stránky přímo 

do otevíracího okna v prohlížeči 

• Social Network – návštěvníci, kteří přišli organicky z některé ze sociálních sítí 

(návštěvy z placených kampaní zde nejsou započítány) 

• Organic – návštěvníci, kteří přišli z běžných výsledků vyhledávání 

• Referral – návštěvníci, kteří se na webové stránky dostali přímým proklikem 

z jiných webových stránek 

• Other – návštěvníci z jiných zdrojů 
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V této vizualizaci jsou z důvodu technických omezení nástroje Google Analytics oproti 

předchozímu srovnávání, které se týkalo výhradně placených kanálů a SEO, zahrnuty 

i přímé návštěvy (direct), návštěvy ze sociálních sítí (social), a odkazujících stránek 

(referral). Výsledný počet vyhodnocovaných konverzí je proto vyšší. 

 

Obrázek 15: Srovnání počtu konverzí z různých zdrojů podle atribučních modelů 

 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Jak vyplývá z obrázku výše, placené kampaně – Facebook, Sklik a Google Adwords 

– dosáhly ve všech atribučních modelech nejlepších výsledků. Největší rozdíly můžeme 

pozorovat mezi atribucí, která připadá na kanály placené reklamy a přímou návštěvnost 

– direct. Pokud srovnáme např. výsledky u Last Interaction a First Interaction, je rozdíl 

významný. V případě First Interaction bylo placeným kanálům přiřazeno 10 289 konverzí 

a přímé návštěvnosti 1 303 konverzí. U Last Interaction to bylo 4 527 konverzí pro přímou 

návštěvnost a 7 005 konverzí pro placené kanály.  

 

Tato disproporce s nejvyšší pravděpodobností značí situaci, kdy je častým prvotním 

zdrojem návštěvy některý z placených kanálů, ale čím blíže je uživatel ke konverzi, tím 

více vliv tohoto kanálu slábne, a na významu získává přímá návštěvnost.  

 

Last Interaction Last Non-Direct
Click

First Interaction Linear Time Decay Position Based

Paid Direct Social Network Organic Referral Other
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Zajímavým prvkem je rovněž skutečnost, že i v případě Last-Non Direct Click bylo přímé 

návštěvnosti přiřazeno 707 konverzí. Toto je dáno technickým omezením, kdy není jasné, 

jakému kanálu mimo přímou návštěvnost, mají Google Analytics kredit přidělit. 

5.2 Srovnání First Interaction a Last Interaction 

V tabulce 14 níže je vidět srovnání atribučních modelů First Interaction a Last Interaction. 

Největší rozdíl je, jak již autor uváděl, u placené návštěvnosti, přímé návštěvnosti a také 

u návštěvnosti ze zdroje Referral, tedy z odkazujících stránek. Údaje uvedené níže 

dokreslují fakt, jak významné rozdíly mohou mezi jednotlivými atribučními modely být. 

Tabulka 14: Srovnání atribučních modelů First Interaction a Last Interaction 

 FI – počet konverzí 
LA – počet 

konverzí 
Procentuální změna 

Paid 10 289 7 005 -31.92 % ↓ 

Direct 1 303 4 527 247,43 %  ↑ 

Organic 795 553 -30.44 %  ↓ 

Sociální sítě 604 661 9.44 % ↑ 

Other 267 251 - 5.99%  ↓ 

Referral 98 359 270.10%  ↑ 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 
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5.3 Nejčastější konverzní cesty 

Funkce „Top conversion paths“ byla podrobněji představena v teoretické části. Jedná se 

o funkcionalitu Google Analytics, díky níž je možné zjistit, jaké kombinace kanálů se na 

cestě ke konverzi vyskytují nejčastěji. 

Tabulka 15: Nejčastější konverzní cesty 

Konverzní cesta Počet přivedených konverzí 

Paid –> Direct 1 643 

Paid –> Paid 1 279 

Paid –> Direct –> Direct 939 

Paid –> Direct –> Direct –> Direct 400 

Paid –> Direct –> Paid 293 

Paid –> Social 279 

Direct –> Direct 190 

Paid –> Paid –> Direct 167 

Direct –> Paid 166 

Paid –> Direct –> Direct –> Direct –> Direct 160 

Organic –> Direct 159 

Direct –> Direct –> Direct 123 

Social –> Paid 112 

Paid –> Referral 111 

Paid –> Social –> Paid 108 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

V tabulce 15 jsou zobrazeny nejčastější konverzní cesty, kterými zákazníci procházejí 

předtím, než ke konverzi dojde. Díky analýze konverzních cest mají inzerenti zjistit, 

z jakých zdrojů se uživatelé na jejich web dostávají, a mohou si udělat lepší úsudek o tom, 

jakou roli jednotlivé kanály hrají. 

 

Na základě tabulky 14 a tabulky 15 lze konstatovat, že placené kampaně jsou hlavním 

kanálem pro první kontakt s webovou stránkou Fitrecepty.info a otevírají konverzní cestu 

k drtivé většině konverzí. Jejich vliv sice v průběhu času klesá a více vzrůstá význam 

přímé návštěvnosti, avšak nebýt placených kampaní, tyto konverze by neproběhly.  
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6 Komparace konverznosti napříč 

demografickými skupinami 

Úvod a cíle segmentace 

V této části se autor práce zaměří na vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní na 

základě komparace ukazatelů souvisejících s konverzností napříč jednotlivými 

demografickými skupinami. Komparování bude probíhat na základě věkových skupin, 

pohlaví a lokality. 

 

Cílem této části je vyhodnocení celkového chování v jednotlivých segmentech. V rámci 

reklamních kampaní, jejichž výsledky jsou v této práci analyzovány, se s cílením na 

základě segmentace nepracovalo, avšak výsledky plynoucí ze zpracování této analýzy 

mohou vést k vylepšení budoucích reklamních kampaní, a proto je této analýze věnována 

pozornost. Oproti komparaci efektivity v této práci zkoumaných reklamních kanálů je 

v segmentaci ještě navíc uveden ukazatel „Podíl na konverzích“, který usnadňuje 

orientaci ve výsledcích jednotlivých segmentů.  

 

Do zpracování segmentace byly zahrnuty všechny konverze, které byly na webu 

provedeny – tedy nejen z kanálů analyzovaných v této práci, ale také z dalších zdrojů 

návštěvnosti – přímé návštěvnosti (direct), návštěv z odkazujících stránek (referral), 

návštěv ze sociálních sítí (social) a ostatních zdrojů (other). 

  

Zdrojem zkoumaných dat je nástroj Google Analytics, který tato data pomocí sledovacích 

kódů sbírá. Determinování toho, jak jsou jednotliví uživatelé staří, jaké mají pohlaví ap., 

je popsáno níže. 

Jak Google určuje demografické informace? 

V momentě, kdy jsou uživatelé přihlášeni v účtu, který mají u společnosti Google, 

používá Google data získaná z nastavení, která provedli na svých profilech nebo 

z chování v rámci služeb Google. Google v oficiální dokumentaci uvádí, že v některých 

případech používá také data třetích stran, kdy mu mohou být poskytovány kupříkladu 
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informace o tom, jaké demografické údaje uživatelé nastavili na stránkách, jako jsou třeba 

určité sociální sítě. 

 

U uživatelů, kteří nejsou přihlášeni ve svých účtech u společnosti Google, jsou 

v některých případech demografické informace odvozovány na základě chování na 

webech, které jsou součástí partnerské sítě Google Display Network či přímo 

u jednotlivých služeb Google. Uživatelům je do webového prohlížeče posílán 

identifikátor, tzv. „cookie”.126 Daný webový prohlížeč pak může být přiřazován k určitým 

demografickým kategoriím – podle toho, jaké webové stránky uživatel navštívil.  

 

Příklad od společnosti Google: 

Google ví, že Sářiným koníčkem je zahradničení. Spoustu stránek a blogů o zahradničení, 

které navštěvuje, jsou součástí sítě Google Display Network a mají většinu dámského 

publika. Na základě těchto informací může být Sářin webový prohlížeč v případě, že není 

přihlášena do svého účtu, přiřazen do dámské demografické kategorie. Výsledkem tohoto 

konání může být to, že Google bude Sáře zobrazovat reklamy inzerentů, kteří si pro své 

cílení vybrali ženy. 127 

 

Podle průzkumu vědců z kalifornské univerzity Berkeley algoritmy společnosti Google 

správně usoudily pohlaví jednotlivých uživatelů v 65–80 % případů. Pozorováním bylo 

rovněž zjištěno, že některými z faktorů, které mohou mít vliv na přesnost odhadu, je 

mazání cookies či používání nástrojů na blokování reklam. 128 

                                                

126 Cookie je malý soubor dat, který server odesílá do webové prohlížeče. Prohlížeč si ho může uložit a 

poslat ho znovu v okamžiku, kdy se uživatel připojí znovu na stejný server. Tím server pozná, že se jedná 

o stejného uživatele a dokáže ho na anonymizované úrovni identifikovat. Cookies jsou nejvíce užívány pro 

účely trackování, personalizaci.  

HTTP cookies. Developer.mozilla.org [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies 

127 About demographic targeting. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2580383 

128 CARL TSCHANTZ, Michael, Serge EGELMAN, Jaeyoung CHOI, Nicholas WEAVER a Gerald 

FRIEDLAND. The Accuracy of the Demographic Inferences Shown on Google’s Ad 

Settings. Icsi.berkeley.edu [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www1.icsi.berkeley.edu/~mct/pubs/wpes18.pdf 
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6.1 Komparace konverznosti podle věkových skupin 

V následující tabulce jsou srovnávány výsledky jednotlivých ukazatelů napříč věkovými 

skupinami. Zastoupeny jsou všechny věkové skupiny, které Google v nástroji Analytics 

rozlišuje: 129 

• 18–24 

• 25–34 

• 35–44 

• 45–54 

• 55–64 

• 65+ (tam spadají všichni starší 65 let) 

 

Tabulka 16: Komparace dosažených výsledků podle věkových skupin 

 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 

Počet analyzovaných 

návštěv 
68 902 291 667 136 105 72 095 66 882 24 742 

Počet navštívených 

stránek 
4,85 3,71 3,09 2,47 2,17 2,13 

Bounce rate 65,29 % 71,61 % 75,55 % 79,71 % 81,94 % 81,25 % 

Délka návštěvy 144 107 86 64 56 57 

Počet konverzí 1 085 5 684 3 229 1 652 1 266 440 

Konverzní poměr 

(makrokonverze) 
1,57 % 1,95 % 2,37 % 2,29 % 1,89 % 1,78 % 

Podíl na konverzích 8,12 % 42,56 % 24,19 % 12,37 % 9,47 % 3,30 % 

Průměrná hodnota 

objednávky 
605,72Kč 602,91Kč 612,46Kč 580,25Kč 566,65Kč 595,57Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Z analyzovaných dat vyplývá, že čím nižší je věk příslušného uživatele, tím větší je 

pravděpodobnost, že na webových stránkách Fitrecepty.info stráví více času a také 

v rámci jedné relace navštíví větší počet stránek. Věková skupina 18–24 v průměru 

navštíví více než 2× tolik stránek než věková skupina 55–64 a 65+. 

                                                

129 Analyze Demographics and Interests data. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné 

z: https://support.google.com/analytics/answer/2819950?hl=en&ref_topic=2799375 
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Zatímco věková skupina 18–24 na webu v průměru strávila nejvíce času, měla nejnižší 

konverzní poměr, konkrétně 1,57 %. Nejvyšší konverzní poměr byl ve skupině 35–44, 

kde dosáhl 2,37 % při celkovém počtu 3 228 konverzí. 

 

Obrázek 16: Srovnání celkového podílu na konverzích podle věkových skupin 

Zdroj: Autor, data přejata za Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Z analyzovaných výsledků vyplývá, že hlavní cílovou skupinou (z pohledu věku) jsou 

spotřebitelé ve věku 25–34 let, následováni věkovou skupinou 35–44 a 45–54. Uživatelé 

ve věku 25–54 provedli na zkoumaném e-shopu téměř 80 % všech konverzí. 

  

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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6.2 Komparace konverznosti podle pohlaví 

Další možností, podle které lze v Google Analytics filtrovat data na demografické úrovni, 

je pohlaví. Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, v případě, že Google nemá přesné 

údaje o tom, zdali se jedná o ženu či muže, pohlaví si dovozuje.130 

 

V tabulce níže jsou zobrazena data podle toho, jak se v rámci svých návštěv chovala 

jednotlivá pohlaví. 

Tabulka 17: Komparace dosažených výsledků podle pohlaví 

 Ženy Muži 

Počet analyzovaných návštěv 586 096 74 404 

Počet navštívených stránek 3,37 3,47 

Bounce rate 74,13 % 71,66 % 

Délka návštěvy 01:35 01:41 

Počet konverzí 11 499 1 857 

Konverzní poměr (makrokonverze 1,96 % 2,49 % 

Podíl na konverzích 86,11 % 13,89 % 

Průměrná hodnota objednávky 598,24Kč 599,42Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Největší disproporci mezi pohlavími můžeme pozorovat v celkovém počtu návštěv 

a s ním souvisejícím počtu celkových konverzí – ženy jich provedly celkem 11 499, 

zatímco u mužů bylo celkem zaznamenáno 1 857 konverzí. Naopak konverzní poměr 

u mužů je vyšší – 2,49 % v porovnání s 1,96 % u žen. Průměrná výše objednávek je 

u obou pohlaví na prakticky stejné úrovni.  

  

                                                

130 About demographic targeting. Support.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://support.google.com/google-ads/answer/2580383 
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Obrázek 17: Srovnání celkového podílu na konverzích podle pohlaví 

 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Z analýzy dat vyplývá, že hlavní cílovou skupinou zkoumaného portálu jsou ženy. 

Návštěvnost portálu je tvořena 8× více ženami než muži a ženy tvoří také drtivou většinu 

konverzí. Celkem mají více než 86% podíl na celkových konverzích.  

  

Ženy Muži
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6.3 Komparace konverznosti podle lokality 

Komparace jednotlivých uživatelů na bázi lokality, ze které se připojují, patří mezi další 

z možností filtrace dat. Lokalitu uživatelů Google zjišťuje z IP – internetového protokolu, 

který je přiřazen každému zařízení připojenému k internetu. Zjednodušený popis 

fungování je takový, že v případě, kdy chce webová stránka např. zobrazit výsledky 

vyhledávání našemu počítači, potřebuje znát IP adresu, aby věděla, na jaké zařízení má 

výsledky poslat. Díky tomu, že Analytics mají IP adresu našeho zařízení, dokáží přibližně 

zjistit, v jaké lokalitě se zařízení nachází.131 

  

                                                

131 How Google uses location information. Policies.google.com [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://policies.google.com/technologies/location-data 
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Tabulka 18a: Komparace dosažených výsledků podle lokality 
 

Praha Jihomo- 

ra- 

vský 

Moravsk-

slezský 

Středo- 

český 

Ústecký Olo- 

moucký 

Zlínský 

Počet 

analyzovaných 

stránek 

20 

3962 

80 943 57 509 55 031 34 953 30 338 30 344 

Průměrný 

bounce rate 

73,29 

% 

73,04 % 73,83 % 73,88 % 75,59 % 73,86 % 73,41 % 

Počet stránek na 

návštěvu 

3,28 3,34 3,33 3,37 3,20 3,32 3,30 

Délka návštěvy 01:34 01:38 01:36 01:34 01:25 01:36 01:34 

Počet konverzí 4 521 1 562 918 1 173 661 551 537 

Konverzní 

poměr  

2,26 % 1,97 % 1,63 % 2,18 % 1,93 % 1,86 % 1,81 % 

Podíl na 

konverzích 

33,84 

% 

11,72 % 6,86 % 8,78 % 4,95 % 4,13 % 4,02 % 

Průměrná výše 

objednávky 

610Kč 595Kč 576Kč 592Kč 578Kč 611Kč 594Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 
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Tabulka 18b: Komparace dosažených výsledků podle lokality 
 

Jiho-

český 

Králové- 

hradec- 

ký 

Plzeň- 

ský 

Pardubic-

ký 

Vyso- 

čina 

Liberecký Karlovarský 

Počet 

analyzovaných 

návštěv 

29 

800 

 
 

27 349 27 

591 

25 244 24 

532 

20 359 12 357 

Bounce rate 73,31 

% 

74,12 % 73,32 

% 

73,74 % 73,20 

% 

74,70 % 75,74 % 

Počet navštívených 

stránek 

3,43 3,28 3,34 3,30 3,51 3,23 3,33 

Délka návštěvy 01:33 01:36 01:36 01:31 01:37 01:29 01:28 

Počet konverzí 623 545 577 484 489 420 291 

Konverzní poměr 2,14 

% 

2,04 % 2,13 

% 

1,96 % 2,03 

% 

2,11 % 2,41 % 

Podíl na 

konverzích 

4,67 

% 

4,08 % 4,32 

% 

3,62 % 3,66 

% 

3,14 % 2,18 % 

Průměrná výše 

objednávky 

589Kč 594Kč 585Kč 573Kč 635Kč 588Kč 602Kč 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics, 1.1.–28.2.2019 

 

Tabulky 18a a 18b ukazují chování uživatelů podle jednotlivých krajů. Největší rozdíly 

mezi jednotlivými kraji můžeme pozorovat u konverzního poměru a průměrné výše 

objednávky. Nejvyšší konverzní poměr byl zaznamenán u návštěv z Karlovarského kraje 

– 2,41 %. Nejnižší konverzní poměr vykázaly návštěvy z Moravskoslezského kraje – 1,63 

%. Největší podíl na celkových konverzích má hlavní město Praha – 33,84 %, 

následovaná Jihomoravským krajem s 11,72 % a krajem Středočeským s 8,78 %.  
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Obrázek 18: Srovnání celkového podílu na konverzích podle lokality 

Zdroj: Autor, data přejata z Google Analytics,1.1.–28.2.2019 

 

Pokud by byly výsledky vztaženy na jednotlivé kraje podle počtu jejich obyvatel, bylo by 

možné pozorovat určité trendy. Např. hlavní město Praha má na celkových konverzích 

třetinový podíl. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Praze v roce 2018 

1,3 milionu lidí132 a celkově v ČR žilo 10 610 055 obyvatel.133 V Praze tedy žije cca 12,2 

% celkové populace. Oproti tomu tržby od návštěvníků z Prahy jsou více než 33%, takže 

je možné konstatovat, že penetrace uživatelů, kteří jsou pro Fitrecepty cílovou skupinou, 

je v Praze téměř 3× vyšší, než by odpovídalo celorepublikovému průměru.  

  

                                                

132 Nejnovější údaje: Hl. m. Praha. Czso.cz [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xa/1-xa 

133 Statistiky: Obyvatelstvo. Czso.cz [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide 

Prah
a

Jih
omorav

ský

Morav
sko

sle
zsk

ý

Stř
edočeský

Úste
cký

Olomoucký
Zlín

ský

Jih
očeský

Král
ové

hrad
ecký

Plze
ňský

Pard
ubick

ý

Vyso
čin

a

Lib
erecký

Karl
ovar

ský



 

 

82 

Závěr 

Praktická část této práce poskytla odpovědi na výzkumnou otázku, jež zněla: „Je možné 

jednoznačně identifikovat reklamní kanál, který je z pohledu konverznosti nejvíce 

efektivní?“ Dle autorova názoru je odpověď na tuto otázku ano. Nejefektivnějším 

kanálem pro v této práci analyzované webové stránky se ukázal býti Facebook. Další 

zkoumání však ukázalo, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu touch pointů, přes které 

uživatelé na webové stránky přistupují, není možné vnímat jednotlivé kanály izolovaně, 

nýbrž na ně nahlížet jako na celek.  

 

Komparace konverznosti mezi atribučními modely poskytla vizualizaci nejčastějších 

konverzních cest a bližší pohled na to, jak se uživatelé napříč jednotlivými kanály 

pohybují. Výsledkem je skutečnost, že placené reklamy jsou často prvním kanálem na 

konverzní cestě, ale předtím, než k dokončení konverze dojde, vzrůstá význam dalších 

kanálů – zejména přímé návštěvnosti, návštěvnosti ze sociálních sítí či odkazujících 

stránek. Jednotlivé kanály se v průběhu konverzní cesty doplňují a postupně vedou 

uživatele až k nákupu. Nejefektivnější kanál byl z autorova pohledu identifikován, 

zároveň se však ukázalo, že nebýt vlivu ostatních kanálů, nebyly by ani výsledky 

dosažené pomocí reklam na Facebooku zdaleka tak významné.  

 

V poslední části práce se autor zaměřil na segmentaci. Podle dat z nástroje Google 

Analytics byla srovnávána publika na základě věku, pohlaví a lokality. Autor v této části 

zkoumal úspěch reklamních kampaní v jednotlivých segmentech. Cílem bylo zpětné 

ohlédnutí za proběhlými marketingovými komunikacemi s vidinou potenciálních 

vylepšení do budoucích komunikací. Vzhledem k tomu, že se při nastavení kampaní, 

které byly vyhodnocovány v této práci, s demografickým cílením nepracovalo, přinesla 

zpracovaná segmentace nové příležitosti, kterým se bude možné v budoucnu věnovat. 

  



 

 

83 

Summary 

The practical part of this thesis has provided answers to a research question that was: "Is 

it possible to unequivocally identify an ad channel that is most effective in terms of 

conversion?" According to the author, the answer to this question is yes. The most 

effective channel for the analyzed website in this thesis was Facebook. However, further 

research has shown that due to the increasing number of touch points through which users 

come to the website, it is not possible to perceive individual channels in isolation but to 

view them as a whole. 

Comparison of attribution models has provided visualization of the most common 

conversion paths and a closer look at how users move across channels. As a result, paid 

ads are often the first channel on the conversion path, but other channels - especially 

direct traffic, social network traffic or referrals - are increasingly important before the 

conversion is completed. Individual channels complement each other during the 

conversion path and gradually lead users to purchase. The most effective channel was 

identified from the author's point of view, but it turned out that without the influence of 

other channels, the results achieved with Facebook ads would not have been so 

significant. 

 

In the last part of the thesis, the author focused on segmentation. According to data from 

Google Analytics, audiences were compared based on age, gender, and location. In this 

section, the author examined the success of ad campaigns in each segment. The aim was 

to look back at previous marketing communications. Given that demographic targeting 

has not been used to set up the campaigns that have been evaluated in this thesis, the 

segmentation analysis elaborated in this thesis has created new opportunities that can be 

addressed in the future. 
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