
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hloubková mediatizace na příkladu vyhledávací konzole 

jako prostředku komunikace 
 
  

 

 

Bakalářská práce 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autor práce: Ivan Novák  

Studijní program: Komunikační studia 

Vedoucí práce: Mgr. David Klimeš, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2019  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny 

a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 30. 7. 2019 Ivan Novák   

 
  



 
 

Bibliografický záznam 

 

NOVÁK, Ivan. Hloubková mediatizace na příkladu vyhledávací konzole jako prostředku 

komunikace. Praha, 2019. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a public 

relations. Vedoucí práce Mgr. David Klimeš, Ph.D. 

 

 

Rozsah práce: 121 209 znaků 

 



 
 

Anotace 

 

Práce se zabývá komunikačním procesem ve vyhledávací konzoli ve vztahu inzerent – 

zákazník. Práce holisticky postupuje k analýze komunikace ve vyhledávací konzoli skrze popis 

nových médií, mediatizace, fungování vyhledávače, inzertní systémy a chování uživatelů 

vyhledávače. Nová média práce představuje jako duální artefakty s hmotnou a nehmotnou částí, 

které se mohou, díky své neustálé možnosti být měněny a vylepšovány, přizpůsobovat 

požadavkům společnosti. Tím se na poli mediálních věd stávají skutečně novými. Pojem 

mediatizace představuje schopnost médií měnit chování společnosti. Skrze nová média dochází 

k hloubkové mediatizaci, tedy výrazné habitualizaci společenských změn způsobených novými 

médii. Tyto změny jsou v práci popsány na příkladech změny myšlení, komunikace a 

nákupního procesu.  

Uživatelé ve vyhledávačích komunikují tak, aby byl jejich vyhledávací dotaz úspěšně 

dekódován algoritmem i poskytovatelem hledané informace. Proto se práce věnuje specifikům 

uživatelských návyků při vyhledávání. Dále práce rozvádí pozici inzerentů a jejich možnost 

oslovovat uživatele vyhledávače skrze inzertní systémy.  

Obsahová frekvenční analýza poukazuje na možný způsob analýzy úspěšnosti komunikace 

a dochází ke komunikačním doporučením v oblasti nadpisů reklamních inzerátů.  

 

  



 
 

Annotation 

 

The thesis analyses the communication process of search engines in the advertiser – customer 

relation. The thesis holistically proceeds to the communication analysis of search engine, first 

describing new media, mediatization, functioning of search engine, advertisement systems 

and behavior of the search engine users. The thesis describes new media as dual artifacts with 

a tangible and intangible part, which are constantly adaptable to society’s requirements thanks 

to its nature – they can be easily changed and improved. This makes the new media – in the 

field of media science – really new. The term “mediatization“ represents the ability of media 

to change the society’s behavior. The new media makes the deep mediatization happen, i. e. 

distinct habitualization of changes in society caused by the new media. In the thesis, the 

changes are illustrated by the examples of change of mindset, communication and purchase 

process.  

The users adjust the way they communicate in the search engines for their query to be 

successfully decoded by both an algorithm and a provider of the searched information. 

Therefore the thesis focuses on specifics of users‘ habits during the searching process. 

Furthermore, the thesis expands on the position of advertisers and their option of approaching 

the search engine user through the advertisement systems.  

The frequency content analysis suggests a possible way of analysis of the communication 

success and there occur recommendations for headlines of advertisements.           
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Úvod 
 

Nová média se stala denním chlebem společnosti. Jsou naší extenzí a často i naším druhým 

životem. Společnost do nových médií přesouvá svoje znalosti, zkušenosti i myšlení a tyto 

informace v nich následně vyhledává. Vyhledávače proto zaujímají v dnešním světě důležité 

postavení.  

S tím jak se do prostředí nových médií přesouvá veškerá komunikace, včetně komunikace 

marketingové, rozvíjí se komunikace i ve vyhledávačích. Práce se zaměřuje na chování aktérů 

komunikačního aktu v prostředí vyhledávačů. Hlavní zájem práce je soustředěn na komunikaci 

ve vztahu inzerent – zákazník.  

V teoretické části práce jsou nejdříve představeny vlastnosti nových médií, která slouží jako 

zprostředkovatelé komunikace ve vyhledávačích. Rozebrána je hmotná a nehmotná část nových 

médií. Dále se práce zabývá vlivem nových médií na kulturu a jazyk společnosti. Tyto procesy 

jsou popsány teorií hloubkové mediatizace. Představeny jsou změny v procesu myšlení, 

komunikace i nákupního procesu. Kapitola Komunikace v prostředí vyhledávací konzole 

popisuje použití vyhledávačů ze strany uživatelů i inzerentů. Poukazuje na to, jak lidé používají 

vyhledávače a jaké návyky si při tom vytvářejí. Navazuje částí o prostředcích a nástrojích, 

kterými inzerenti disponují pro oslovení uživatelů vyhledávačů. Popsán je zároveň princip 

fungování vyhledávačů.  

Praktická část analyzuje, jaká komunikace inzerentů je ze strany uživatelů vyhledávačů 

vyhodnocována jako úspěšná. K vyhodnocení je použita obsahová frekvenční analýza a 

uživatelská data z reklamního systému Google Ads. Primárním cílem práce je popsat optimální 

komunikační koncept vztahu inzerent – zákazník ve vyhledávací konzoli. Vedlejším cílem 

práce je popsat aktuální akademický diskurz k tématu mediatizace.   
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1 Nová média  

1.1 Definování nových médií 

 

O médiích se nám dnes dostává nepřeberného množství literatury a mezioborových příruček, 

které popisují, co média jsou a jaký mají vzájemný vztah s lidmi. Není se čemu divit, (vyspělý) 

svět zasáhla omniprezence médií. Média dnešní doby pohlcují přirozeným vývojem média 

minulá1, a proto již z jednoduchého použití média, jakým je vyhledávač v internetové síti, 

dostaneme na náš vyhledávací dotaz spektrum odpovědí, které se liší formou i účelem. Různé 

podoby formy sledujeme jako různorodost výsledků vyhledávání, které nabývají podoby forem 

předchozích mediatypů (tisk, televize, rádio, film), nových mediatypů (sociální sítě, 

vyhledávací konzole), nebo jejich hybridní2 kombinace. Rozmanité jsou výsledky vyhledávání 

také účelem, kterým může být marketing, vzdělávání, zpravodajství a další.  

 

Média slouží jako prostředek (či prostředník) komunikace, a proto přímo determinují způsob 

a kvalitu komunikačního obsahu. Rychlost a esprit doby formuje vyspělost médií, skrze která 

komunikace probíhá. Často zmiňovaná rychlost naší doby by nebyla možná bez proměny médií 

do podoby, jakou známe dnes. Proces, který vedl k vývoji dnešních médií, je syntézou 

technologického pokroku (digitální revoluce) a mediální technologie (Charvát 2017, Manovich 

2018, Young 2018). Právě pro vzájemný vztah mezi lidmi a médii je důležité mít na mysli, 

že to, jak lidé přemýšlí o současnosti a budoucnosti komunikace a médií, bude přímo ovlivňovat 

jejich vývoj. Takovým předkládaným pojetím světa je kniha The New Digital Age3, jejímiž 

autory jsou ředitelé gigantu mezi vyhledávači Google Eric Schmidt a Jared Cohen. Autoři 

očekávají na základě současného vývoje médií budoucnost jako střetávání dvou civilizací. 

Civilizace fyzické a civilizace virtuální, která vzniká, když použiji slova Guy Deborda, jako 

spektakulární vůči civilizaci fyzické. Vlivy, které vedou ke vzniku dvojí civilizace, nacházíme 

již nyní v přesouvání komunikace na internetové komunity (2014).  

 

                                                           
1 Proces pohlcování jednoho média druhým popisuje Marshall McLuhan v knize Jak rozumět médiím. 
2 Hybridizaci popisuje Manovich v knize Software Takes Command (s. 163). Hybridizaci uvozuje větou „[j]akmile 

se počítače stanou pohodlným domovem pro velké množství simulovaných a nových médií, je logické očekávat, 

že začnou vytvářet hybridy“ (Ibid). Jedná se o jakékoliv médium, které vznikne spojením simulovaných a nových 

médií v prostředí počítače.  
3 Česky kniha vyšla jako: Nová doba digitální. Spíše než z názorů teoretiků nových médií na přítomnost a 

budoucnost komunikace, jsem s ohledem na účel práce chtěl raději otevřít práci představou lidí, kteří přímo 

ovlivňují podobu zkoumaného média – vyhledávací konzole. 
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Média, která používáme pro komunikaci nyní – v elektronickém věku, a která budou 

v budoucnu používána4 jak pro komunikaci mezi oběma civilizacemi, tak v nich samých, 

nazýváme nová. Jak se stalo již v novomediální literatuře tradicí, i já se pozastavím nad slovem 

„nový“. Nazývání jakéhokoliv stádia vývoje statickým slovem „nový“ ve vztahu k času, který 

vnímáme jako lineárně dynamický, může působit úsměvně. Skeptici by mohli namítnout, 

že každé médium, které v minulosti vzniklo, bylo pro svou dobu nové, a proto je uchylování se 

k použití takového označení rouháním z titulu nadřazenosti deskriptivního pojetí dnešní doby 

nad temnou minulostí. Jako příklad neuváženého pojmenování může posloužit Estado Novo5, 

či novověk6. I proto vznikají stále nová označení pro tyto média, která nenesou významy 

novosti, jako například digitální, interaktivní či síťová. Přesto spatřuji v nových médiích 

skutečně revoluční vnímání mediální novosti, kterou nabývají skrze své vlastnosti a principy. 

 

Vysvětlení označení nová média prostřednictvím vlastností a principů nových médií je stěžejní 

pro narativ práce. V první kapitole tedy představím klíčové myšlenky pro uchopení nových 

médií a nastavím teoretická východiska pro posouzení nových médií, na která bude navazovat 

kapitola Mediatizace, která představí nová média v interdisciplinárním kontextu kultury 

a jazyka na příkladech dopadů mediatizace. Distinkce uchopování rozdílu mezi médii novými 

a starými snadno zabředává do polemiky na úrovni přístupu k jednotlivým vztahům mezi médii 

z pohledu strukturního a sériového typu. Dále je rozvíjena jako komparace mezi tekutostí 

a tuhostí médií. Jak ale poznamenává Martin Charvát, může taková úvaha snadno skončit 

rčením „ […] že film je jak ve vztahu ke klasické perspektivě renesanční malby, a tak ve vztahu 

k obrazovce osobního počítače a grafickému uživatelskému rozhraní.“ (2017, s. 52). Pokud je 

tedy alespoň trochu možné holisticky a zároveň neúnavně popsat problematiku mediatizace 

ve vyhledávacích konzolích, budu se v práci snažit co nejméně stavět do protikladu stará a nová 

média a držet se v rámcích „softwarové společnosti“ (Manovich 2013, s. 33). 

  

                                                           
4 Předpoklad je založen na faktu, že virtuální svět vzniká v prostředí počítačových technologií, které jsou zároveň 

domovem nových médií.  
5 Portugalská diktatura nastolena roku 1933 a svržena roku 1974.  
6 I pojem novověk je zaveden jako protiklad ke starému režimu, přestože bylo jasné, že epochy po novověku 

ponesou rozdílné označení. Pokud bychom se řídili popisností historie, mohou mediální studia po nových médiích 

očekávat nástup médií moderních.  
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1.2 Vlastnosti a principy nových médií  

 

Podle Macka se nová média ještě nějakou dobu nedočkají obecně platné a přijímané definice. 

V knize Příručka nových médií popisuje jednotlivé etapy vývoje studia nových médií od etapy 

okrajového zájmu (trvající do počátku 90. let 20. století) přes etapu sborníkové konjunktury 

(polovina 90. let 20. století), etapu akademické normalizace (konec 20. století), až k prvnímu 

desetiletí 21. století, které nazývá etapou hledání slabé syntézy (2013, s. 32).  Slabá Syntéza 

má podle něj pouze jakési „obecnější teoretické a terminologické shody“ a dodává, že „její 

manifestací jsou publikace přehledového charakteru“ (Ibid., s. 33) Jelikož ani pozdější 

publikace nepřichází s dostatečnou definicí pojmu „nová média“ (často ji snad až banalizují) 

a spíše se uchylují k popisu jejich povahy nebo oživují slova Baudrillarda, Deborda a dalších 

kritiků, rozhodl jsem se vycházet z novomediálních principů. Činím tak s ohledem na kapitolu 

Mediatizace, pro kterou je důležité mít vyhraněné chápání nových médií. Samozřejmě se tímto 

krokem vyhýbám zároveň explanačnímu redukcionismu a determinismu pojetí nových médií. 

Dalším důvodem je, že v kapitole Mediatizace přistupuji k popisu aktuálního diskurzu v oblasti 

mediatizace a jejích dopadů. Pokud bych kapitolu Nová média ukončil přehledem diskurzu, 

nebudu moci nastavit hranice chápání nových médií a vystavuji se tím nutnosti popsat 

mediatizaci ve vztahu ke všem názorovým vlnám, což přesahuje záměr práce.  

 

Nová média jsou založena na principu přenosu digitálního obsahu, na rozdíl od starších médií, 

která nesou obsah analogový. Rozlišitelnost médií čistě na základě digitálního charakteru 

ale není možná, protože v posledních letech dochází k digitalizaci starých médií, a z toho 

důvodu se podle Macka začíná „stírat distinkce mezi „starými,“ analogovými 

(tedy nedigitálními) médii a médii novými.“ (2011, s. 14). Manovich pro taková digitalizovaná 

média užívá výrazu „simulovaná média“ na základě výzkumu Alana Kaye a jeho popisu stroje 

Dynabook7 (2013, s. 70). Pro odlišení jednotlivých mediatypů tak teoretici přistupují k popsání 

principů nových médií, ačkoliv se od digitalizace odráží.  

  

                                                           
7 Dynabook byl Kayem popsán jako první „metamedium“. Koncept metamedia je stěžejní pro dnešní vnímání 

nových médií, která jsou spojována právě skrze metamedium. Metamedium je popsáno dále v části vlastnosti a 

principy nových médií.  
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1.2.1 Principy nových médií a Lev Manovich 

 

Manovich v knize Jazyk nových médií představuje pět novomediálních principů.  

Prvním principem je číselná reprezentace. Číselná reprezentace znamená ve zkratce 

digitalizaci. Objekty vytvořené počítačově, nebo ty digitalizované, jsou reprezentovatelné 

číselně a „stávají se programovatelnými“ (2018, s. 66). Programovatelná jsou díky tomu, 

že jsou převedena na diskrétně programovatelné části – tedy že jsou rozložitelné na základní 

prvky jako pixely či bity. Nevnímáme tedy rozdíl mezi tím, zda médium vzniklo v počítači, 

nebo zda bylo do nové, simulované, podoby převedeno digitalizací. Na příkladu fotografie, 

kterou bychom oskenovali a převedli ji do digitální podoby, spatřujeme číselnou reprezentaci 

tak, že v okamžiku digitalizace je matematicky popsána a může s ní být algoritmicky 

nakládáno. Téměř v jakémkoliv grafickém editoru můžeme vybrat část fotografie a provést s ní 

základní úkony – smazat, změnit barvu, přesunou vybrané pole na jiné místo – to vše díky 

číselné reprezentaci, v tomto případě prostřednictvím pixelů.  

 

Druhý princip nazývá Manovich modularitou a popisuje ho jako „fraktální strukturu nových 

médií“ (Ibid., s. 69). Modularita znamená, že se veškeré prvky v nových médiích dají rozložit 

na číselně reprezentovatelné prvočinitele, shluk těchto činitelů – moduly, a ty mohou být 

samostatně upravovány, aniž by to ovlivnilo vzhled média jako celku, který je z těchto modulů 

složen. Dobrým příkladem popsání modularity je domovská stránka vyhledávače Seznam.  
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Obrázek 1 – Vzhled domovské stránky vyhledávače Seznam.cz z 8. 5. 2019 

 

 

Ačkoliv při běžném užívání webových stránek je vnímáme jako komplexní jednotný dokument, 

ve skutečnosti je stránka složená ze spousty modulů, z nichž některé nejsou ani součástí 

stejného kódu a je na ně odkazováno. Takové moduly jsou prostřednictvím prohlížeče dostupné 

samostatně. Příkladem takového modulu je každý prvek zobrazený na obrázku 1, mimo 

vyhledávací konzoli.  

 

Jako příklad uvedu logo společnosti Seznam, které také není vložené do stránky jako obrázek, 

ale je na něj odkazováno prostřednictvím adresy 

https://www.seznam.cz/media/img/logo_v2.svg, jak lze vidět na obrázku 2. Princip modularity 

je výhodný z toho důvodu, že odkaz na logo společnosti Seznam můžeme použít na vícero 

výstupech/médiích zároveň. Změna souboru v destinaci, na kterou odkazují ostatní 

výstupy/média, se pak projeví ve všech najednou.  

https://www.seznam.cz/media/img/logo_v2.svg
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Automatizace vzniká jako princip propojující číselnou reprezentaci a modularitu. 

Automatizace probíhá jako aplikace postupů, které probíhají bez aktivní lidské intervence. 

Manovich rozděluje automatizaci na nižší řád – artificial life8 a vyšší řád – artificial 

intelligence9. S principem, který Manovich popisuje jako umělý život, se můžeme 

v marketingové komunikaci setkat prostřednictvím chatbotů, tedy programů určených 

k zautomatizované komunikaci se zákazníky, a to nejčastěji na webech a sociálních sítích. 

Mezi příklady umělé inteligence řadí Manovich umělou inteligenci ve hrách – tedy počítačem 

řízené postavy, se kterými mohou hráči při hraní interagovat, a dále vyhledávače, které 

prostřednictvím umělé inteligence disponují „možností prohlížení v rámci jednotlivých médií, 

jako jsou obraz, video nebo audio“ (Ibid., s. 73). Vyhledávače jsou tak schopny na základě 

inteligence (strojového učení) vyhledávat mezi všemi informacemi na internetu a sestavovat je 

podle nejrelevantnějších výsledků. 

 

Z prvních dvou principů vychází také princip variability. Variabilita je schopnost média rychle 

měnit svou podobu. Změnit část vzhledu fotografie vyžaduje pořídit nový (statický) snímek, 

v případě že by se jednalo o změnu snímku po uplynutí nějakého času, museli bychom dokonce 

                                                           
8 Pojmy arificial life (AL) a artificial intelligence (AI), tedy umělý život a umělá inteligence jsou z mého pohledu 

(hlavně pojem artificial life) v Manovichově pojetí zvoleny poněkud nešťastně. AL popisuje Manovich jako 

techniku simulace davů lidí ve filmech, či dynamickou změnu webové stránky po její interakci s návštěvníkem 

(Ibid., s. 71). AL (a to i ve vztahu k softwaru) je vhodnějším označením pro rozvíjející se obor, který zkoumá 

doslova umělý život – tedy snaží se prostřednictvím softwaru a biologického inženýrství vyrobit život nový – 

umělý. Pro oba případy – tedy 3D modelaci biologických procesů pro filmové účely, stejně jako pro dynamičnost 

webové stránky, bych raději zvolil termín strojové učení. Aplikací na Manovichův přístup bychom získali 

rozdělení na nižší strojové učení a inteligentní strojové učení.   
9 S automatizací se pojí takzvaný Turingův test, kterým se prověřuje schopnost umělé inteligence. Ve zkratce jde 

o zkoumání toho, zda na jakoukoliv otázku je systém schopen sémanticky zdatně odpovědět. Tuto teorii částečně 

vyvrací argument čínského pokoje Johna Searla. Searl tvrdí, že teoreticky může fungovat systém, který může znát 

odpovědi na všechny otázky, aniž by rozuměl jejich smyslu. Argument popsán ve stati Minds, brains and programs. 

 

Obrázek 2 - URL k logu společnosti Seznam, které může být zobrazeno jako samostatný 

modul 
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věrně znovu sestavit celou fotografickou scénu (a ani tehdy bychom nejspíš zcela nedosáhli 

požadovaného výsledku). V grafickém editoru je však za krátký časový úsek možné hýbat 

s jakýmkoliv elementem na fotografii. Zde se projevuje určitá tekutost médií zmiňovaná 

v úvodu. Variabilita také znamená možnost znázornění stejného různým způsobem, či různým 

způsobem zobrazení téhož. Chápat ji můžeme jako proměnlivost výsledného zobrazení dat 

na základě rozhraní, ve kterém data zpracováváme a vice versa. Variabilita ale také znamená 

personalizaci. Příkladem variability nových médií může být vzhled domovské stránky 

sociálních sítí každého z nás. Domovská stránka sítě Facebook se mění u každého uživatele, 

mimo jiné na základě sdělení Facebooku, příspěvků od přátel, sledovaného obsahu 

a marketingových sdělení. Takzvaná „zeď“ každého uživatele je proto naprosto odlišná – je 

variabilizovaná. Výborným příkladem je skandál firmy Cambridge Analytica10. V minulosti 

bychom všichni dostali do rukou ten samý prospekt, který nám představuje politickou stranu. 

Cambridge Analytica však na základě znalostí o uživatelích sítě Facebook dokázala 

personifikovat marketingová sdělení, a lépe tak ovlivňovat rozhodování voličů – i to je 

variabilita.  

 

Posledním principem je překódování. Jedná se o myšlenku, že s tím, jak se média stávají 

kódem, komunikují ve dvou úrovních. První úrovní je komunikace kulturní, skrze kterou k nám 

média promlouvají prostřednictvím běžné řeči, tedy takové, které jako kulturní bytosti 

rozumíme. Počítače však dokážou komunikovat také na úrovni počítačové, tedy takové, díky 

níž funguje technologie, a ve které spolu technologie komunikuje. Příkladem může být 

programovací jazyk nebo balíčky dat přenášené internetem11. Díky překódování je možné 

jakékoliv mediální „pozadí,“ tedy počítačovou úroveň jazyka kdykoliv překódovat na novější 

verzi, a tím pádem modernizovat jejich užití (Ibid. s. 83-86). 

 

1.2.2 Principy nových médií a Martin Lister 

  

Listerovy principy jsou, oproti Manovichovým, založeny více na kulturních a historických 

teoriích než na technicismu. Listerova práce se vyznačuje sociocentrismem médií. Spíše 

než samotné fungovaní nových médií řeší Lister často etické a filozofické otázky. Lister 

své principy představil dva roky po Manovichovi, novomediální rozlišení ale otevírá taktéž 

                                                           
10 Více o Cambridge Analytika píše například David Ingram v článku Who is Cambridge Analytica and what did 

it do? (2018). 
11 Také počítače potřebují „překladač“ aby si porozuměly. Takový program se nazývá parser a slouží k syntaktické 

analýze textu. 
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principem digitality.  Digitalita kopíruje pojetí médií na základě číselné reprezentace 

Manoviche, Listerův popis zde tedy není potřeba.  

 

Druhým Listerovým principem je interaktivita. Interaktivita je Listerem popisována jako 

proměna pasivního recipienta sdělení na uživatele. Rozeznává přitom 4 druhy interaktivity12:  

a) Hypertextovou navigaci – tedy interaktivitu jako pohyb mezi informacemi média, které 

médium nabízí prostřednictvím možností hypertextu. 

b) Pohlcující (imersivní čili vnořenou) navigaci – jedná se o pohyb v médiu, které simuluje 

3D svět nebo jiné virtuální prostředí. Příkladem je hraní jakékoliv hry, která svého hráče 

pohltí do užívání média. 

c) Interaktivitu záznamů – k takové interaktivitě dochází při odpovědi uživatele na dotazy 

nového média. Běžně může jít o odeslání textu na základě výzvy – vložení své emailové 

adresy do pole vyzývajícího k přijímání newsletteru.  

d) Interaktivní komunikaci  - interaktivní komunikace na rozdíl od interaktivity 

záznamů funguje jako počítačem zprostředkovaná komunikace „mezi jednotlivci, 

organizacemi a jednotlivci a organizacemi“ (2009, s. 23).  

 

Vedle interaktivity Lister rozeznává také hypertextualitu13. Hypertext je základní myšlenkou 

internetu, díky které na sebe mohou jednotlivé (jazykem Manoviche) moduly odkazovat 

prostřednictvím hyper odkazů. Lister popisuje hypertext jako „text, který nabízí síť odkazů 

na ostatní texty, které jsou vně, nad a mimo vlastní text“ (Ibid., s.26)14. Díky hypertextu jsme 

schopni se pohodlně orientovat v prostředí internetu a plynule přecházet mezi jeho jednotlivými 

částmi. K dnešnímu dni takové odkazy můžeme vkládat také do různých typů mediálního 

obsahu (obrázek, video), nejedná se tedy čistě o záležitost hyper-textu. Pro marketingovou 

komunikaci je přitom odkazování prostřednictvím hypertextu základním předpokladem pro 

funkci vyhledávačů. Odkazování je principem hodnocení stránek vyhledávačů na základě 

                                                           
12 V originále jsou druhy terminovány jako: hypertextual navigation, imersive navigation, reactive communication 

a interactive communication. 
13 Myšlenka hypertextu byla představena Vennevarem Bushem už v roce 1945. V článku As We May Think, 

v části 7 píše „associative indexing, the basic idea of which is a provision whereby any item may be caused at will 

to select immediately and automatically another.“ 
14 V originále „Hypertext has come to describe a text which provides a network of links to other texts that are 

‘outside, above and beyond’ itself.“ 
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kvality i kvantity zpětných odkazů. Detailněji je princip odkazování popsán ve třetí kapitole, 

části Princip fungování vyhledávací konzole.  

 

V dalším principu, který Lister nazývá jako propojenost médií, vychází z poznání Henryho 

Jenkinse, který dnešní propojenost médií demonstruje na skupinách využívajících nová média 

a měnícím se vztahu uživatelů a tvůrců obsahu. Vývoj technologií i obsahu vzniká jako 

výsledek střetávání názorů „rušitelů“ (jammers) a fanoušků či „pytláků“. Základním rozdílem 

je, že „rušitelé chtějí ničit sílu médií, zatímco pytláci se chtějí na médiích podílet“ (2006, 

s. 150). Spor bych popsal jako přetrvávající ideologické střetávání myšlenky kulturního 

průmyslu15, nyní konzumního průmyslu, kde na jedné straně jammers chtějí uniknout 

konzumerismu nových médií, a na straně druhé si pytláci chtějí uloupit kus prostoru, aby mohli 

konzumerismus přetvářet do jiné, z jejich pohledu přijatelnější, verze. Díky této aktivní 

participaci na podobě produkovaného obsahu se internetový prostor sekularizuje na zájmové 

skupiny, uvnitř kterých si členové komunity zároveň tvoří a konzumují obsah. Stírá se 

tak hranice mezi tvořitelem obsahu a jeho přijímatelem, protože „spotřebitelé nyní mohou 

snadněji rozšířit (v prostředí internetu) svou účast v médiích z aktivní interpretace na skutečnou 

produkci“ (Lister 2009, s. 35).  

 

Rozšířený princip interaktivity, nebo lépe, jeho hloubková podoba, je představen jako princip 

virtuality. Listerovi se nicméně nedaří uchopit pojem virtuální realita. Popisuje virtuální 

realitu jako pojem, který je prozatím mnohými chápán velmi odlišně. Za výbornou definici 

pojmu virtuální realita považuji tuto, byť poměrně starou, z roku 1992, zmínku autorů 

Aukstakalnise a Blatnera: „Virtuální realita je způsob zobrazení složitých informací, 

manipulace a interakce člověka s nimi prostřednictvím počítače“ (Aukstakalnise, Blatner 1994, 

s. 7). Virtuální realita se pohybuje na pomezí mezi simulací reálného, nebo překonání reality 

a vytvoření druhého (lepšího) světa16. K principu virtuality navíc nedochází u všech médií, 

pouze u médií, která se snaží být „imerzní“, což znamená média, jejichž cílem je zmizet“ 

                                                           
15 Adorno a Horkheim v knize Dialektika osvícenství. 
16 Do kterého se pomalu podle zmiňovaných slov Schmidta a Cohena pomalu přesouváme.  
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(Bolter, Grusin 2010, s.70). Rozlišnost percepce každého média navíc chytře Martin Charvát 

spojuje s Husserlovou fenomenologií (Charvát 2017, s. 55-76).  

 

S virtualitou se přímo pojí poslední princip – simulace. Nejedená se o simulaci ve smyslu 

napodobování starých médií prostřednictvím médií nových, tak jak je popisuje Manovich, 

ale o simulaci reality, která stejně jako může napodobovat reálno, může také simulovaně 

vytvářet zcela nové objekty. Jedná se tedy o možnost nových médií vytvářet paralelní realitu. 

Taková realita hraničí s utopickou vidinou směřování nových médií. Slovy poety je utopie 

„virtuální prostor, nereálná realita, nepřítomná přítomnost, alterita bez identity. Utopie je vše, 

co se odehrává na jiném místě nebo v jiném čase“ (Ouředník 2010, s. 9). Zároveň ale Ouředník 

dodává, že je to zlý sen. Zmiňuji zde slova Ouředníka zejména jako protiklad umělců vůči 

technologům. Schmidt a Cohen vidí virtuální prostor jako možnost pro nové identity, Ouředník 

ho spatřuje pouze jako neidentickou alteritu.  

 

Ve vztahu k virtualitě a simulaci bychom měli také pamatovat na slova Pierra Lévyho, který 

neguje uchopení pojmu „virtuální“ způsobem, jakým k němu přistupuje Lister, a upozorňuje na 

jeho význam filozofický. „Strom je virtuálně obsažen v semeni. Virtuální by tedy, přísně vzato, 

nemělo být stavěno do protikladu k reálnému, ale k aktuálnímu“ (1998, s. 23). Tím 

se navracíme do představy dvou paralelních světů Schmidta a Cohena.  

 

Poslední dva Listerovy principy, virtualita a simulace, by se dle mého daly sjednotit pod jeden 

zastřešující princip, například zprostředkovatelnost reality. Navíc ale nepovažuji ani virtualitu, 

ani simulaci za principy. Jedná se dle mého názoru spíše o možnosti využití nových médií. 

V další části práci při syntéze principů jednotlivých autorů tedy na tyto 2 principy nebudu brát 

zřetel.   

 

1.2.3 Charakteristiky nových médií a Jan van Dijk  

 

Dalším teoretikem, který se podílí na definování funkcí a rozlišitelnosti nových médií, je Jan 

van Dijk. Dijk zaujímá technocentrický pohled na vývoj nových médií a představuje ho 

na modelu konvergence. Podotýká, že vývoj nového média (zde nově objeveného, nikoliv 

digitálního) v minulosti vždy doprovázela komunikační revoluce. Takové revoluce dělí 

na strukturální17 a technologické. Revoluce, která umožnila příchod médií nových, je založena 

                                                           
17 Zde je cítit jasný odkaz na Habermasovo dílo Strukturální přeměna veřejnosti a Giddensovu teorii strukturace. 
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dle Dijka na digitalizaci, proto se jedná o technologický převrat. Východiska své novomediální 

teorie namísto principů nazývá charakteristikami. Charakteristikami nových médií Dijk rozumí 

integraci, interaktivitu a digitální kód (2006, s. 6). 

  

Obrázek 3 – Dijkovo schéma konvergence. Zdroj: Jan van Dijk (2006, s. 7.) 
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Za nejdůležitější charakteristiku považuje Dijk integraci, která je procesem konvergence mezi 

telekomunikací, datovou komunikací a masovou komunikací. Je jistě namístě připomenout 

pojem konvergence také u Jenkinse, aby v kapitole Mediatizace nedošlo k zmýlení. Henry 

Jenkins popsal proces mediální konvergence jako „tok obsahu napříč několika mediálními 

platformami, spolupráce mezi několika mediálními odvětvími a migrační chování mediálních 

publik, která jsou ochotna jít za čímkoliv, co jim přinese zábavu, kterou hledají“ (2008, s.2-3). 

Spíše než o technologickou záležitost se zde jedná o kulturní jev. U Dijka zde ve vztahu 

ke konvergenci hovoříme o prostém propojení několika technologií, kterým vzniká 

multimédium – tedy médium kombinující kvality každého z nich. Integrace může probíhat jako 

výsledek dvou situací: 

 

1. Úplná digitalizace všech médií 

2. Širokopásmý přenos prostřednictvím kabelů a vzduchu (2006, s. 7) 

 

Druhou charakteristikou je interaktivita. Díky interaktivitě médií můžeme narušovat 

komunikační prostor a čas, měnit chování uživatelů médií, které sledujeme, zejména 

v komunikaci mezi lidmi (opět se opíráme o stírání rozdílu mezi tvůrcem obsahu 

a přijímatelem, stejně jako u Listerova principu propojenosti), a nejvyššího podílu interaktivity 

dosahujeme, pokud si zcela uvědomujeme kontext komunikace uvnitř nových médií, tedy jsme 

interaktivně uvědomělí. (Ibid., s. 8) Interaktivita přitom není uzavřeným tématem pro popis 

fungování nových médií. Macek připomíná, že v současnosti je důležitý vývoj debaty 

o autorských právech a podpírá nedořešenost interaktivity rozdílností jejího uchopení u autorů, 

jako je Cover, který chápe interaktivitu jako kontextuálně textuální, nebo McMillenové 

a Greenové, které ji chápou čistě technologicky (Macek 2013, s. 122-124).  

 

Poslední charakteristikou je reprezentace prostřednictvím digitálního kódu (Manovich – 

číselná reprezentace, Lister – digitalita). Dijk se zde vyhrazuje proti digitalizaci jako unitárnímu 

způsobu zpracování informací, které tak mají ve výsledku stejnou formu a popisuje digitální 

kód jako „ne-neutrální formu“. Odkazuje na výstup webové stránky jako na obraz kódovacího 

jazyka HTML. V první rovině s Dijkem nesouhlasím, protože s rozvojem možností kódu je 

dnes již forma narušena prostřednictvím designu a animací, které často narušují klasický vzhled 

webu. Ve druhé řadě je to stejné jako postěžovat si, že všechny noviny jsou stejně jen popsané 

listy papíru. S digitální unitárností formy navíc ostatní teoretici nesouhlasí (Macek 2013, 

Manovich 2018). Na druhou stranu Dijk připouští, že dokud budeme mít dostatek místa na 
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paměťových zařízeních, digitální kód bude výrazně usnadňovat komunikaci. Velkou výhodu 

nových médií tak spatřuje v jejich kapacitách (Ibid., s. 9).  

 

1.2.4 Meta-fyzika nových médií a Jakub Macek  

 

Českým teoretikem, který se pokouší o syntézu teorie nových médií, je Jakub Macek. Macek 

shrnuje principy ostatních autorů pojmem techno-textuální artefakt. Artefakt přitom může 

znamenat jak objekt, tak proces, proto je volba slova artefakt v pojetí nových médií chytrá.  

 

Nová média totiž musíme chápat celistvě, jak jejich fyzickou, tak i metafyzickou podobu. 

Přesněji jako hardware a software. 

 

 I veškeré virtuální servery musí mít svůj původ v serveru fyzickém. Novomediální 

dvojjedinost popsaná slovem artefakt potom znamená individualitu každého média. Artefakt 

může měnit podobu fyzickou – přidáním externích zařízení k zařízení kmenovému, úpravou 

nebo změnou vzhledu artefaktu. Stejně tak může být měněna i softwarová podoba artefaktu, 

jednoduše například instalací jakéhokoliv softwaru. I sem nám tedy zasahuje princip 

propojenosti. Skrze jednotlivé úpravy artefaktu vzniká „zpětnovazebný vztah mezi uživateli 

a například výrobci softwaru nebo hardwaru“ (2013, s. 106).  Důležité je mít na paměti, že jedna 

kvalita artefaktu od druhé nemůže být oddělena, protože přesně v tom okamžiku se artefakt 

stává z novomediálního pohledu „nedokončeným“. Schéma, které Macek představuje, ukazuje 

Obrázek 4 – Schéma pojetí nových médií v rozšířeném třídimenzionálním modelu nových 

médií.  Macek 2013 s. 163 
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artefakty ve vztahu k užití a kontextu. Kontext i užití jsou determinovány artefaktem (a vice 

versa), z pohledu odlišnosti nových médií však nejsou determinující pro naše chápání podoby 

nových médií, ale pro jejich užívání. Tyto podstaty nových médií budou tedy probírány až 

v další kapitole.  

 

1.3 Metamedium  

 

Ze všech zmíněných principů a charakteristik nových médií jasně vyplývá, že všechny tyto 

kvality a odlišnosti mají společného původce, který umožňuje médiím být novými. Takové 

zařízení, které umožňuje již zmíněnou artefaktickou dualitu, je metamedium. Zjednodušeně 

by se dalo označit jako počítač. Takový počítač ale musí disponovat dualitou – být tedy zároveň 

i hardwarem i softwarem. Prosté počítací stroje ve smyslu Babbageova, či Turingova stroje 

nespadají pod pojem metamedium ve zmíněném narativu softwarové společnosti. Manovich 

popisuje proměnu počítače v metamedium okamžikem, kdy se z prostého počítacího stroje 

stává kulturní médium (Manovich 2013, s. 102). Už ale samotný vynález počítacího stroje notně 

ovlivňuje kulturu. Něco, co by Gladwell popsal jako bod zlomu metamedia, spatřuji v rozšíření 

duálního média (metamedia) mezi širokou veřejnost v podobě, kterou vnímáme dnes, tedy jako 

symbiózu individualizovatelného softwaru a individualizovatelného hardwaru. Shodně 

s Manovichem se navracím k příkladu Dynabooku. Manovich s metamediem pracuje ale 

výhradně jako s počítačem, a proto předkládá ve vztahu k metamediu, že počítač může být 

použit pro „vytváření nových nástrojů pro práci s media typy, kterými počítač defaultně 

disponuje, stejně jako vývoj nových ještě nevynalezených médií“ (Ibid., s. 103).  Dle mého 

názoru však není přidaná hodnota v technologické stránce, ale v dualitě. 

 

Dualita je síla (i slabina) metamedia – jeho metafyzická i fyzická schránka může být měněna, 

přestože bude figurovat jako médium pouze dohromady. Software může být dostupný z více 

hardwarů a hardware může být použit pro čtení vícero softwarů. Z toho důvodu je lepší 

o metamediu přemýšlet jako o dvojjedinosti, která zprostředkovává novou formu mediální 

interakce na základě výše představených principů než jako o počítači. Manovich se často 

v knize Software Takes Command obrací nejen k simulovaným, původním a hybridním 

formám nových médií, ale mluví často také o kategorii „v budoucnu objevených“ médií. 

Takové chápání lépe představuje metamedium spíše jako logický systém vzájemné 

propojenosti duality médií, nežli v současnosti chápaných metamedií jako počítačů. Dokud 

bude médium pracovat jako překladatel mediálního obsahu v pojetí nových médií, bude 
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figurovat jako médium bez ohledu na jeho formu. Takovou úvahu kladu do protikladu 

s názorem zastánců rapidního zastarávání nových médií, například Tung-hui Huová, která 

mluví o „melancholii nových médií“, vzhledem k rychlosti, s jakou přestávají být nová. 

Novomediální nosiče a průvodci sdělení, kterými je například VHS či pasivní programovací 

jazyky, které jsou dnešními zařízeními nečitelná, představuje Huová jako vzor rychlosti 

vymírání moderních technologií prezentujících nová média (Hu 2015, s. 104-106). Raději 

bychom tedy o nových médiích měli přemýšlet jako o systému logické formy vztahu softwaru 

a hardwaru, která vzniká díky metamediím. Takový systém může být platný i dlouho poté, kdy 

se naprosto změní fyzická podoba nových médií, například i s nástupcem nastupujících 

kvantových počítačů.  

 

1.4 Teorie metamediální rozšiřitelnosti  

 

Rád bych poukázal ještě na jeden princip nových médií, který označím jako princip 

metamediální rozšiřitelnosti. McLuhan popisuje média jako extenze člověka. Pokaždé, když 

člověku nestačí fyzické vlastnosti, rozšíří tyto vlastnosti o médium, které mu dokáže 

zprostředkovat cíl (McLuhan 2011). Tyto média už jsou ovšem, sama o sobě, rozšiřitelná jen 

minimálně, nebo natolik pomalu, že nejsou schopna často dynamicky reflektovat požadavky 

doby. Doba se však mění. Wendy Chunová popisuje dnešní stav používání médií jako neustálý 

proces aktualizování tak, abychom stačili době, „být znamená být aktualizován“18 (2016, s.2).  

Pro tento pud aktualizovanosti přidává vzorec: 

 

 návyk + krize = aktualizace  

 

a média se podle ní nacházejí „na pokraji vykrvácení ve smyslu zastaralosti“ (Ibid., s. 1). 

Ve vztahu k rychlosti nebo oné tekutosti doby a médií, která ji reflektují, je vhodné si tedy 

připomenout věci, které nejsou časem tráveny, ale se kterými trávíme čas už po generace.  

Při svém pátrání po kořenech ekonomie hledá stejnou esenci také Sedláček a nachází ji 

v revelaci „toho, co bylo a navěky bude“ – mýtu (2012, s. 21). Vychází přitom z poznání 

Schillera a Akerlofa, kteří připomínají, že život je jen „jedna zatracená věc za druhou… znovu 

a znovu dokola“ (2010, s. 79). Přitom to, co dělá život snesitelným a lépe představitelným, jsou 

mýty. Dosazením mýtů do životních situací a osudů z nich dělá nástroje pro posouzení situace. 

Fungují jako morální a rozhodovací ukazatele. Zajímavé přitom na mýtech je to, 

                                                           
18 Manovichův princip překódování. 
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že přenositelnost poselství jejich vyprávěním je aplikovatelná stejně jak na dnešního člověka, 

tak na dobového. To z mýtů dělá časově nestravitelné entity, činí je to permanentně 

rozšiřitelnými a aplikovatelnými na kteroukoliv dobu. Tato aplikovatelnost je možná také díky 

podobě mýtů, která je metafyzická. A právě zde nacházím paralelnost s artefaktickou dualitou. 

Softwarová podoba nových médií je snadno měnitelná a aktualizovatelná. Ke stejnému závěru 

dochází Manovich, který dodává, že „nová média jsou nová, protože jsou snadno měnitelná 

novými vlastnostmi (novými softwarovými technikami)“ – píše v kapitole s názvem 

Permanentní rozšiřitelnost (2013, s. 94). Přestože jsou tedy formy nových médií zastarávající, 

možnost jejich aktualizovatelnosti, již nabývají zejména prostřednictvím metafyzické podoby, 

z nich dělají nová média. Média snadno přizpůsobitelná době. Logickou systémovou formu, 

která přestože rychle zastará, dokáže se stejně rychle a snadno aktualizovat a být vždy aktuální 

své době. Nová média začínáme prostřednictvím softwarů umělé inteligence učit myslet, 

vytváříme nové virtuální světy a svěřujeme těmto systémům možnost překlenout jejich 

metafyzickou podobu do naší fyzické reality19. Nová média jsou nová tedy také tím, 

že prolamují fyzickou podobu svou metafyzičností a tím nabývají podoby dlouhodobě platných 

entit, které překonávají životnost tradičních médií, například mýtů.  

 

Nová média bych tedy ohraničil takto:  

 

Nová média jsou duální artefakty, zpřístupňované skrze metamedium, vyznačující se digitalitou 

obsahu, založenou na číslené reprezentaci základních modulů, díky čemuž získávají schopnost 

býti variabilizovanými, automatizovanými a interaktivními. Modulární adaptabilitou skrze 

překódování softwarové části duality se stávají rozšiřovatelnými (aktualizovanými) a díky tomu 

se dynamicky mohou přizpůsobovat době. Touto jedinečností vytvářejí paralelní reality 

integrovaných systémů a konvergované virtuální společnosti a tím mediatizují fyzickou realitu 

do reality virtuální.  

  

                                                           
19 Například vývojem dopravních prostředků bez řidiče. Švédsko nově používá bezpilotní kamiony (Česká televize 

2019). 
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1.5 Sociální software 
 

Manovich v knize Software Takes Command definuje „sociální software“ jako podskupinu 

kulturního softwaru. Sociální software definuje Manovich jako „nástroje a služby, které jsou 

specificky designované pro komunikaci a sdílení informací a znalostí“ (s. 27). K sociálnímu 

softwaru tedy můžeme zařadit jakýkoliv typ nového média, který se stane konvergentním, tedy 

provázaným. Gardiner a Musto říkají „Díky 3D modelování a virtuálním realitám, naše nástroje 

začali být také prostředím a vice versa“ (2015, s. 82). Všímají si tak proměny softwaru, který 

byl dříve užíván k ovládání hardwaru, na nový sociální prostor (prostředí), což opět koreluje 

s myšlenkou o druhém virtuálním světě. Tímto způsobem nás nová média postupně vtahují 

do sebe a naše interakce se stávají zprostředkované médii – mediatizované. A to na takové 

úrovni, že „nový svět“ jež má i vlastní ekonomické základy, založené na principu block chain, 

vlastní komunity a otevírá se i otázka digitálního občanství (Lindgren 2017, s. 146-150). 

Postupně se také začíná stírat rozdíl mezi fyzickými a virtuálními (simulovanými) identitami 

a prostřednictvím „vtělesnění“ do virtuálního světa může software simulovat člověka a naopak 

(Ryan, Emerson, Robertson 2014, s. 503-506). Důležitým poznatkem při diskuzi o digitálním 

občanství je prohlášení Mossberger, která říká, že digitální občanství můžeme nabýt, pokud 

mimo jiné dokážeme „disponovat technickými schopnostmi a znalostními kompetencemi 

pro provádění úkonů jako vyhledávání a používání informací“ (2009, s.173-174). To, 

že vyhledávat znamená být, v prostředí virtuálního světa, je vidět na statistikách používání 

vyhledávačů. Google každou vteřinu zpracuje zhruba 70 000 vyhledávání za vteřinu20. 

To znamená 2 270 520 000 000 hledání ročně, a to se pohybujeme pouze v číslech vyhledávače 

Google. Na tomto jednoduchém příkladu je vidět, jak důležitou vyhledávače hrají  roli 

v prostředí virtuálního světa nových médií.  

  

                                                           
20 Zpracováno podle online měření počtu vyhledávání na webu: https://www.internetlivestats.com/google-search-

statistics/. Informace na webu hovoří o 40 000 hledáních za vteřinu, online měřící vizualizace k 15. 5.  2019 

ukazuje počet zhruba 70 000 vyhledávání. Vzhledem k tomu, že vizualizace počtu vyhledávání za 1 rok je zde 

zpracována naposled k roku 2012 (u kterého odpovídá zmíněný počet 40 000 vyhledávání), vycházím tedy 

z aktuálně předkládaného čísla zhruba 70 000 hledání za vteřinu.  

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
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1.5.1 Vyhledávací konzole 

 

Ačkoliv se nám použití vyhledávače při hledání informací na internetu zdá zcela přirozené, 

internet vyhledávačemi dlouhou dobu nedisponoval. Prvotní hledání v internetu se provádělo 

zejména prostřednictvím FTP21 a dlouhou dobu také výsledky vyhledávání vhodně 

neodpovídaly na klíčová slova uživatele vyhledávače. Svou sílu vyhledávače nabyly až 

ve chvíli, kdy začali reflektovat, nebo dokonce zrcadlit chování uživatelů a tím zároveň 

automaticky odfiltrovávat nerelevantní výsledky (Halavais 2018). Důležitým pojmem je zde 

také „klíčové slovo“, tedy slovo, či fráze určená k vyhledávání prostřednictvím vyhledávací 

konzole. Část termínu klíčové odráží představu Karen Mossberger o tom, že disponování 

technickými znalostmi, které náležejí digitálnímu občanovy, znamená vlastnit klíč 

pro odemykaní znalostí ukrytých v internetu. Pojem vyhledávací konzole jsem v práci použil 

jako alternativu k anglickému search engine, kdy konzole mi sedí k procesu, na kterém je 

založena lépe než prosté označení vyhledávač. Dále bych rád podotknul, že označení konzole 

se vztahuje hlavně k uživatelskému prostředí, se kterým uživatelé pracují, zatím co vyhledavač 

je příliš obecný termín, který zastřešuje jak výsledky vyhledávání, tak proces hledání. Pro práci 

bych tedy chtěl tyto termíny oddělit, kdy pojmem vyhledávač budu myslet technické pozadí 

a označení pro typ sociálního softwaru. Vyhledávací konzolí rozumím část webové stránky, 

do které uživatel může vkládat hledaný obsah a uživatelské prostředí komunikace s výsledky 

vyhledávání ve kterém probíhá komunikace člověk – počítač – člověk (tento zjednodušený 

vztah komunikace ve vyhledávací konzoli je platný, i pokud vyhledává místo člověka přístroj, 

například Amazon Alexa, protože koncovým uživatelem hledání je z pravidla opět člověk), 

tedy stránky s výsledky vyhledávání (anglicky search engine result page, zkráceně SERP). 

  

                                                           
21 Protokol pro přenos souborů. Příkladem může být program Total Commander. 
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2 Mediatizace 

 

V rámci kapitoly Mediatizace se budeme zabývat dynamikou vztahu lidí a médií. Pojem 

dynamika volím záměrně s odkazem na teorii mechaniky. Pokud zkoumáme tělesa v prostoru 

a čase, můžeme se na ně dívat z pohledu kinematiky a dynamiky. Dynamika zkoumá, jak vnější 

činitelé mění pohyb tělesa, přesněji „studuje souvislosti mezi pohybem a silami působícími 

na zkoumané těleso“ (Kvasnica 2004). Pohyb můžeme pozorovat pouze ve vztahu k referenční 

soustavě. S tímto na paměti přistoupím k popisu a hodnocení dynamického vztahu médií a lidí. 

Budu se tedy zabývat tím, jak vnější činitelé (nová média22) působí na zkoumané těleso 

(uživatele médií) a jak s nimi pohybují, a tuto změnu budu popisovat vzhledem k referenční 

skupině – životu mimo média. Stěžejními body kapitoly je získat poznatky z hodnocení 

proměny užívání jazyka v prostředí nových médií a proměny kultury na základě působení 

nových médií. Oba poznatky budou spolu s popisem funkce vyhledávačů použity pro popis 

chování uživatelů při používání vyhledávačů a povedou ke kvalifikovanějšímu předpokladu 

správného používání online marketingových nástrojů v závěrečné kapitole. V diskurzu 

se setkáváme s mnohými obměnami označení téhož nebo s použitím velmi podobných termínů 

k označení jiných věcí. V následujících podkapitolách proto objasním slova blízká pojmu 

mediatizace a odůvodním, proč jsem vybral pojem mediatizace jako určující pro směr práce. 

Výsledkem kapitoly tak bude vytvořit předpoklad toho, jak se uživatelé chovají, 

když vyhledávají. Díky informacím z třetí kapitoly o vyhledávačích pak budeme moci kriticky 

zhodnotit dobré zásady komunikace mezi uživateli vyhledávačů a inzerenty a položit pravidla 

normativnosti takové komunikace.  

 

2.1 Pojmosloví a jeho užití 

 

Předtím, než se budeme zabývat chováním lidí pod silami, které na ně média vyvíjejí, ujasníme 

několik pojmů z aktuálního diskurzu. Nejednoznačnost užití jednotlivých termínů vyplývá 

jednak z rozdílného užití v různých vědeckých oborech a také z rozdílného vnímání téhož 

                                                           
22 Vzhledem k novým médiím už se váže spíše než samotný termín mediatizace spojení hloubková mediatizace. 
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v rámci stejného oboru, kdy autoři užívají různých termínů pro zdůraznění nuancí ve vnímání 

významu popisovaného. 

 

2.1.1 Medializace  

 

Pojem medializace můžeme užívat hlavně dvojím způsobem. Zaprvé značí proces prezentování 

jednotlivců či skutečností skrze média, díky čemuž získávají takto prezentované entity mediální 

ohlas uživatelů médií. O takových entitách potom mluvíme jako o medializovaných ve smyslu 

nabytí všeobecné známosti nebo někdy hanlivě o typu zprofanovanosti. Medializace však může 

také znamenat proměnu společnosti, kterou média „hnětou“23 do nové podoby, dle toho, jak 

důležitého postavení nabývají vůči společnosti. Český pojem medializace se tak užívá jako 

překlad anglického „mediatization“ (Jirák, Köpplová 2015, s. 84). Rysy, kterými disponuje 

medializace v druhém uvedeném smyslu, popsal Wilfried Schulz. Jsou jimi extenze, substituce, 

amalgamizace a akomodace (2004).  

 

Mediální extenzi zakládá Schulz na McLuhanově pojetí médií jako extenze člověka (myšlenku 

představuji v první kapitole). Tedy nemedializovaná sdělení jsou omezena časově, prostorově 

i expresivně. Díky technologickému pokroku mohou jednotlivá média své doby sloužit jako 

prostředníci přenášející sdělení a překonávat tyto hranice.  

 

Proces úplného nebo částečného nahrazování sociální aktivity médiem označuje Schulz jako 

substituci. Jako příklad Schulz uvádí nahrazování lidských kamarádů na hraní hracími 

konzolemi. Můžeme dokonce střídat užívané médium pro navození rozdílných komunikačních 

emocí – Schulz předkládá, že sledování televize nahrazuje interakci s rodinou, psaní e-mailů 

psaní klasických dopisů a SMS zprávy nahrazují běžnou komunikaci. 

 

Čím více mohou média splynout s denními činnostmi, tím více jsou schopná stát se součástí 

sociálního konstruktu reality. Takový proces nazýváme amalgamizací. S ohledem na nová 

média se pro tuto skutečnost vžil termín imersivní24, tedy jak moc se média mohou stát 

neviditelnými a přirozenými. Jedná se například o situace, kdy večeříme s partnerem, zatímco 

                                                           
23 Anglický termín „moulding“ představil Andreas Hepp v knize Cultures of Mediatization. 
24 Představený v první kapitole jako jedna z vlastností nových médií podle Listera.  
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jsme oba za jiným médiem disponujícím audiovizuální komunikační službou nebo kdy chodíme 

po horách, zatímco posloucháme svůj oblíbený výběr skladeb z mobilu. 

 

Akomodací rozumíme prosté přijetí médií společností, jednodušeji prostý fakt, že média 

existují. Díky tomu fungují jako objekt zájmu, čímž mohou vytvářet hodnoty ve formě 

ekonomické prosperity. (Schulz 2004, s. 88-89) 

 

2.1.2 Mediace  

 

2.1.2.1 Historické souvislosti mediace a užití v jiných oborech 

 

Mediace je významově obdobně problematický pojem jako medializace. Jelikož je to pojem 

odvozený ze slova medium, tedy zprostředkovatel, může označovat vícero společenských 

situací, kdy je komunikace zprostředkovávána. Mediace z právního a psychologicko-

sociologického hlediska znamená typ procesu urovnávání sporů. Jde o techniku vyjednávání, 

kdy mezi neshodující se strany vstoupí mediátor, který řízeným rozhovorem urovnává spory. 

Obecně je mediace „založena na komplexním pohledu na člověka a svět, ve kterém žijeme (...) 

řeč vypráví příběh našeho myšlení, života i skutečného já“ (Šišková 2016, s. 15).  

 

Pro práci je důležitým pohledem na mediaci také předobraz dnešní mediace vyhledávačů 

v oboru knihovnictví. Na chvíli udělám (byť cimrmanovský) úkrok od hranic softwarové 

společnosti a pozastavím se nad vztahem dnešních vyhledávačů a knihovnictví. McArthur, 

který popisuje kulturu referencí, tedy předchůdce vzájemného odkazování například 

prostřednictvím hypertextu, mluví o odvěkém chtíči lidstva vytvářet „kontejnery znalostí“, tedy 

místa, zejména pak fyzická, do kterých můžeme ukládat kvanta informací mimo naši mysl (dnes 

bychom je nazvali databázemi). Tak jednak odolají přirozenému mozkovému procesu 

zapomínání a za druhé jsou uchována pro další generace. Agregované kontejnery znalostí 

symbolizují zejména knihovny. McArthur jako příklad popisuje souboj z doby helénské mezi 

Alexandrií a Pergamonem o kvalitnější knihovnu. Spatřujeme zde tedy jasnou touhu 

po přístupu k co nejkvalitnějším i nejkvantitativnějším znalostem. To posléze vedlo k syntéze 

do podoby globální knihy (knihovny), tedy informací na World Wide Webu (1986). Ještě 

než došlo k syntéze technologie a kontejnerů znalostí, místo vyhledávačů zastávali, kromě 

starších systémů hledání knižních titulů, také knihovníci.  Při snaze o zvědečtění knihovnictví 

se právě na knihovníky a jejich roli v systému knihovnictví upřela pozornost. Stejně jako 

se dnes zabýváme vlivem nových médií na jejich uživatele, jsou popsány i vlivy knih 
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na čtenáře. Bylo posuzováno, jak četba mění čtenářovu psychiku a tím i její druhotný dopad 

na společnost jako celek. „Z odpovědí na tuto otázku se pak vyvozovala míra odpovědnosti 

knihovníka jako prostředníka mezi knihou a čtenářem“ (Cejpek 2002, s. 231). Silný vliv měl 

samozřejmě knihovník na méně informované čtenáře, kde působil jako hlavní navigátor čtenáře 

mezi záplavou knih a informací, tedy plnil stejnou funkci, jakou mají dnešní vyhledávače vůči 

uživatelům webových prohlížečů. Na příkladu vztahu knihovník-čtenář tedy spatřujeme proces 

mediace (informací), nebo lépe mediaci sdělení autora knihy skrze knihovníka jako mediátora, 

k příjemci sdělení – čtenáři.  

 

Napříč tomu, že lidstvo od nepaměti vyhledává informace v knihách, encyklopediích 

či knihovnách, nikdy tato akce, jak podotýká Andersen (2018, s. 1141), nebyla považována 

za sociální akci každodenního života. Až s příchodem internetových vyhledávačů začalo být 

vyhledávání natolik důležitou činností, že Hillis (2013) mluví o „kultuře vyhledávání“. 

To signalizuje proměnu postavení procesu vyhledávání a jeho důležitosti ve společnostech, 

které přicházejí do styku s novými médii.  

 

2.1.2.2 Mediace a mediální teorie 

 

Z pohledu mediální teorie můžeme popsat mediaci jednoduše jako zprostředkování 

komunikace (Hepp, Hjarvard, Lundby 2015, s. 316). Detailněji rozebíráme jednotlivé složky 

komunikačního aktu, které utvářejí kvalitu přenosu čili zprostředkovanosti sdělení. Souhrn 

kvalit se dá vyjádřit známým „médium je sdělení“25, tedy odhlédnutí od samotného sdělení 

a zaměření se na použití mediátorů pro přenos sdělení, které samy o sobě ovlivňují percepci 

příjemce sdělení.  

 

Složitost odlišitelnosti jednotlivých pojmů je vidět na genezi uchopení pojmu mediálním 

teoretikem Andreasem Heppem. V roce 2011 Hepp v knize Cultures Of Mediatization plně 

nedokáže odlišit pojmy mediace a mediatizace, těžkopádně se vyhýbá jakýmkoliv definicím 

a často se odvolává na generalizaci pojmu mediace, jako nadřazeného pojmu podle Soni 

Livingstone (s. 29-38). Ve svém „mapování“ světa mediace a mediatizace se také opírá 

o mediální logiku, tedy proces institucionalizace médií jako systému deskripce 

zprostředkovanosti (přestože si je vědom varování sociálně konstruktivní sociologické teorie 

před silou kterou instituce mohou držet nad lidmi) (s. 29-38). V roce 2015 se již Hepp 

                                                           
25 Fráze představená Marshallem McLuhanem v knize Jak rozumět médiím: extenze člověka. 
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podepisuje pod kolaboraci, která označuje mediaci jako zprostředkování komunikace (výše 

v textu). V roce 2017 vydává Hepp spolu s Nickem Couldrym knihu The Mediated 

Construction of Reality26, ve které pozorujeme ústup od důležitosti pojmu mediace (protiklad 

k roku 2011) a místo toho detailní zaměření na proces mediatizace. Hepp a Couldry říkají, 

že svět již není pouze mediovaný, ale mediatizovaný, tedy dlouhodobě dynamicky měněný 

tlakem, který média vyvíjejí na společnost. Roli médií ve společnosti na procesu mediatizace 

přitom odmítají popsat formou kolonizace společnosti médii a dodávají, že mediatizací nemyslí, 

že „sociální svět je totálně „kolonizovaný“ – abychom použili Habermasův termín – médii, 

nebo podroben něčemu tak prostému a bezprostřednímu jako je mediální logika“ (s. 15). Ústup 

od popsání mediatizace formou mediální logiky je pro pojem mediace je důležitý. Hepp a 

Couldry vycházejí z Rogera Silverstonea a opírají se o teorii „dvojité artikulace“. Dvojitá 

artikulace představuje média ve dvou dimenzích, a sice v dimenzi obsahu a v dimenzi předmětu. 

Teorie zdánlivě neříká nic nového – pouze uchopuje artefakty definované v první kapitole po 

formální stránce a stránce obsahu, který jimi protéká, jde tedy o upravené tvrzení torontské 

školy. Ale říká, že do obou dimenzí při tvorbě ať už fyzické formy nebo přenosu sdělení 

vstupuje materializace a institucionalizace. Tedy, že přijímaný obsah je ovlivněn jednak 

odesilatelem sdělení a jednak výrobcem artefaktů. Z toho důvodu „média nikdy nejsou 

neutrální v procesu komunikace“ (Ibid., s. 33). Je nutné si uvědomit, doplňují Hepp a Couldry, 

že výsledkem dlouhodobých procesů institucionalizace a materializace v sociálním 

a mediálním působení jsou média.   

 

Z toho důvodu, totiž že stěžejním tématem knihy The Mediated Construction of Reality 

je proces mediatizace, opouštějí autoři knihy téma mediace poměrně rychle. Zanechávají tedy 

čtenáře s tvrzením, že mediace je zprostředkování komunikace, které je zabarveno 

institucionalizací a materializací. Pokud máme ovšem důsledně oddělit termíny mediace 

a medializace, kloním se k názoru, který nastínil Mark Deuze v pasáži o zombíizaci médií 

v knize Život v médiích. Pokud teoretici zombie apokalypsy tvrdí, že mozek je poslední 

a stěžejní médium, je správné je dementovat filozofií Daniela Dennetta27, který posouvá 

luhanovské „médium je sdělení“ na „žádné médium neexistuje“. Teprve tehdy, když vezmeme 

v potaz „výlučnost našeho mozku, ba dokonce výlučnost každého z nás“ (Deuze 2015, s. 131), 

můžeme označit mediaci za zprostředkování komunikace. Cokoliv, co nemá pouze utilitární 

funkci a co se podílí na ovlivnění či hnětení uživatele média a společnosti jako celku, by mělo 

                                                           
26 Čímž přímo navazují na dílo Bergera a Luckmanna The Social Construction Of Reality. 
27 Daniel Dennett je profesorem kognitivních věd, ateista a sekularista.  
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být předmětem mediatizace. Proto je důležité odhlédnutí vlivných teoretiků, jakými jsou Hepp 

a Couldry, od mediální logiky jako systému, který ovlivňuje mediace a zaměření se na teorii 

mediatizace.  

 

2.1.3 Mediatizace  

 

Z popisu mediace již vyplývá, že mediatizace je důsledkem mediace. Hepp, Hjarvard a Lundby 

nazývají ve stejném článku, ze kterého vycházím v popisu termínu mediace, mediatizaci jako 

potenciál transformace procesů mediace (2015, s. 316). Knut Lundby píše v předmluvě 

sborníku Mediatization of Communication, ve kterém popisuje genezi pojmu mediatizace 

a představuje spektrum definic všech prozatím vzniklých mediálně teoretických směrů, 

že koncept mediatizace „zachycuje sociokulturní transformaci vztahující se k mediálně 

podložené komunikaci“ (Lundby 2014, s. 8). Lundby navíc dodává, že se mediatizace přitom 

nemusí vztahovat k médiím definovaným jako technologické nástroje, jak je známe dnes. 

Stejně jako u teorie permanentní rozšiřitelnosti z první kapitoly se tedy jedná spíše 

o teoretickou deskripci struktury nežli o novomediální teorém. Koncept vhodně doplňuje 

zmíněný Schulzův nástin teorie extenze, substituce, amalgamizace a akomodace.  

 

Takto spatřuje mediatizaci také Friedrich Krotz, který mediatizaci označuje jako „meta-

proces“, tím říká, že mediatizace existuje v pozadí jako neviditelné pravidlo, které se utváří 

spolu s tím, jak lidé utvářejí svět kolem média, na kulturních a sociálních základech. Z toho 

důvodu je mediatizace neviditelné pravidlo, které nikdy nebude platné stejně. Krotz 

připodobňuje mediatizaci k procesům globalizace a individualizace (2009, s. 24-25).  

 

Tím, že je dnešní svět mediatizovaný, už se v diskurzu nemyslí pouze to, že je silně ovlivněn 

médii, jako tomu bylo například v éře nástupu televize, kdy lidé měnili svůj časový rozvrh podle 

oblíbených televizních pořadů. Znamená to, že „i když děláme činnosti, které nejsou přímo 

spojené s použitím média, na konci dne stejně patříme do společnosti, pro kterou jsou média 

základními body pro sebe orientaci“ (Couldry, Hepp 2017, s. 15). Na příkladu případu záchrany 

chlapců z jeskyně v Thajsku28 můžeme sledovat rozdíly mezi jednotlivými pojmy.  

 

Případ z přelomu června a července roku 2018 začat tak, že se skupina mladých fotbalistů 

vedených trenérem vydala na výlet, při kterém se rozhodli projít jeskyní. Zastihl je však silný 

                                                           
28 Detaily o případu čerpány z článků BBC (2018) a serveru Novinky (2018). 
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monzun, který výpravu v jeskyni uvěznil. Záchrana chlapců započala v okamžiku, kdy rodiče 

jednoho z pohřešovaných chlapců zavolali mobilním telefonem trenérovi, kde se zdržel jejich 

syn. Započala tedy mediovanou mobilní komunikací umožněnou mediatizací společnosti. 

Mediatizaci zde spatřujeme jako všudypřítomnost média, jakým je mobil, které bylo původně 

určeno pro komunikaci na velké vzdálenosti. To, že enormní poptávka po zařízení, jakým je 

mobilní telefon umožnila jeho rapidní vývoj, jehož důsledkem je menší velikost a nižší cena 

(Novinky 2018), hraje v případě záchrany chlapců dvojí roli. Dnešní situace by se dala 

vystihnout sloganem „mobil do každé rodiny“. V České republice dle průzkumu Českého 

statistického úřadu z roku 2016 připadá na sto domácností dvě stě šest mobilních telefonů 

(Český statistický úřad 2016). Mediatizace se tedy v případu záchrany chlapců projevuje jednak 

tak, že mobilním telefonem disponuje již téměř každý, a proto i rodiče chlapce mohli trenérovi 

zavolat. Za druhé je pro nás důležitá přímo akce telefonování. Místo toho, aby došli k trenérovi 

domů, mu zatelefonovali. Po rozběhnutí pátrání po chlapcích přišla na řadu medializace, příběh 

o ztracených chlapcích oběhl svět. Komunikace záchranného týmu probíhala skrze vysílačky – 

předchůdce telefonů. Chlapci napsali svým rodičům dopisy (skutečné dopisy psané perem na 

papír), tyto dopisy byly opět medializovány a byly zprostředkovaně čteny (Novinky 2018)29. 

Tím byla společnost, která se o případ zajímala opět mediatizována. Mohlo by se zdát, že popsat 

mediocentrismus na případu záchranné mise je snad krátkozraké, nicméně vyhrocenost 

společenské situace funguje jako katalyzátor společenských procesů, můžeme tedy rychleji 

pozorovat, jak se společnost opírá o média, tedy jak je mediatizována. Sonia Livingstone tento 

stav nazvala jako situaci „mediace všeho“ (2009).  

 

Přistupovat k teorii mediatizace z pohledu jednoho média a sledovat změny, které toto médium 

vyvolává ve společnosti, by se analyticky zdálo jako správný krok. Teorii rozvádí například 

Marshall Poe v knize History of Communications. Jak ale píšou Hepp a Couldry, kteří vycházejí 

z Hasebrinka a Höliga, sledované změny ve společnosti média působí, spíše nežli jednotlivě, 

jako kumulativní síla. Mediatizace společnosti podle nich probíhala a probíhá, prozatím, ve 

třech překrývajících se vlnách, kterými jsou mechanizace, elektrifikace a digitalizace (2017, s. 

34). V rámci softwarové společnosti se pohybujeme v poslední zmíněné vlně.  

 

Snaha o imersivnost, tedy zneviditelnění médií, v důsledku znamená, že mediatizace už není 

jen studií transformačních sil médií na současnou společnost, ale také studií chování nové 

                                                           
29 Zde se potvrzují slova Couldryho a Heppa, jelikož jsou dopisy nakonec stejně čteny skrze mobilní obrazovky – 

i pokud použijeme pro komunikaci starší médium, žijeme ve společnosti, která se opírá o média nová. 
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společnosti, která vzniká uvnitř nich samých. Mediocentrismus, tedy směr popisující média 

jako ústřední hybatele společenské změny, popisuje Mark Deuze jako „produkt života 

prožívaného v médiích: je to iluze, kterou si hýčkáme, abychom přesvědčili sami sebe i ostatní, 

že existujeme nejen vedle médií, ale z podstaty v ústředním, a dokonce privilegovaném 

postavení vůči nim“ (2015, s. 9).  

 

To, že se diskuze o mediatizaci rozvíjí ve věku kvartérních médií, zkresluje jejich možné 

vztažení i na předchozí média. I proto se pro mediatizaci ve vztahu ke kvartérním médiím vžilo 

označení hloubková mediatizace.  

 

2.2 Hloubková mediatizace 

 

Hluboko v mozku se nachází bazální ganglia nucleus accumbens, sídlo pocitu odměny 

a rozkoše. Tato část mozku byla v minulosti zkoumána jako jedna z hlavních částí, která 

umožňuje Pavlovův reflex, například ve studii z roku 2007 od Daye a Carelliové. Tento shluk 

ganglií nehraje stěžejní roli jen pro systém odměňování, ale také ovlivňuje rozvíjení pocitů 

rozkoše a je činný při tvorbě závislostí, jakou je například braní drog (Ibid.). Studie Meshiho, 

Morawetzové a Heekerena z roku 2013 říká, že když nám někdo napíše nebo získáme „like“ na 

sociálních sítích, působí to na nucleus accumbens podobně, jako když jíme výborné jídlo. David 

Rock v článku z roku 2012 pro Harvard Business Review píše, že mediovaná komunikace, 

která simuluje sociální kontakt, nám přirozeně zvedá vlnu dopaminu, stejně jako se to děje při 

přímém kontaktu s lidmi. Dopamin způsobuje, že se cítíme šťastní. Při zprostředkované 

komunikaci už se ovšem nevyplavují další hormony, které nadšení zklidňují a působí jako 

pojitelé silnějších lidských vazeb. Proto když nám někdo napíše zprávu, cítíme se dobře a 

nadšeně čekáme, zda se to stane zas. Situace došla tak daleko, že zejména v souvislosti s 

mladými se začalo hovořit o syndromu zdánlivých vibrací30, tedy o situaci, kdy si myslíme, že 

nám vibruje v kapse mobilní telefon, přestože se tak neděje (například Pisano, Muratori, 

Senese, Gorgová, Sicilianová, Carotenuto, et al. 2019, Goyal, Sainiová 2019). V posledních 

letech se proto v souvislosti se sociálními médii hovoří jako o moderních drogách. Dopamin je 

                                                           
30 Anglicky představeno jako Phantom vibration syndrome. 
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jedna z příčin proč se obklopujeme novomediálními artefakty a kontrolujeme skrze ně alespoň 

jednou denně sociální sítě31.  

 

Berger a Luckmann při popisu procesu konstrukce reality říkají „Jakákoliv často opakovaná 

činnost se ustálí ve vzorec“ (1999, s. 56), tento proces nazývají habitualizací. Postupným 

pohlcováním okolí, které přetváříme do konstrukce svých vlastních realit, autoři popisují jako 

internalizaci reality (Ibid., s. 128). Na dílo přímo navazují Couldry a Hepp, kteří konstrukci 

realit otáčejí k jejich zprostředkovatelům – médiím. Podle Couldryho a Heppa „čím více 

zaplétáme konstrukci svých sociálních světů do použití médií, tím více se proplétají vzájemné 

vztahy mezi samotnými médii“. Tato skutečnost se označuje jako hloubková mediatizace. 

Potenciál transformace procesů mediace se projevuje jako habitualizace určitých návyků, díky 

kterým můžeme pozorovat, jak média mění náš život. Jsou to nakumulované změny chování, 

které na nás působí jako neviditelné meta procesy prostřednictvím hmotných mediálních 

artefaktů. Mediované obsahy tekoucí skrze nová média jsou dokonce tak věrnými kopiemi, 

že nás zasahují stejně hluboko jako reálné sociální interakce. Tím, že se však jedná jen 

o „náhražky“ reality, mění nová média konstrukci našich životů.  

 

2.2.1 Hloubková mediatizace a kultura  

 

Andersen píše, že „hnětací síla vyhledávačů se nachází přesně na křižovatce mezi 

vyhledáváním jako formou komunikace a naší integrací této formy do habitualizovaných akcí“ 

(2018, s. 1143). V následující části proto budeme sledovat vliv mediatizace na jazyk a kulturu.  

 

Změna sociálního chování prostřednictvím mediatizace, která propojuje svět, prostřednictvím 

internetu se označuje jako kultura konvergence. Teorii kultury konvergence rozvádí Henry 

Jenkins, který, jak je představeno již v první kapitole, ji označuje jako „slovo, které popisuje 

technologický, industriální, kulturní a sociální změny, v závislosti na tom, kdo promlouvá 

a o čem si myslí, že promlouvá“ (2006, s. 2-3). Dále ji Jenkins vnímá jako propojování starých 

a nových médií a střetávání sil mediálních tvůrců a mediálních konzumentů, které „interagují 

nepředvídatelnými způsoby“ (Ibid., s. 2). Kultura konvergence koreluje s představou 

                                                           
31 Facebook navštíví alespoň jednou denně 74 % jeho uživatelů. 51 % navštíví Facebook několikrát denně (Smith, 

Anderson 2018). 
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McLuhana o tzv. „globální vesnici“. Propojování komunit prostřednictvím internetu 

se projevuje v marketingu zejména na proměně nákupní cesty zákazníka (představeno níže).  

 

2.2.1.1 Změna myšlení a Google efekt 

 

Jak je naznačeno na začátku kapitoly Hloubková mediatizace, mediatizace mění způsob našeho 

myšlení. Projevy hloubkové mediatizace můžeme sledovat prostřednictvím změn, které 

přinášejí například algoritmy a databáze (Andersen 2018, s. 1140). Databáze slouží jako velké 

knihovny uchovávající naše údaje o všem co na internetu děláme, proto se v posledních letech 

„objevují úvahy o sociálních dopadech mediovaného života, v němž je (potenciálně) všechno 

uloženo, a tudíž není třeba si nic pamatovat“ (Deuze 2015, s. 85). Andersen svou úvahu rozvádí 

Manovichovým tvrzením, že databáze jsou kulturní formy, protože „jsou kulturou používány, 

aby reprezentovaly lidskou zkušenost, svět a lidskou existenci ve světě“ (Manovich 2001, s. 

215). Změnu myšlení zatíženou „Google efektem“, situací, kdy jsou téměř všechny informace 

rychle dohledatelné na internetu, otestovali Sparrow, Liu a Wegner. V experimentu 2 (celá 

studie zahrnuje 4 experimenty) byli účastníci experimentu požádání, aby si přečetli 

a zapamatovali 40 krátkých faktů, se kterými by se běžně mohli setkat při procházení internetu. 

Všichni účastníci poté měli svoje nabyté znalosti přepsat do počítače. Přitom polovině 

z účastníků bylo předem řečeno, že jejich soubor s poznámkami bude uložen a polovině, 

že bude smazán. Ti, kteří věděli, že své poznámky už neuvidí, měli nejlepší schopnost 

vybavování nabytých znalostí (2011). Přesto externalizace naší paměti nemusí být na škodu, 

protože mimo snižování našich vybavovacích schopností „… nám [databáze] dává přístup 

k rozmanitým verzím sebe samých“ (Deuze 2015, s. 94).  

 

2.2.1.2 Mediatizace a nákupní cesta 

 

Z marketingového hlediska můžeme pozorovat, jak éra digitalizace mění nákupní cestu 

zákazníka. Jednou z nejznámějších koncepcí působení reklamy, případně koncepcí nákupního 

chování, je model AIDA, tedy zkratka slov attention, interest, desire, action (pozornost, zájem, 

touha, akce) (Kotler, Kartajaya 2016, s. 60). Model vychází z pravidel tvorby reklamy tak, 

aby provázel zákazníka v cestě jeho nákupu. Reklama by měla zákazníka nejdříve upoutat, 

poté ho zaujmout, vyvolat v něm touhu, závěrem zákazníkovy cesty a splněním povinností 
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reklamy je akce – nejčastěji nákup. Model AIDA32 je překonaný tím, že nezohledňuje zejména 

2 faktory, které jsou pro éru digitalizace nové, a to impulzivnost a konvergentnost. Impulzivnost 

se projevuje zejména tak, že nejdříve provedeme nákup a teprve později si zjišťujeme o 

produktu více informací. Takové chování by mohlo být v minulosti těžko pochopitelné. 

V digitální době ovšem můžeme na internetu najít různé weby specializující se na porovnání 

zboží nebo na specifické vlastnosti i takových produktů jako například léky33. Pojmem 

konvergentnost narážím na označení kultury konvergence, tedy fenoménu softwarové 

společnosti, kdy se jednotlivé internetové kultury navzájem přibližují a propojují, druhotně 

takto můžeme označit stav blízkosti lidí skrze síť internet. Tento fenomén popisují Kotler 

a Kartajaya jako jednu z hlavních změn v pojetí moderního marketingu (4.0) a nazývají ho 

„přechodem od individuálního k sociálnímu“ (2017, s. 14). Jde o fakt, že se zákazník 

v jakékoliv fázi nákupního procesu může obrátit na internetovou společnost pro radu. 

Sledujeme tedy proměnu individuálního pocitu fáze desire ke kolektivnímu rozhodnutí 

                                                           
32 A ostatní modely, které vznikaly v před digitální době, příkladem AISDALSLove, nebo DAGMAR. Detailně 

hierarchizaci marketingových modelů popsal Wijaya v článku The Development of Hierarchy of Effects Model in 

Advertising.  
33 Například zjištění informací o lécích z příbalového letáku před otevřením krabičky s léčivem z portálu 

https://pribalove-letaky.cz/ 

Obrázek 5 – Nová cesta zákazníka ovlivněna offline i online médii. Zdroj: Rittman 2019 
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komunity, zda má zákazník tužbu mít na základě zkušeností a názorů ostatních. Tradiční 

marketingové modely se tedy musely s mediatizováním nákupního chování změnit.  

 

 

Jedním z nejrozšířenějších modelů současnosti je koncept See-Think-Do-Care34 od 

marketingového guru Avinashe Kaushika. Jedná se o model, který rozděluje zákazníky do 4 

fází nákupu. See (vidět) je nákupní fáze, kdy se zákazníci po produktech jen rozhlíží. Think 

(přemýšlet) je fáze, kdy zvažují nákup. Do (konat) kategorie zahrnuje všechny, kteří se rozhodli 

nakoupit. Care je fáze, ve které se staráme o zákazníky z kategorie Do, abychom zajistili, že u 

nás opět nakoupí (Kaushik 2015). Tento marketingový model dynamicky reaguje na zákazníky 

v jakékoliv fázi nákupního procesu a byl vymýšlen až v době digitální éry. Převratnou 

myšlenkou tedy není provázet zákazníka cestou nákupu, ale nabídnout mu vždy takovou 

komunikaci, kterou očekává ve své fázi nákupu. Tato dynamizace se zcela zpřístupnila až 

s příchodem online marketingu, který dokáže zřetelně odlišovat jednotlivé segmenty zákazníků. 

Na obrázku 5 je vidět, jak se (některá) offline a online média podílejí na cestě zákazníka, podle 

poupraveného modelu konceptu See-Think-Do-Care. 

 

Zákazník je v době digitální vlny mediatizace ovlivněn vyhledáváním informací o produktech 

na internetu, nezáleží přitom, jestli nakonec nakoupí produkt na internetu, nebo v kamenném 

obchodě35. Sledujeme tím mimo jiné racionální chování zákazníka, který používá před 

nákupem různá média, kdy buď o produktu získává více informací, nebo ho porovnává s jinými 

produkty ve stejné kategorii, jak píše Megan Hallerová (2019). Takové chování – tedy dobu, 

kdy využíváme co nejvíce informací z internetu, pro co největší informovanost můžeme označit 

jako infosféru.  

  

                                                           
34 Kaushikův model podporuje i Google (Eriksson 2015). 
35 Podle průzkumu Jana Penkaly prostřednictvím platformy Populace.cz přitom zůstává hlavním rozhodujícím 

motivátorem pro nákup na internetu nižší cena (2018). 
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2.2.1.3 Infosféra  

 

Infosféru popisuje Luciano Floridi jako čtvrtou revoluci v lidském bytí. Poté, co jsme 

si uvědomili vlastní maličkost skrze kopernikovskou revoluci, původ našeho vlastního já skrze 

darwinovskou teorii a nakonec zjistili, že stále o sobě víme jen zlomek vzhledem k rozsáhlosti 

našeho nevědomí, kterou nám zpřístupnila freudovská revoluce, se nacházíme ve fázi opouštění 

fyzického světa. Floridi chápe současnost jako přetváření našich já do podob inforgů, 

tedy organismů, kteří se v síti informací, internetu, budou pohybovat zcela přirozeně a budou 

v něm prožívat naplno svůj život, komunikovat ovšem dokáží také s „hybridními agenty“, 

tedy lidmi používajícími nová média (2019 s. 110-120). Infosféra přitom znamená pro nová 

média dokonalé kontextuální prostředí, které je představeno v první kapitole jako jeden 

z aspektů modelu nových médií Jakuba Macka. Proměnu Mackova institucionalizovaného užití 

různými organismy v době infosféry spatřujeme v rozdílné konzumaci a distribuci 

téhož obsahu podle toho, zda v prostředí infosféry vystupuje komunikační jedinec jako 

zmíněný inforg, hybridní agent, nebo entita umělé inteligence. Dopady mediatizace nastíněné 

Floridim korelují s v úvodu představenou myšlenkou migrování do virtuálního světa 

od Schmidta a Cohena. Infosféra navíc bude podle Taleba jen bujet. Jednotku infosféry 

informaci totiž zařadil jako jednu z věcí na svůj seznam antifragilit (2014, s. 55).  To dělá 

z Floridiho líčení předpokladu infosféry vysoce pravděpodobný odhad budoucnosti. 

Dokumentární seriál Dark Net stanice Showtime ukazuje případy infosféry těchto komunikací. 

Osmý díl druhé série představuje možnost komunikace se zemřelým přítelem pomocí softwaru 

umělé inteligence. Ve stejném díle narazíme na Pepper, sociálního robota, humanoida, 

naprogramovaného pro detekci lidských emocí tak, aby mohl být dobrým přítelem. Ve druhém 

díle první série nacházíme ženu, která si nechá do ruky implementovat elektromagnetický čip, 

aby uspokojila svoji touhu stát se součástí infosféry.   

 

2.2.2 Hloubková mediatizace a jazyk 

 

Abychom pochopili, jak probíhá komunikace v prostředí vyhledávací konzole, musíme vyjít 

z toho, jak mediatizace formuje použití jazyka v prostředí nových médií, konkrétně 

ve vyhledávačích. Vzhledem k tomu, že se zaměřuji na vyhledávače, podkapitola se soustředí 

na komunikaci člověk – počítač. Nepopisuji tedy jazyk nových médií, tedy způsob, jak k nám 

promlouvají nová média, tak jak jej popisuje Lev Manovich v knize Jazyk nových médií, 

ale užití jazyku a komunikace v nových médiích. 
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V prostředí infosféry, ve které na sebe narážejí při komunikaci různé stupně digitalizovaných 

účastníků komunikace, jak je popisuje Floridi (2019), je komunikační hloubka spojena 

s komunikačními softwary, zejména chatboty, tedy automatizovaným softwarem, který 

je naučený konverzovat s uživatelem softwaru. Chatboti přeneseně fungují i v prostředí 

vyhledávačů jako čtecí zařízení záměrů uživatelů. V tomto prostředí se pojem hloubkové 

konverzace pojí k akci odkázání uživatele na chtěné části internetu na základě konverzace, 

například prostřednictvím odkazů jazyka HTML. Takovou akci potom označujeme jako 

hloubkové komunikační odkazování, jak je vidět na patentu US 2019 / 0121909 A1 společnosti 

IBM. Patent se zaměřuje na zlepšení technik komunikace člověk – chatbot. Jak figuruje 

hloubkové komunikační odkazování ve výše popsaném schéma, vidíme na obrázku 6. Pozice 

hlubokých konverzačních odkazů je označena číslem 114. Konverzační odkazování je přímo 

propojeno se schopností chatbota relevantně odpovídat. Sémanticky analyzované komunikační 

akty se nakonec ukládají do adresáře (116). Z adresáře čerpají další chatboti, aby zlepšili 

komunikační dovednosti.  

 

 

 

Komunikace, do které vstupují chatboti je přitom softwarově vysoce náročný proces. Počítače 

nedokáží číst naše pocity, nebo záměry, ty si ovšem do komunikace zprostředkované počítačem 

přenášíme z fyzického světa, jak vyplývá z textové analýzy u dětí (Blomová, van Dijková, 

Obrázek 6 – Schéma optimalizace komunikační techniky vyhledávačů reprezentující pozici 

hlubokých konverzačních odkazů. Zdroj: Dechu, Kumar (2019) 
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Vasićová, van Witteloostuijnová, Avrutin 2017). Proto musíme algoritmy učit, jak na naše 

rozdílné dotazy správně odpovídat. Postup popisují například Setiaji a Wibowo (2016), kteří 

představují model jak naučit chatbota srozumitelně komunikovat, na základě přístupu 

ke znalostní databázi. Menal Dahyiová navíc v závěru popisu struktury komunikace chatbota 

dodává, že chatboti „poskytují zábavu, šetří čas a poskytují odpovědi na otázky, které jsou těžko 

dostupné. Chatbot musí být jednoduchý a komunikativní“ (Dahyiová 2017, s. 160). Jednoduchý 

model chatbota podle Dahyiové je na obrázku 7. Schéma ukazuje proces čerpání informací 

z databáze na základě uživatelského vstupu a porovnání řetězců. 

 

 

  

Zprostředkovaná komunikace zasahuje ovšem i do oblastí, kde nefiguruje pouze text. Vzhledem 

k tomu, že světové vyhledávače zpravidla poskytují i vyhledávání pomocí obrázků, musíme 

učit algoritmy, jak rozpoznat vhodné výsledky, přestože je nevidí. Moderování obsahu, tedy 

systémových odpovědí na naše dotazy, můžeme provádět pouze tak, že fyzicky 

překontrolujeme výsledky rozhodnutí algoritmů. Ty poté opravíme a uložíme do databáze. 

Tak naučíme algoritmus, co je dobré a co špatné. Proto existuje pozice moderátorů obsahu, lidí, 

které zaměstnávají společnosti provozující vyhledávače. Pravou tvář této práce odkrývá opět 

dokument Dark Net. Ve čtvrtém díle první série se setkáváme s Lilou, která vykonává práci na 

novém softwaru bezpečného vyhledávání, tedy možnosti, kdy se ve výsledcích vyhledávání 

nezobrazují nevhodné nebo explicitní obrázky. Podle dokumentu je na internet denně nahráno 

1,8 miliardy obrázků, a přitom moderátorů, kteří mají za úkol tyto obrázky filtrovat, pracuje na 

Obrázek 7 – Schéma komunikace chatbota. Zdroj: Menal Dahyiová (2017) 
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celém světě pouhých sto tisíc, což znamená, že by každý z nich musel denně zkontrolovat 

18 000 obrázků36.  

Strojové učení algoritmů ve výsledku umožňuje algoritmům předpovídat, jaké odpovědi 

a výsledky chceme vidět, když vyhledáváme37. Díky tomu už jsou algoritmy schopné 

předpovědět z použití specifického jazyka, přesněji z vyhledávání specifických klíčových slov, 

nejen záměr našeho hledání, ale i závažné nemoci, jakými mohou být rakovina nebo 

Parkinsonova choroba (White, Doraiswamy, Horvitz 2018; Hochbergová, Dauod, Shehadeh, 

Yom-tov 2019).  

Algoritmy ovšem neovlivňují výsledky vyhledávání pouze sekundárně, ovlivňují již primárně 

použití jazyku vůči vyhledávačům, jelikož „[a]lgoritmy hnětou komunikaci, protože jsme 

si vědomi toho, že jsou v komunikaci přítomné“ (Andersen 2018, s. 1144). Andersen svůj 

argument staví na výzkumu Tainy Bucherové (2016). Bucherová ukazuje, že algoritmy slouží 

jako pasti identity, když nás algoritmy sociálních sítí obklopují obsahem naší sociální bubliny 

a takovým obsahem, který se nám líbí. Tím se pro nás stává používání sociálních sítí sice 

komfortní a sebeutvrzující, sociální sítě ale působí jako zrcadla světa, jak ho vidíme my, nikoliv 

jaký doopravdy je (s. 34-35). Situace, kterou Bucherová nazývá „hrou popularity“, nastává, 

když díky uvědomování si algoritmů používáme určitá slova, nebo zveřejňujeme příspěvky 

v určitý čas tak, aby byly pro algoritmus co nejpřitažlivější, nebo naopak (s. 36-37). 

Proto Bucherová píše, že „algoritmy nejsou jen abstraktní počítačové procesy; mají totiž sílu 

určovat sociální realitu tím, že tvarují sociální život v různých stupních“ (Ibid., s. 40).  

To, že jsou si lidé vědomi přítomnosti algoritmů při mediované komunikaci, můžeme sledovat 

na komunikačním procesu při použití vyhledávačů. Při použití vyhledávačů chápeme, 

že algoritmus potřebuje jasné zadání toho, co hledat. Z toho důvodu se málokdy setkáme 

se zadáváním vět nebo frází do vyhledávací konzole. Průměrný počet slov, který uživatelé 

vyhledávačů, konkrétně Google, používají, jsou tři až čtyři slova na jedno hledání (Lata b. r., 

Ussery 2008). Uživatelé, kteří s vyhledávači pracují častěji, navíc používají k hledání informací 

méně slov i méně znaků, protože jsou naučeni, že tak získají lepší výsledky vyhledávaní (Haag, 

Weideman 2014).  

Stejně jako obrázky, i kvalitu odpovědí na vyhledávací dotazy kontrolují externí pracovníci. 

Ti například v Google používají 166stránkový dokument pro hodnocení kvality odpovědí 

                                                           
36 V případě Lily, se jednalo na pozici moderátora obsahu o roční kontrakt. Po půlroce od smlouvy odstoupila 

s diagnostikovanou posttraumatickou poruchou. 
37 Detailně je proces fungování vyhledávačů popsán v kapitole 3. 
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(Google b. r.). Tím se ovšem, jak bylo nastíněno výše, stává z vyhledávačů institucionalizovaný 

nástroj, který je zabarvený politikou společnosti. Filtrování výsledků, ať už primární pomocí 

systému algoritmů, nebo sekundární prostřednictvím moderátorů obsahu, znamená filtrování 

objektivní reality. Takovým příkladem může být i našeptávač, který automaticky doplňuje 

hledání uživatele. Našeptávač nabízí výsledky na základě vyhledávacího dotazu, našich 

historických vyhledávání (pokud jsme připojeni k účtu Google) a dat ostatních uživatelů 

vyhledávače (Google b.r.). Tak může u komunikačního záměru docházet k primingu38 uživatele 

ze strany vyhledávačů.  

S odpovědí na otázku, jak mění korpus jazyka internet, přichází Jannis Androutsopoulos. 

V roce 2011 došel k závěru, že spíše, nežli k difuzím obou světů dochází k inovacím použití 

slov při jejich interpretaci v online prostředí (2011). Příklad takového konání předkládá 

Berdicevskis při rozboru ruského internetového jazyka. Jedním z častých neologických tvarů 

je prodlužování písmen ve slovech, čímž nahrazujeme ve zprostředkované komunikaci absenci 

zvuku a nonverbálních signálů (2014, s. 113). Příkladem takového slova, může být v češtině 

slovo „hustýýý“, pro vyjádření nadšení. Internet je jistě bohatým zdrojem výraziva, pokud 

ovšem porovnáme oblast internetu například s oblastmi chemie nebo biologie, zjistíme, 

že internet je zdrojem pouhého zlomku nové slovní zásoby (Crystal 2011, s. 58-61). Změna, 

kterou prochází jazyk jedince při použití internetu, je navíc těžko detekovatelná, neologismy 

nemají zatím ucelený internetový korpus, a proto se můžeme spoléhat pouze na „nevěrohodné 

odhady počítadel vyhledávačů“ (Ibid., s. 58). Crystal jakožto lingvistický odborník navíc 

doplňuje, že použití jazyka v online světě se od běžné mluvy jedince liší minimálně (s. 57).  

  

                                                           
38 Priming je experimentální rámec ve kterém předchozí procesy ovlivňují pozdější procesy (Janiszewski, Wyer 

2014). 
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3 Komunikace v prostředí vyhledávací konzole  

 

První dvě kapitoly představují, jak na harddiscích vzniká naše externí mysl a jak je reifikována 

pomocí hmotné části novomediálních artefaktů. Z marketingového pohledu je důležité, 

že externí mysl ve formě dat, informací a znalostí mění způsob nákupního chování, neboť 

„[k]dyž nové informační technologie mění existující prostředí, přinášejí zlom – nové kanály 

a přehrady, které přesměrovávají tok informací” (Gleick 2013, s. 327). Technologie vytvořila 

možnost nového toku informací v technologické pavučině internetu a spolu s tím postupně 

přesouvá hlavní tok informací z reálného světa39 do online prostředí. Jak je řečeno v kapitole 1. 

5. 1 Vyhledávací konzole, vyhledávače vznikly jako odezva na poptávku po orientaci 

v prostředí internetové sítě a své postavení oblíbených pomocníků si vydobyly, až když byly 

zhmotněny jako samostatný nástroj, který dokáže nabízet uživatelům relevantní výsledky. 

Vzhledem k tomu, že Google má mezi vyhledávači téměř monopolní postavení, jak je vidět 

na obrázcích 8 a 9, zaměřím pozornost zejména na tento vyhledávač.  

 

                                                           
39 Už fakt, že slovo svět, musím pro jasnost věty doplnit o přídavné jméno reálný, ukazuje jak vyspěle a uvěřitelně 

se „online“ svět podařilo vybudovat.  

Google 
91,73%

Bing
3,88%

Yahoo!
2,80%

Baidu
0,56%

Yandex RU 
1,03%

Nejpoužívanější vyhledávače ve světě. 
Statistika za říjen 2018.  Zdroj: Statista.com 2019 

Google Bing Yahoo! Baidu Yandex RU

Obrázek 8 – Graf podílu nejpoužívanějších vyhledávačů světa. Vlastní zpracování autora, 

podle Statista.com 2019. 
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Proč je služba vyhledávání zdarma a proč Google neustále zlepšuje kvality vyhledávání, shrnuje 

jedno slovo. Zisk. Google zlepšuje kvalitu vyhledávání, jelikož čím větší uživatelskou 

základnou disponuje, tím větší může nabídnout “komoditu tvořenou publikum” (Buzzard 2012, 

s. 1). Komodita tvořená publikem slouží jako určovatel popularity média a potenciálním 

inzerentům udává, jak velkému publiku je přístupná reklamní plocha média. Stejně jako 

se televizní kanály snaží své programy stavět co nejzajímavěji, tak aby získaly co největší počet 

diváků (komoditní publikum), vyhledávače zlepšují služby ze stejného důvodu. Inzerenti, kteří 

využívají vyhledávače k marketingovým účelům, následně generují poskytovatelům 

vyhledávače zisk a díky tomu mohou uživatelé bezplatně vyhledávat internetový obsah.  

 

3.1 Princip fungování vyhledávačů  

 

Viktor Janouch v roce 2014 napsal, že „[v]ědět, jak funguje vyhledávač, je základní podmínkou 

úspěchu v internetovém marketingu“ (s. 29). Jedna z nejlepších publikací, která věcně shrnuje, 

jak vyhledávače, zejména Google, fungují, jsou matematici Amy Langvillová a Carl Meyer, při 

popisu se proto budu držet zejména jejich publikace Google‘s PageRank and Beyond. Nejprve 

si pro zjednodušení představme40, že všechny weby jsou zařazeny do rozsáhlé databáze podle 

URL. Díky tomu, že je jejich URL viditelná a přístupná, jsou v prostředí internetu nalezitelné 

                                                           
40 Některé weby nemusí chtít být vidět a nestojí tedy o to být dohledatelní prostřednictvím vyhledávačů. 

Google
75%

Seznam
25%

Nejpoužívanější tuzemské vyhledávače.
Poměr rozdělení ke konci roku 2018.

Zdroj: Kos 2019, evisions.cz

Google Seznam

Obrázek 9 – Graf přerozdělení podílu vyhledávačů působících na tuzemském trhu. Vlastní 

zpracování autora, Zdroj: Kos 2019, evisions.cz 
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a následně i zpracovatelné prostřednictvím softwarů. Tento fakt je vidět na obrázku 10, 

označeno číslem 1. Celý popis fungování vyhledávačů, včetně doplňujících informací je v této 

části značně zjednodušen, aby byl snadno pochopitelný každému čtenáři.  Číslem 8 je označen 

uživatel vyhledávače.  

 

 

 

3.1.1 Část nezávislá na dotazu 

 

Popis fungování vyhledávačů můžeme rozdělit na dvě části. Procesy části vyhledávačů, která 

je nezávislá na dotazu, probíhají neustále. Tyto procesy probíhají proto, aby si software 

připravil dostatečnou zásobu informací. Získané informace z části nezávislé na dotazu 

se postupně ukládají stranou a tvoří zdroj pro čerpání informací. Proto pokud zadáme 

do vyhledávače dotaz, dostaneme odpověď v rámcích sekund. Jedná se totiž o seřazení 

již prolistovaných informací.  

  

Obrázek 10 – Schéma procesu vyhledávačů. Vlastní zpracování autora, zdroj: Langvillová a 

Meyer, Google's PageRank and Beyond: the science of search engine rankings, s. 11 
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3.1.1.1 Crawler  

 

Z obrázku 10 je patrné, že přímo s databází webů komunikuje crawler (číslo 2). Crawler je 

software, který přímo definuje, jak mají vypadat informace sbírané z webů. Naviguje menší 

části kódu, kterým se říká pavouci – těm zadává, jaké weby mají být procházeny a jaké 

informace z nich mají být sbírány. Pavouci dostanou seznam URL adres a ty začnou podle 

pokynů crawlera procházet (s. 15). Z toho vyplývá, že podle nastavení crawlera se můžeme 

setkat s rozdílným nastavením vyhledávačů. Některé vyhledávače mohou být zaměřeny 

na sbírání údajů o webech s určitou doménou. Pokud by crawler sbíral údaje pouze o doménách 

.cz, bude se jednat o vyhledávač českých webů. Tímto způsobem vznikají specializované 

vyhledávače.  

Jak je řečeno výše, část nezávislá na dotazu pracuje neustále. Crawler musí denně projít všechny 

pro něj důležité weby. Pokud by to neudělal, bude poskytovat uživatelům vyhledávání zastaralé 

informace. Procházení webů je tedy nikdy nekončící proces, který Langvillová a Meyer trefně 

nazývají sisyfovskou prací (s. 16). Z crawlera putují získané informace do stránkového 

repozitáře anebo přímo prochází indexací.  

 

3.1.1.2 Indexace  

  

Extrahované weby jsou dále zpracovávány indexací. Indexace znamená, že z obsahu webu, 

který dříve přečetl crawler, je nyní procesem indexace vytvořena komprimovaná verze webu, 

obsahující jen ty nejdůležitější části webu. Mezi ně patří „nadpisy, popisy, textové kotvy, 

zvýrazněný text a odkazy“ (s. 19). Téměř všechny vyhledávače ovšem vracejí výsledky hlavně 

na základě klíčových slov, tedy slov v textu, které odpovídají vyhledávacím dotazům uživatele 

vyhledávače. Proto je dobrou praxí vytvářet obsahové indexy. To jsou opět komprimované 

verze webů, které obsahují frekvenční analýzu textu jednotlivých stránek webu. Výsledný 

soubor může vypadat například takto: 
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 pes – 2 (10), 3 (2), 8 (1)  

 kočka – 1 (10), 3 (3), 123 (7) 

. 

. 

. 

 slovo – m (p), m (p), m (p) 

(vlastní zpracování autora, podle Langvillová a Meyer, Google's PageRank and beyond: the 

science of search engine rankings , s. 19) 

 

Schéma znamená, že web je frekvenční textovou analýzou indexován následovně: slovo pes 

se vyskytuje na stránce dva desetkrát, na stránce tři dvakrát a na stránce osm jednou. Kočka 

se na stejném webu vyskytuje na stránce jedna desetkrát, stránce tři třikrát a stránce osm 

sedmkrát. Indexací existuje více typů a každý vyhledávač používá několik typů vlastních 

indexací. Mohou paralelně vznikat na základě obrázků, barvy písma textu, typu užitého fontu 

a tak dále. Při indexování se však, zejména u klíčových slov, často vyskytují problémy 

s nedorozuměním. Problém začíná už u otázky, jak definovat slovo. Například asijské obrazové 

jazyky nemají jasné ohraničení slov (Halavais 2018, s. 22). Některá slova jsou naopak 

pro hledání zbytečná, protože je obsahuje každý text, jako například částice a nebo je. Taková 

slova jsou proto označena jako „stop slova“ a nejsou do indexů započítávána (Ibid., s. 23). 

Dalším problémem je podvádění. Aby vlastníci webů zviditelnili své stránky, uchylovali 

se k tomu, že na web často umisťovali „neviditelný text“, tedy text, který návštěvník webu 

neviděl, ale prošel procesem indexace. Například bílý text na bílém pozadí, který obsahoval 

pouze jedno slovo několikrát za sebou (Ibid.). Neustálé procházení obsahů jednotlivých webů 

je téměř nemožné, a proto jsou weby na základě indexace hodnoceny. Způsob hodnocení je to, 

co spolu s crawlerem dělá z každého vyhledávače unikát (Ibid.).  

 

3.1.1.3 PageRank 

  

Protože frekvenční obsahová analýza se ukázala být snadno oklamatelná (viz výše), snažili 

se tvůrci vyhledávačů přijít s lepší verzí hodnocení webových stránek. Průlom nastal v roce 

1998, kdy Brin a Page, zakladatelé společnosti Google, zformulovali tezi PageRanku 
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(Langvillová, Meyer 2006, s. 26). PageRank je systém hodnocení kvality webové stránky 

na základě analýzy odkazů vedoucích na danou webovou stránku. Celý systém je postavený 

na myšlence, že kvalitní weby budou často citovány a bude na ně z jiných webů odkazováno, 

tedy budou stoupat v oblíbenosti. Čím citovanější webová stránka, tím lepší informace 

obsahuje. Kvalitu webových stránek už tedy nehodnotí pouze hodnotící moduly na základě 

indexace, ale dělají to sami tvůrci webů. Všechny odkazy ovšem nemají stejnou váhu, nabývají 

hodnoty 0 - 10. Na začátku celého procesu jsou strategicky vybrány důvěryhodné webové 

stránky, které jsou ohodnoceni jako nositelé PageRank 10 (Ibid., s. 28). PageRank je tedy 

hodnotou, která se sestavuje z odkazů, které vedou na určitou stránku a které jsou násobené 

váhou své důvěryhodnosti a ponížené faktorem ztráty, a z odkazů, které uděluje sama stránka. 

Níže je původní PageRank vzorec. 

 

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) 

 

„Webová stránka A je citována stránkami T1 až Tn. Parametr d je faktor ztráty (obvykle 

nastavený na 0.85). […] C(A) je definováno jako počet odkazů, které vedou ze stránky A“ 

(Brin, Page 1998).  

To znamená, že pokud stránka uděluje až příliš odkazů, její PageRank postupně klesá. Dále 

pokud Google zaznamená podvodné odkazování, udělí dané webové stránce PageRank 0, čímž 

se stane prakticky nenalezitelnou. PageRank je důvod, proč se Google stal nejpoužívanějším 

vyhledávačem. Dodnes je součástí hodnocení kvality stránky vedle ostatních faktorů 

zmíněných výše41.  

  

                                                           
41 V poslední době se vyskytly názory, že Google již PageRank nepoužívá. Google však přestal používat pouze 

uživatelský nástroj pro kontrolu PageRank, nikoliv systém hodnocení stránek samostatný, jak popisuje Tim Soulo 

(2018). 
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3.1.2 Část závislá na dotazu  

 

Po zadání vyhledávacího dotazu do vyhledávací konzole dostane uživatel odpověď v řádu 

(mili)sekund. To je možné díky fungování části vyhledávače závislé na dotazu, která dotaz 

porovná s databází indexovaných webových stránek a během chvíle je seřadí na základě 

relevantnosti. 

 

3.1.2.1 Hodnocení  

 

Výsledky indexování jsou nakonec posunuty do dotazového modulu. Dotazový modul 

porovnává vyhledávaný dotaz uživatele s indexovanými výsledky vyhledávače. Následně jsou 

odpovídající indexované výsledky předány hodnotícímu modulu. Zde probíhají výpočty 

relevance, tedy schopnosti přesně zodpovědět dotaz uživatele. Jak probíhá výpočet relevance, 

si opět představíme na příkladu z kapitoly 3.1.1.2, který upravíme do reálnější podoby 

indexovaného souboru.  

Vzhledem k tomu, že indexace neprobíhá pouze na základě klíčových slov, ale ostatních výše 

představených faktorech, celkové skóre indexace vznikne jako součet jednotlivých faktorů. 

Zjednodušený model, který neupřednostňuje některé faktory (například nadpisy) před jinými 

(klíčová slova) vypadá takto:  

 

 pes – 2 (1, 2, 10), 3 (3, 0, 2), 8 (1, 1, 1)  

 kočka – 1 (2, 3, 10), 3 (0, 1, 3), 8 (2, 0, 7) 

. 

. 

. 

 slovo – m (n, o, p), m (n, o, p), m (n, o, p) 

Model řadí faktory stránky podle klíče (nadpis, popis, slovo). Nyní můžeme vyčíst, že slovo 

pes je na stránce 2 přítomno jednou v nadpisu, dvakrát v popisu a desetkrát se vyskytuje jako 

slovo v textu).  

Zjednodušený model výpočtu relevance může fungovat jako součet faktorů pro odpověď 

na jeden vyhledávací dotaz a součin faktorů hodnoty každého slova na vyhledávací dotaz o n> 
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1 dotazů. Předpokládejme navíc, že pokud hodnotící modul získá pro část dotazu pro n> 1 

u jednoho ze slov hodnotu 0, nebude provádět součin hodnot. 

Pro vyhledávací dotaz pes a kočka bude vypočítáno skóre jednotlivých stránek webu 

následovně:  

 stránka 1 – (1 + 2 + 10) x (0) = 13 

 stránka 2 – (0) x (2 + 3 + 10) = 15 

 stránka 3 – (3 + 0 + 2) x (0 + 1 + 3) = 20 

 stránka 8 – (1 + 1 + 1) x (2 + 0 + 7) = 27  

Podle hodnoty relevance budou stránky webu seřazeny:  

1. stránka 8  

2. stránka 3  

3. stránka 2  

4. stránka 1  

a v tomto pořadí budou prezentovány jako výsledky vyhledávání uživateli, který zadal 

vyhledávací dotaz pes a kočka (za předpokladu, že slova pes a kočka obsahuje pouze jediný 

web).  

Tímto způsobem jsou vyhodnoceny všechny indexované weby a nakonec jsou podle získaného 

skóre seřazeny jako výsledky vyhledávání. Pokud bychom chtěli náš hypotetický hodnoticí 

modul přiblížit více realitě, každému z faktorů bychom přiřadili různou váhu, takže například 

všechny nadpisy bychom zhodnotili váhou 10, popisy váhou 5 a klíčová slova 

by zvýhodňována nebyla. Dnešní vyhledávače ovšem „[p]racují nejen s faktory a jejich váhou, 

ale také s rozhodovacími stromy, technologiemi umožňujícími vzít v úvahu aktuální trendy, 

situaci na trhu, události v politice, sportu, kultuře, živelné katastrofy, epidemie a cokoliv 

dalšího vás napadne“ (Janouch 2014, s. 31). Přesné fungování algoritmů vyhledávače 

je veřejnosti skryto.  

V roce 2013 Google představil nový model „konverzačního vyhledávání“. To znamená, 

že klíčová slova neextrahuje jako nezávislé jednotky, ale považuje je za součást fráze nebo věty.  

Tím zvýraznil důležitost kontextu nad obsahem a začal nabízet uživatelům specifickou cílovou 

stránku webové stránky spíše než její domovskou stránku. Projekt je nazván Hummingbird 

(Halavais 2018, s. 60).  
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3.1.3 HTML  

 

Hypertext Markup Language je jedním ze základních jazyků pro tvorbu webových stránek. 

Hypertextový je, protože jednou ze základních stavebních částí jazyka je odkazování mezi 

jednotlivými webovými stránkami hypertextovými odkazy. Značkový (markup) znamená, 

že od „běžného textového dokumentu se liší tím, že kromě vlastního obsahu stránky obsahuje 

navíc informace o vzhledu a formátování stránky […], informace se prohlížeči předávají 

pomocí značek uzavřených mezi znaky < >“ (Písek 2006, s. 14). Tedy softwary určené ke čtení 

HTML dokumentů, jakými jsou prohlížeč nebo vyhledávač, mohou v HTML dokumentu číst 

díky zmíněným značkám. Značky jsou převážně párové, to znamená, že ohraničují začátek 

a konec označovaného. Příklad uvedu na jednoduchém kódu.  

 

<html> 

<head>  

 <title> Název stránky </title> 

<meta name=”description” content=”popis stránky uložený jako meta informace”> 

</head> 

<body> 

<h1> Nadpis úrovně 1 </h1> 

Obsah viditelný uživatelem 

</body> 

</html> 

 

Značka <html> ohraničuje HTML dokument, říká tedy softwaru, který prochází soubor, 

že se jedná o jazyk typu HTML. Jak je vidět, <html> je párová značka, a proto uvozuje začátek 

a konec označované oblasti HTML typu. Konec této oblasti se ukončuje značkou s lomítkem 

</html>. Párová značka <head> ohraničuje uživatelem neviditelnou část, která je určena právě 

čtecím softwarům. Například vyhledávač (prostřednictvím jednoho z pavouků softwaru 
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crawler) zjistí, že název stránky je „Název stránky“ a že popis stránky je „popis stránky uložený 

jako meta informace“ (Ibid., s. 19).  

Párová značka body označuje oblast viditelnou uživatelem, jde tedy, zjednodušeně, o veškerý 

obsah, který vidíme při procházení webové stránky. Zde již dochází k dvojímu čtení. Uživatel 

by (celý) výše napsaný kód přečetl takto (rámeček symbolizuje okraje webové stránky):  

 

Nadpis úrovně 1  

Obsah viditelný uživatelem 

 

Tedy při čtení stránky prohlížečem dochází k interpretování značek do jejich podoby pro čtení 

uživatelem a tyto značky se uživatelům webové stránky skrývají. Značka <h1> interpretuje text 

uvedený mezi značkami jako nadpis úrovně 1 a proto ho pro uživatele automaticky zvětší. 

Vyhledávač kód indexuje, a proto zaznamená, že web obsahuje jeden nadpis úrovně jedna a text 

s hodnotou „Obsah viditelný uživatelem“, který indexuje například podle výše uvedeného 

klíče.  

Sesbírané informace vyhledávač potom interpretuje uživateli (známým) způsobem na 

obrázku 11. 

 

  

 

Informace ve značce <title> </title> 

Informace ve značce <meta name=”description”> 

Obrázek 11 – Snímek obrazovky zobrazující výsledek vyhledávání na dotaz Google. 
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Díky jazyku HTML a dalším jazykům pro tvorbu webových stránek dokáží vyhledávače „číst“ 

obsah webových stránek a smysluplně ho poté interpretovat tak, aby doručovaly relevantní 

informace. 

3.1.4 Výsledky vyhledávání  

 

Poté co uživatel vloží do vyhledávací konzole vyhledávací dotaz, vyhledávač vrátí uživateli 

odpověď ve formě stránky s výsledky vyhledávání, anglicky zkráceno jako SERP42. SERP 

obsahuje organické a placené výsledky vyhledávání. Organické výsledky jsou takové, které 

seřadí sám vyhledávač na základě hodnocení relevance, na základě výše zmíněných procesů. 

Placené výsledky vyhledávání označující PPC reklamu a jejich relevanci k vyhledávacímu 

dotazu si určuje inzerent (viz níže). Na obrázku 12 jsou vidět výsledky vyhledávání na dotaz 

„školení google ads“. První čtyři pozice zaujímají placené výsledky vyhledávání – zde určují 

inzerenti, že se chtějí na daný vyhledávací dotaz zobrazit. Následují organické výsledky – tyto 

výsledky určuje Google. Poslední výsledek je opět placený. Po kliknutí na výsledek 

vyhledávání se uživatel dostane na inzerovanou webovou stránku. Placené výsledky 

vyhledávání jsou označeny slovem reklama pod nadpisem inzerátu.  

 

                                                           
42 Zmíněno v kapitole 2. 5. 1. 
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Placený výsledek vyhledávání 

Obrázek 12 – Výsledky  vyhledávání pro dotaz "školení google ads" 
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3.2 Vyhledávací konzole a marketing 

 

V prostředí vyhledávací konzole se uživatel může setkat se dvěma typy marketingové 

komunikace, jde o PPC reklamy a optimalizaci webových stránek pro vyhledávače – zkráceně 

SEO43 (Janouch 2014).  

3.2.1 Klíčová slova 
 

Marketingová komunikace v prostředí vyhledávací konzole je rozdílná svým unikátním 

použitím klíčových slov, jako hlavních prostředků komunikace, „přes klíčová slova přichází 

návštěvníci na webové stránky, kde se z nich mohou stát zákazníci“ (Ibid., s. 68).  

Klíčové slovo je zjednodušující výraz, který slouží k vyhledávání a třídění obsahu. Použití více 

slov k vyhledávání se označuje jako klíčová fráze (Adaptic b. r.). 

3.2.2 PPC reklama  

 

PPC je anglická zkratka pro pay per click, tedy platba za proklik. Je to model, při kterém 

inzerent platí inzertní službě vyhledávače za proklik reklamy od uživatele vyhledávače, tedy za 

přivedenou návštěvu na webovou stránku (Ibid., s. 94).  

Kampaně se zakládají v reklamních systémech vyhledávačů. Každý vyhledávač používá vlastní 

nástroj na tvorbu a distribuci reklamy. Google používá Google Ads, Seznam.cz používá systém 

Sklik (Ibid., s. 99). Skrze tyto systémy inzerenti nakupují reklamní prostor v reklamních sítích, 

které systémy nabízejí. My se však budeme zaměřovat na vyhledávací síť, tedy reklamní prostor 

ve výsledcích vyhledávání. 

Každý, kdo chce inzerovat v reklamních sítích, si musí nejprve založit inzertní účet. Účty 

inzerenti dělí na kampaně, přitom „každá kampaň by měla být zaměřena na nějaký cíl“ (Ibid., 

s. 96). Kampaně se dělí nejen podle kýženého cíle, ale také podle jazyka uživatelů, na které 

kampaně cílíme, geografického cílení (reklama se zobrazuje pouze uživatelům v určité oblasti), 

publik, na která cílíme (například cílení na předchozí návštěvníky naší webové stránky) a podle 

inzertní sítě (tedy vyhledávací, obsahová a dále). Řekněme, že bychom chtěli cílit na uživatele, 

kteří mají zájem o školení systému Google Ads a jako firma bychom školení pořádali v Praze 

a Brně. Kampaně bychom mohli založit dvě. Obě bychom jazykově nastavili na češtinu a jako 

                                                           
43 Zkratka pochází z angličtiny a znamená Search engine optimization. 
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kampaně typu vyhledávací síť. Jednu z kampaní bychom ale nastavili tak, aby se zobrazovala 

pouze uživatelům vyhledávače v Praze a okolí, a druhou v Brně a okolí.   

V každé kampani se vytváří sestavy. „Sestavy se nejčastěji člení dle příbuznosti klíčových slov“ 

(Ibid.). A konečně do každé sestavy se přidávají klíčová slova. Pokud klíčové slovo odpovídá 

vyhledávanému dotazu, zobrazí se reklama v dané sestavě. Posledním elementem reklam je 

tedy reklama. V každé sestavě můžeme vytvořit několik reklamních inzerátů, kterými 

oslovujeme potenciální zákazníky.  

Vyhodnocení úspěšnosti nastavené reklamy se liší na základě stanovených cílů, které chceme 

skrze kampaň splnit. Mezi nejzákladnější ukazatele úspěchu reklamy ale patří míra prokliků 

(CTR44), nebo míra a počet konverzí45 (Ibid.).   

                                                           
44 CTR se vypočítá, jako podíl uživatelů kteří viděli reklamu a kteří na reklamu klikli.  
45 Míra konverzí se počítá jako podíl uživatelů, kteří prokliky reklamu a následně provedli akci označenou jako 

konverze. 

Obrázek 13 – Schéma reklamního účtu 
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3.2.2.1 Klíčová slova 

 

Každé klíčové slovo může disponovat variabilní mírou shody s vyhledávacím dotazem. 

Výchozím typem shody je volná shoda klíčových slov. Na tento typ shody se zobrazují inzeráty 

pro relevantní vyhledávací dotazy, i pokud příslušné výrazy nejsou zahrnuty v sestavě 

inzerenta. Například klíčové slovo školení ve volné shodě by vypadalo v účtu následovně:  

školení 

Klíčová slova s modifikátorem volné shody spouštějí reklamu v případě, že vyhledávací dotaz 

odpovídá libovolné kombinaci výrazů tvořících klíčové slovo, synonyma slova nebo jiné 

varianty výrazů, které dotazem úzce souvisejí. V účtu značíme pomocí značky +.  

+školení 

Frázová shoda klíčového slova znamená, že se vyhledávací dotaz a klíčové slovo shodují 

s určitým souslovím nebo jeho obměnou. Reklama by se nezobrazila v případě, že by struktura 

vyhledávacího dotazu byla narušena nadbytečným slovem, nebo pokud by slova byla v jiném 

pořadí. Shoda se značí uvozovkami.  

“školení“ 

 

Přesná shoda klíčového slova zobrazí reklamy na dotazy, které se přesně shodují s klíčovým 

slovem nebo jsou jeho velmi blízkou variantou. Značí se hranatými závorkami.  

[školení] 

Pokud nechceme, aby se reklama zobrazovala na některá slova, která pro nás nejsou relevantní, 

ale klíčová slova se svými typy shod na tyto dotazy odpovídají, použijeme vylučující klíčová 

slova. Tento typ shody se značí -. Pokud bychom nechtěli, aby se naše reklama zobrazovala 

na vyhledávací dotaz školení Olomouc, přidali bychom klíčové slovo Olomouc jako vylučující. 

-Olomouc 

(Google b. r.) 
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3.2.2.2 Aukce PPC  

 

O tom, jaké placené výsledky vyhledávání se zobrazí v SERP, rozhoduje aukce. Do aukce 

vstupují všechny vhodné reklamy, které se na daný vyhledávací dotaz mohou a chtějí zobrazit. 

Pozici ve výsledcích vyhledávání reklam určuje ohodnocení reklamy reklamním systémem 

a výše nabízené ceny za proklik (CPC46) inzerentem. Obecně platí, že čím nižší je hodnocení 

reklamy, tím vyšší musí být vynaložená částka na CPC pro zobrazení se výše ve výsledcích 

vyhledávání (Google b. r.). Hodnocení reklamy se liší podle reklamního systému.  

 

3.2.2.3 Google Ads 

 

Hodnocení reklamy se zakládá v systému Google Ads na modelu skóre kvality klíčového slova. 

Mezi atributy, které ovlivňují skóre kvality, patří očekávaná míry prokliku reklamy, relevance 

reklamy ke klíčovému slovu a dojem ze vstupní stránky. V posledních letech ovšem Google 

tyto atributy doplňuje o faktory, které ovlivňují dojem z výsledku vyhledávání přímo v době 

aukce. Placené výsledky vyhledávání se proto v Googlu z části začínají podobat organickým 

výsledkům skrytým fungováním algoritmů (Google b.r.). 

Reklamní inzeráty mají v Google Ads omezení, které představuje tabulka 1. Jednotlivé části 

inzerátu jsou popsány na obrázku 14.  

 

Tabulka 1 – Limitace délky inzertních textů v systému Google Ads. Vlastní zpracování autora. 

Pole Maximální délka pole 

Nadpis 1 30 

Nadpis 2  30 

Nadpis 3 30 

Popis 1  90 

Popis 2  90 

Cesta URL za / 2x 15 

 

                                                           
46 Anglicky Cost per click. 
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3.2.2.4 Sklik  

 

Sklik se v nastavení modelu hodnocení reklamy i v možnostech inzerátu od Google Ads liší. 

Omezení délky textu jednotlivých částí inzerátu je uvedeno v tabulce 2.  

Tabulka 2 – Limitace délky inzertních textů v systému Sklik. Vlastní zpracování autora. 

Pole Maximální délka pole 

Titulek 1 30 

Titulek 2 30 

Cesta URL za /  2x 15 

Popis 90 

 

Výsledný reklamní inzerát má strukturu viditelnou na obrázku 15. Na rozdíl od Google Ads 

Sklik nenabízí komunikaci skrze nadpis (titulek) 3 a popis 2.  

 

Skóre kvality Sklik počítá jako „hodnocení [jakého] by dosáhlo vaše klíčové slovo v porovnání 

se všemi ostatními slovy účastnícími se téže aukce, pokud by v aukci nebyla přítomná finanční 

složka“ (Sklik 2014). To znamená, že oproti Google Ads, Sklik hodnotí reklamu pouze 

Nadpis 1 Nadpis 2

 
Nadpis 3

 

Popis 1 Popis 2 

Cesta URL 

Obrázek 14 – Vzhled  typického inzerátu Google Ads. Zdrojový obrázek upraven autorem, 

doplněn o popis částí. Zdroj: Google (b. r.) 

Obrázek 15 – Vzhled  reklamního inzerátu v systému Sklik. Snímek obrazovky ze systému 

Sklik. 
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na základě úspěšnosti marketingové komunikace, kterou signalizuje CTR a nehodnotí kvalitu 

inzerátů podle uživatelského dojmu ze vstupní stránky.  

 

3.2.3 SEO  

 

Slabinou PPC kampaní je, že se zobrazují pouze na vyhledávací dotazy, kterým odpovídají 

klíčová slova zvolená inzerentem. Tyto výrazy ale nemohou postihnout veškerý objem 

vyhledávání. Z toho důvodu se marketingové aktivity ve vyhledávačích soustředí také 

do oblasti SEO. SEO techniky jsou takové činnosti, které přizpůsobují webové stránky takovým 

způsobem, aby byly pro vyhledávače atraktivnější a získávaly vyšší pozice ve výsledcích 

vyhledávání (Dover, Dafforn 2012, s. 24-31). Optimalizace pro vyhledávače tedy přistupuje 

k indexovacím a hodnotícím procesům vyhledávačů reversním způsobem a snaží se klíčové 

faktory, které ovlivňují hodnocení stránek, vylepšit. Jak již víme z popisu fungování 

vyhledávačů, takové činnosti zahrnují upravování nadpisů, popisů, odkazů, URL a obsahových 

textů. Vzhledem k tomu, že fungování algoritmů je veřejnosti utajeno, je optimalizace pro 

vyhledávače spíše aplikací odhalených postupů pro vylepšení hodnocení webové stránky nežli 

ucelenou činností, jako je to u PPC reklamy.  

Pochopení funkce vyhledávačů a SEO faktorů, které ovlivňují dynamiku výsledků vyhledávání, 

může být k marketingu použito různým způsobem. Například v oboru politického marketingu 

nedávno představil toto umění Boris Johnson, který v tu dobu vedl kampaň pro získání postu 

britského premiéra. Johnson je jednou z hlavních tváří kampaně pro brexit, tedy vystoupení 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Při prosazování 

kampaně na opuštění Evropské unie používal Johnson autobus se lživým sloganem a často mu 

toto počínání bylo připomínáno. V předvolebním rozhovoru na post britského premiéra pro 

TalkRadio se Johnson nechal slyšet, že ve svém volném čase rád přetváří staré dřevěné bedny 

na modely autobusů (Guardian News 2019). Této věty se ujaly téměř všechny deníky v Británii 

a psali články o Johnsonovi a modelech autobusů. Tyto články odsunuly zmínky a fotografie 

Johnsona s předvolebním brexit autobusem na nižší pozice a ty se proto staly hůře nalezitelnými 

pro uživatele vyhledávače (Michl 2019).  
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3.3 Vyhledávací konzole a komunikace uživatelů a marketérů 

 

3.3.1 Komunikace uživatelů vyhledávače 

 

Uživatelé vyhledávací konzole – potenciální zákazníci používají klíčová slova, přesněji 

ve vztahu k uživatelům vyhledávací dotazy, skrze něž se snaží najít nejrelevantnější výsledky 

svého hledání. Vyhledávací dotazy uživatel vyhledávače volí intuitivně (Sundin, Haiderová, 

Anderssonová, et al., 2017). Jak víme z druhé kapitoly, používají k tomu průměrně čtyři slova. 

Dále z druhé kapitoly víme, že mediatizace proměnila cestu zákazníka a proto se používají 

modely, které dokáží dynamicky reagovat na různá stádia nákupní cesty zákazníka. Vzhledem 

k tomu, že se ve vyhledávání nedá efektivně zacílit na věkové skupiny, segmentace probíhá 

na základě segmentování nikoliv uživatelů, ale právě vyhledávacích dotazů. Podle struktury 

vyhledávacích dotazů dokážeme odhadnout, v jaké fázi nákupní cesty se uživatel vyhledávače 

nachází, a nabídnout mu relevantní reklamu. Marketingový guru Neil Patel na svém blogu 

popsal, jaká slova uživatelé často používají v různých částech nákupní cesty. Patel popisuje 

rozdílné užití slov ve 3 částech nákupního procesu, jsou jimi povědomí, zvažování 

a rozhodnutí, české překlady zmíněných slov jsou rozděleny v tabulce 2. Patel dodává, že takto 

rozdělená klíčová slova slouží jak pro PPC kampaně – kde by měla být rozdělena podle 

kampaní, tak pro SEO – zde slouží jako obsah pro tři rozdílné cílové stránky podle nákupní 

fáze zákazníka.  
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Tabulka 3 – Klíčová slova používaná uživateli vyhledávačů v různých fázích nákupního 

procesu. Vlastní zpracování autora, zdroj: Neil Patel (b. r.) 

 

Porozumět tomu, jak lidé používají vyhledávání a jaké výsledky očekávají, nám pomáhá 

rozumět zájmům společnosti v agregovaném hledisku (Halavais 2018, s. 37). Například Seth 

Stephens-Davidowitz v knize Everybody Lies dokáže pozorovat změny ve společnosti 

na národní i lokální úrovni prostřednictvím trendů ve vyhledávání. Přestože je vyhledávání 

informací jednou z nejpřirozenějších lidských vlastností, žijeme v době rapidních změn, a proto 

se rychle mění i způsob zprostředkování vyhledávání (Ibid.). Způsob samotné komunikace se 

přesto mění jen velmi málo a chuť prozkoumávat výsledky vyhledávání na jiných stránkách 

vyhledávání než té první, je velmi malá (s. 62). Uživatelé se navíc cítí při komunikaci 

s vyhledávací konzolí jistější jen o málo. Zatímco v roce 2004 se jistě a docela jistě při 

vyhledávání cítilo 92 % uživatelů, v roce 2012 je to 93 % uživatelů, a to i přesto, že 91 % těchto 

uživatelů v roce 2012 uvedlo, že vždy, nebo většinu času, získají informace, které hledají 

(Purcellová, Brennerová, Rainie 2012). Trendem navíc je, že zkušenější uživatelé vyhledávačů 

používají kratší vyhledávací dotazy, které jsou schopni lépe formulovat (Haag, Weidman 

2014). Mentálně je hledání podle výzkumu zaměřeného na činnost mozku pro uživatele 

pokaždé nový proces. Nejedná se tedy o rutinní činnost, ale pokaždé vyhodnocujeme zcela 

stejně zaujatě výsledky našeho dotazu (Small et al. 2009). Susan Greenfieldová navíc podotýká, 

že výzkum Garyho Smalla také ukazuje, že „úspěšnost ve vyhledávání na Googlu nezávisí ani 

tak na podrobnějším šetření nebo hloubkové úvaze, jako spíše na rychlém vyhodnocení toho, 

co vidíme na první pohled“ (2016, s. 207). 

 

Stádium povědomí Stádium zvažování Stádium rozhodnutí 

Odstranění problémů s  Řešení Srovnat 

Problém s Poskytoval Versus 

Rozhodnout  Služba  Vs. 

Rizika Dodavatel  Srovnání 

Vylepšení Nástroj  Pro a proti 

Zkvalitnění Zařízení  Benchmark  

Optimalizace Software Recenze 

Prevence Přístroj Test 
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3.3.2 Zesvětštění vyhledávání  

 

Komplexní studii chování uživatelů při vyhledávání uskutečnili mezi lety 2014 a 2015 Sundin, 

Haiderová, Anderssonová a kolektiv, výsledky práce publikovali v roce 2017. Práce je unikátní 

v tom, že se odvrací od typického přístupu – výzkumu uživatelských dat – a obrací se přímo na 

uživatele vyhledávačů, se kterými autoři práce uskutečnili rozhovory. Studie vycházela 

z 21 fokusních skupin a 127 účastníků. Účastníky byli učitelé, akademičtí výzkumníci, 

dospívající ve věku 13-15 let, dospělí se zájmem o životní prostředí. Studie přichází s výsledky 

ve dvou oblastech, search-ification, česky bychom mohli přeložit jako zvyhledávatelnění, 

a mundane-fication, česky jako zesvětšťování. Ze studie vyplývá, že dnešní společnost je 

zvyhledávatelněná, tedy že vyhledávání je běžnou součástí života, která je nepopiratelná 

a u některých činností je dokonce předpokládaná. Všichni účastníci označili vyhledávání jako 

důležitou součást života, která jim pomáhá s řešením každodenních problémů, jakými mohou 

být například kontrola symptomů nemocí nebo kontrola pravopisu. Účastníci přestanou 

vyhledávat pouze za předpokladu, že nejsou online, jinak je vyhledávání běžnou součástí 

pohybu na internetu. Vyhledávání figuruje v životě účastníků také jako nástroj sebeujišťování. 

Tedy využívají vyhledávač, aby si potvrdili své názory, nebo nalezli skupinu, která s jejich 

názory souzní. Zajímavým přelomem je prohlášení jednoho z účastníků: „Není to reflexe, kvůli 

které vyhledávám, ale spíš vyhledávám, zatímco reflektuji, co všechno vlastně můžu 

najít“ (s. 23). Autoři článku to rozebírají jako rozvrácení mýtu o tom, že vyhledávání je 

racionální proces hledání odpovědi. To vede k situaci, kdy „vyhledávání, reflexe a formulace 

problému jsou navzájem provázané procesy a jsou ve skutečnosti svými vzájemnými výstupy“ 

(Ibid.).  

Zesvětštění vyhledávání znamená, že role, kterou vyhledávání hraje v našich životech, mění 

přístup k procesu vyhledávání. Dříve bývalo vyhledávání téměř akademickou činností, 

uživatelé například používali logické operátory pro své dotazy. Dnes je objem vyhledávání 

každého z nás tak velký, že vyhledáváme jednodušeji (s. 24). Podíl na tomto přístupu jistě má 

i výše zmíněný software Hummingbird. Vzhledem k četnosti vyhledávání se také spoléháme 

na nejvyšší výsledky vyhledávání. Studie uvádí, že na další stránky vyhledávání uživatelé 

chodí, jen pokud jsou „zoufalí“.  Zesvětštění také znamená, že vyhledávání někdy, podle 

účastníků studie, probíhá bez zjevného důvodu. Samo vyhledávání se tak stává potěšením. 

Měřítkem kvality výsledků vyhledávání poté není jejich správnost, ale zajímavost (s. 33).   
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3.3.3 Habitualizace vyhledávací komunikace 

 

Inzerenti (marketéři) přizpůsobují svou komunikaci, kterou realizují prostřednictvím 

reklamních inzerátů, chování uživatelů vyhledávače (zákazníkům). To, zda je komunikace 

úspěšná, vyčtou z vyhodnocování metrik úspěšnosti, představených v kapitole 3.2.1. Podle 

úspěšnosti textací použitých v inzerátech odkrývají, jak zákazníci přemýšlí při vyhledávání. 

Přestože se již nyní objevují náznaky automatizace reklamních inzerátů na základě historických 

dat, které algoritmy reklamních nástrojů přetváří v personalizované reklamy, nejedná se vždy 

o efektivní cestu. Kapitola 2.2.2 popisuje, že algoritmy často nevolí vhodný jazyk, a proto musí 

být kontrolovány lidmi. Z toho důvodu je stále efektivní tvorba unifikovaných reklamních 

inzerátů, které se snaží správně odpovědět na dotazy většiny zákazníků. Marketéři proto 

poskytují zákazníkům stále relevantnější inzeráty. Ti se učí, jaké výsledky vyhledávání získají 

na určitá vyhledávací slova, a své chování tomu také přizpůsobují. Tímto dynamickým 

procesem, do kterého vstupují algoritmy, dochází k tomu, že vyhledávače se s každým novým 

vyhledáváním mění (Haider 2016). Je nutno také poznamenat, že ve vyhledávací konzoli žije 

hallovský princip dvojího preferovaného čtení47. Tímto procesem se komunikace 

ve vyhledávací konzoli habitalizuje a tvoří určitý model komunikace.  

 

                                                           
47 Preferované čtení rozebírá Staurt Hall ve stati Kódování/dekódování. Jedná se o úmyslnou formulaci kódované 

zprávy tak, aby byla úspěšně dekódována příjemcem sdělení zamýšleným způsobem. Zpráva přitom není nikdy 

zcela transparentní (Hall 1980, ve Dvořák 2010).  
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Model znázorňuje, jak marketéři i zákazníci komunikují v prostředí vyhledávací konzole, kdy 

jsou si vědomi přítomnosti algoritmů, kterým svou komunikaci taktéž přizpůsobují. 

Komunikace v sobě proto kloubí meta-kódování – tedy sdělení zakódované pro algoritmus 

a kódování – sdělení kódované pro hledatele, či poskytovatele informace. Za jakých podmínek 

užité komunikace dochází k úspěšnému dorozumění se, analyzuje následující kapitola.  

  

Obrázek 16 – Upravený model komunikace ve vyhledávačích. Vlastní zpracování autora 

na základě modelu Stuarta Halla Kódování/dekódování (Dvořák 2010) 
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4 Analýza komunikace v prostředí vyhledávací konzole 
 

Úspěšnost komunikace marketérů se ve vyhledávací konzoli, z pohledu systémů PPC reklamy, 

hodnotí metrikou míry prokliku (CTR). Jde o podíl všech zákazníků, kteří reklamu viděli, a 

těch, kteří se skrze ni prokliknuli na webovou stránku inzerenta. Úspěch dorozumění se dá 

sekundárně měřit konverzním poměrem, tedy počtem zákazníků, kteří inzerát proklikli a 

následně na webové stránce provedli kýženou akci. Pokud se však nejedná o internetové 

obchody, není konverzní poměr vhodným ukazatelem, neboť uživatel na webové stránce může 

najít hledanou informaci a přesto nezanechat akci. Vzhledem k tomu, že se zabýváme 

úspěšností komunikace jen ve vyhledávací konzoli, nebude pro nás konverzní poměr objektem 

zájmu. Metrika CTR se vyjadřuje v procentech. 

Z teoretické části víme, že uživatelé nepřistupují k výsledkům vyhledávání rutinně. Také ovšem 

podrobně nevyšetřují každý výsledek vyhledávání a spíše se spoléhají na rychlé vyhodnocení 

inzerátu. Je spíše výjimkou, že při vyhledávání pokračují na jinou než první stránku s výsledky 

vyhledávání. Své vyhledávací dotazy přizpůsobují čtení algoritmů i inzerentů (či jiných 

poskytovatelů informací). V různých fázích nákupního procesu nebo hledání informací 

používají jiné vyhledávací dotazy. Na tyto vyhledávací dotazy se snaží inzerenti vhodně 

reagovat svou komunikací skrze reklamní platformy pro vyhledávací síť. Analytická část se 

proto snaží prostřednictvím analýzy obsahu textových inzerátů odpovědět na otázku: „jaká 

slova by měli inzerenti používat pro zvýšení míry úspěšné komunikace, tedy zvýšení metriky 

CTR?“ K analýze jsou použity nástroje Google Ads a Microsoft Excel. Analyzována jsou data 

společnosti O2 Czech Republic ze systému Google Ads. 

S přihlédnutím k náročnosti zvolené analytické metody (popsané níže) a znalostem nabytých 

v teoretické části, o rychlosti rozhodování uživatelů, jsou v analytické čísti rozebírány pouze 

nadpisy reklamních inzerátů. 

 

4.1 Systém sběru a zpracování dat 

 

Systém Google Ads standardně poskytuje veškeré údaje o CTR a typu klíčového slova, které 

spustilo reklamní inzerát s vysokou reliabilitou. Analyzovaná data jsou sesbírána za období od 

1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Šest měsíců je zvoleno jako vhodná doba pro nasbírání dostatečného 

množství dat, ale nikoliv tak dlouhá, aby se výrazně změnilo používání vyhledávačů a použité 
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komunikace – zejména ze strany inzerentů.  Obsahem zdrojového souboru pro analýzu jsou 

textové obsahy všech nadpisů inzerátů, míra prokliku inzerátů a klíčová slova, která inzerát 

spustila. Protože podobu vyhledávacího dotazu, který spouští klíčové slovo systému, známe 

pouze při přesné shodě klíčového slova, byla pro analýzu použita pouze klíčová slova v přesné 

shodě. Data jsou sesbírána z různých kampaní, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o jednu 

společnost a můžeme hovořit o homogenitě oboru podnikání, pro kterou jsou kampaně použity, 

mohou být mezi sebou inzeráty porovnávány. Jelikož uživatelé vyhledávačů nejčastěji 

k vyhledávání použijí pouze první stránku s výsledky vyhledávání (podle teoretické části 

práce), jsou analyzované inzeráty pouze z této stránky. 

Analyzovaná slova jsou zvolena tak, aby za sledované období dosáhla alespoň 250 zobrazení. 

Celkem bylo, po pročištění datového souboru, získáno 1220 klíčových slov a inzerátů. To 

znamená, že zobrazovaná data představují hodnocení 305 000 uživatelů48. Přesto, že data byla 

sbírána půl roku, výsledný soubor nebyl dostatečně velký pro kvalitní analýzu podle typu 

klíčového slova vycházejícího z fáze nákupu uživatele (popsáno výše v kapitole 3. 3. 1). 

Inzeráty proto nejsou analyzovány v rámci klíčových slov se stejným záměrem uživatele, ale 

v rámci klíčových slov se stejnou četností. To je ovšem v pořádku, protože pokud analyzujeme 

pouze klíčová slova v přesné shodě, inzerent již zná záměr zákazníka a rovnou situaci 

přizpůsobuje komunikaci. Proto v rámci hodnocení pouze klíčových slov s přesnou shodou 

můžeme porovnávat klíčová slova, která nesou rozdílné zákaznické záměry, neboť inzerent se 

vždy snaží, aby jeho komunikace vůči zákazníkovi byla co nejlepší pro danou fázi nákupní 

cesty. A to z toho důvodu, že ve vyhledávací konzoli je uživatel vždy nositelem určitého 

vyhledávacího záměru. Z výše zmíněných důvodů budou dále v textu analytické části volně 

zaměňovány pojmy vyhledávací dotaz a klíčové slovo. 

Vzhledem k atypičnosti zkoumaného souboru, pro který nebyl nalezen vhodný způsob běžného 

typu analýzy, práce pracuje s vlastním typem analytického zpracování. Při sestavování analýzy 

vycházím z poznatků knihy Analýza sociálně vědních dat (nejen) v SPSS od Mareše, Rabušici 

a Soukupa. Pro analýzu byla data očištěna a některé skupiny z analýzy vypuštěny – zejména 

vyhledávací dotazy, které jsou tvořeny pěti a více slovy, z důvodu nízké četnosti. Výchozí zdroj 

dat po unifikaci (viz níže) je uveden jako příloha 1. 

 

                                                           
48 Nevíme ovšem, zda se jedná o unikátní vyhledávání, nebo zda je zde zastoupen jeden uživatel několikrát. 
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4.1.1 Teoretický otevřený model explorační frekvenční obsahové analýzy komunikace ve 

vyhledávací konzoli 

 

Níže je představený analytický model, který je v práci užitý. Vzhledem k jeho novému užití se 

jedná o model explorační. Model se zaměřuje na frekvenční analýzu obsahu reklamních 

inzerátů. Nejdříve jsou popsány jednotlivé kroky analýzy. Následně jsou jednotlivé kroky 

detailně rozebrány. 

Postup: 

1. Vytvoření klíče pro unifikaci slovních druhů a důležitých slov 

2. Unifikace: nahrazení slov v textech reklamních inzerátů podle klíče 

3. Rozdělení na skupiny podle počtu slov v klíčových výrazech 

4. Rozdělení skupin klíčových výrazů na kvantily úspěšnosti podle metriky CTR 

5. Spočítání četnosti výskytu unifikovaných slov pro reklamní inzerát podle vzorce: 

H1 [w1,w2…wn] 

. 

. 

. 

Hn 

kde H znamená typ nadpisu (H1 = nadpis 1) a w znamená četnost unifikovaného slova v nadpisu 

6. Spočítání četnosti výskytu slov v nadpisech úspěšnostních kvantilů 

7. Komparace četnosti unifikovaných slov mezi úspěšnostními kvantily 

8. Vyvození závěrů 

 

Nejprve je důležité sjednotit slova pod zastřešující označení. Tak můžeme sledovat, jaký má 

použitá skupina slov jako celek vliv na uživatele. Vzhledem k náročnosti této operace bez 

použití lexikálního programu není možné obsáhnout veškerá použitá slova. K analýze, která 

probíhala v Microsoft Excelu, jsou proto použita jenom významná často se opakující slova. 

Některé spojky, předložky, částice a jiná výplňková slova byla z analýzy vynechána. To je 

běžnou praxí také pro vyhledávače, kde se tato slova označují jako stop words (Rouse 2005). 

Pro potřeby práce byl vytvořen unifikující klíč, který je vidět v tabulce 4. Unifikace nám také 

pomáhá zjistit, jestli je klíčové slovo obsažené v textu inzerátu. 
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Tabulka 4 - Klíč unifikace 

Slovo Unifikované slovo 

O2 značka 

Klíčové slovo, nebo klíčová fráze, 

vyskytující se v textu inzerátu 

keyword 

Časové příslovce, například: nyní, okamžitě, 

okamžitá, okamžitý, teď, hned 

tadverb 

Číslo v kombinaci s Kč, například 100 kč cena 

Číslo, například 100 číslo 

Služba nabízená inzerentem, například 

internet, modem, tarif 

služba 

Finanční pobídky typu: sleva, slevy, slevy až, 

více za stejnou cenu, 2x více, zdarma 

fin-akce 

Limitovaná nabídka, například: pouze, 

jenom, limitovaný, akční, jen, pouze pro, 

pouhých 

exclusiv 

Česká republika, Czech Republic stát 

První stupeň přídavných jmen pozitiv 

Druhý stupeň přídavných jmen komparativ 

Třetí stupeň přídavných jmen superlativ 

Slova podpory, například: podpora, pomoc, 

pomohli 

podpora 

Oslovení uživatele: vás, vy, sebe… oslovení 

Míra neomezenosti: stále, 24 hodin denně, 

nonstop, pořád, neomezené 

 

nolimit 

Utvrzení skutečnosti, například: oficiální, 

jedinečný, unikátní 

durace 

Komunikovaná konkurenční výhoda, 

například: zrychlujeme, zlepšujeme, extra 

kvalita 

Výzva k akci uživatele, například: CTA (call to action; výzva k akci) 
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užijte, nakupujte, objednejte, vyberte, 

získejte, ověřte, zeptejte, najděte, pořiďte, 

přejděte, koupíte, rezervujte, vyzvedněte 

Ostatní spojky, částice, výplňková slova Smazány nebo neanalyzovány 

 

Reklamní inzeráty upravené unifikačním klíčem jsou poté roztříděny dvojím způsobem. Za 

prvé podle toho, zda vyhledávací dotaz obsahuje nebo neobsahuje slovo značka. Pokud slovo 

značka obsahuje, víme, že inzerent hledá naši službu a je proto více pravděpodobné, že na 

inzerát klikne. Pokud ne, soutěžíme s ostatními inzerenty podle kvality inzerátu. Za druhé jsou 

inzeráty roztříděny podle počtu slov v klíčovém výrazu, na který se zobrazily. To zejména 

proto, že čím více slov uživatel použije, tím jasnější je jeho komunikační záměr. 

Ve skupinách podle počtu slov v klíčovém výrazu jsou nakonec inzeráty rozděleny do 

úspěšnostních kvantilů. Práce používá tercily. Pro všechny tercily jsou spočítány frekvence 

četností jednotlivých unifikovaných slov. Následně jsou zaznamenány do tabulky četností – 

tabulky pro všechny tercily jsou součástí přílohy 2 (klíčové výrazy obsahující slovo značka) a 

3 (klíčové výrazy neobsahující slovo značka). Pro lepší přehlednost byly vypracovány pro 

všechny četnostní tabulky také grafy. Grafy, které nejsou použity v části 4. 2, jsou součástí 

přílohy 4 – pro grafy klíčových výrazů neobsahujících slovo značka – a přílohy 5 – pro druhý 

typ. 

Následující část popisuje výsledky analýzy pomocí grafů. Nejdříve jsou popisovány inzeráty 

odpovídající na klíčové výrazy obsahující slovo značka – tuto část budu nazývat jako brand. 

Následně budou popisovány vztahy v části bez slova značka – nazvu ji nonbrand. Protože je 

hodnocena úspěšnost komunikace inzerátu jako celku, představeny v části 4. 2 budou jen 

agregované hodnoty za každou oblast. Detailní rozbor podle nadpisů je součástí přílohy 4 a 5. 
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4.2 Výsledky analýzy 

4.2.1 Výsledky skupin Brand 

 

Obrázek 17 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Brand, 1 klíčové slovo, součet 

 

 

Na obrázku 17 vidíme, že tercil s nejúspěšnější komunikací používá pří komunikaci vůči 

jednomu klíčovému slovu nejvíce prostředků typu značka, to je logické, neboť se z definice 

skupiny musí jednat o jednoslovné vyhledávací dotazy obsahující slovo značka. Nejúspěšnější 

inzeráty také používají nejvíce nabídek služeb inzerenta, doplněné o výzvy k akci a oslovení 

uživatele. 

 

Obrázek 18 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Brand, 2 klíčová slova, součet 
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Při komunikaci vůči dvěma slovům se u nejproklikovějších inzerátů upozaďuje použití značky. 

Nejlepší inzeráty používají četně nabídku služeb inzerenta, kterou často doprovází finanční 

akcí. Služba je ale často používána i u nejhorších inzerátů, rozdílem je tedy finanční akce. Na 

uživatele také vhodně působí nabídka neomezenosti. Nejvýkonnější tercil naopak v nadpisech 

téměř nepoužívá klíčová slova a přídavná jména. Situaci popisuje obrázek 18. 

 

Obrázek 19 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Brand, 3 klíčová slova, součet 

 

 

Obrázek 19 popisuje komunikaci brand inzerátu vůči třem vyhledávacím dotazům. 

Komunikace vůči třem dotazům ukazuje mírné zlepšení při použití značky. Opět vidíme 

minimální použití příslovcí. Vhodně na zákazníky působí finanční akce a nabídka 

neomezenosti.  
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Obrázek 20 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Brand, 4 klíčová slova, součet 

 

Jak vidíme na obrázku 20, při komunikaci inzerátu vůči čtyřem klíčovým slovům, sestávají 

nejvýkonnější inzeráty z jiného rozložení slov, než je tomu u předcházejících dvou skupin. 

Klesá důležitost významu značky a služby. Nejdůležitější je obsažení klíčového slova 

v nadpisu, doplnění o superlativ a výzva k akci.  
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4.2.2 Výsledky skupiny Nonbrand 

 

Obrázek 21 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Nonbrand, 1 klíčové slovo, součet 

 

Při komunikaci vůči jednomu slovu je pro inzerenty vhodným tahem zdůraznit výhodu, jak 

ukazuje sloupec exclusiv. Dobrým krokem je také zmínění oslovení a konkurenční výhody. 

Pomáhá také durace sdělení. Z toho vyplývá, že při odpovědi na jedno klíčové nonbrand slovo, 

je důležité se odlišit. Situaci popisuje obrázek 21. 

 

Obrázek 22 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Nonbrand, 2 klíčová slova, součet 

 

Jak je vidět na obrázku 2, pro výběr dvou slov je vhodné zvolit strategii komunikace značky a 

exkluzivity. Vhodné se ukazuje být také zdůraznění konkurenční výhody. 
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Obrázek 23 – Grafické znázornění četnosti pro výběr dat: Nonbrand, 3 klíčová slova, součet 

 

Obrázek 23 nás seznamuje s vhodnými praktikami pro komunikaci nadpisů vůči třem slovům 

vyhledávacího dotazu, které neobsahují slovo značka. Důležité je představit nabízenou službu, 

zdůraznit značku inzerenta a inzerát doplnit o příslovce a duraci sdělení. 

 

Obrázek 24 – Grafické  znázornění četnosti pro výběr dat: Nonbrand, 4 klíčová slova, součet 

 

 

Na komunikaci nadpisů vůči čtyřem slovům sledujeme, že je vhodné použít kombinaci slov 

typu  služba, značka a cena. U horních dvou tercilů funguje také zapojení oslovení.  
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4.3 Vlastnosti úspěšných nadpisů 

 

Z analýzy vyplývá, že vhodným způsobem jak sestavit inzeráty, pokud někdo hledá naši značku 

jedním slovem, je použít kombinaci unifikovaných slov oslovení, značka a služba. Pro dvě a tři 

klíčová slova je optimální komunikace taková, která obsahuje finanční akci. Zmínit klíčové 

slovo v inzerátu je důležité až pro komunikaci vůči dotazům se čtyřmi slovy. Ta by měla být 

doplněna o superlativ a výzvu k akci. Situaci představuje tabulka 5. 

Tabulka 5 – Důležité prvky inzerátů podle počtu vyhledávacích dotazů typu brand 

Počet vyhledávacích dotazů brand Důležité prvky inzerátu 

1 Oslovení, značka, služba 

2 Finanční akce 

3 Finanční akce 

4 Klíčové slovo, superlativ, výzva k akci 

 

Při komunikaci vůči jednomu slovu kategorie nonbrand je vhodné zmínit inzerentovu 

exkluzivitu a zákazníka oslovit, značka zde není rozdílovou veličinou. Dobré je také doplnění 

o duraci a kvalitu. Značka je ovšem důležitá při komunikaci vůči dvěma, třem i čtyřem slovům, 

stejně jako oslovení a durace. U kategorie tří a čtyř slov je optimální popsat v nadpisu službu. 

Souhrn poznatků představuje tabulka 6.  

Tabulka 6 – Důležité prvky inzerátu podle počtu vyhledávacích dotazů typu nonbrand 

Počet vyhledávacích dotazů nonbrand Důležité prvky inzerátu 

1 Exclusiv, oslovení, durace, kvalita 

2 Značka, oslovení, durace 

3 Značka, durace, služba 

4 Značka, oslovení, služba  

 

Z tabulky 5 vyplývá důležitost finanční pobídky pro komunikaci k uživatelům, kteří hledají naši 

značku. Tabulka 6 znázorňuje důležitost přítomnosti značky v nonbrand inzerátech a oslovení 

zákazníka. Nonbrand inzeráty by měly být doplněny o duraci. Při použití 3 a 4 vyhledávacích 

slov by měl inzerát obsahovat představení nabízené služby.  
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4.4 Slabiny modelu 

 

Realizovaný postup analýzy analyzuje pouze nadpisy z reklamního inzerátu. Z toho důvodu se 

jedná o otevřený model, který může být ovlivněn ostatními součástmi inzerátu (například popis, 

URL, odkaz na podstránky a dalšími), nebo jinými faktory.  Analýza byla zpracována 

v prostředí Microsoft Excel a unifikace slov probíhala za přítomnosti faktoru lidské chyby. 

Model proto figuruje jako model teoretický a analýza by měla být replikována prostřednictvím 

lexikálního softwaru, který dokáže analyzovat celou část inzerátu a zároveň poukázat na vztahy 

mezi jednotlivými slovy inzerátu nebo například určit, jak CTR ovlivňuje změna pozice slov. 
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Závěr  
 

Nová média můžeme popsat jako duální artefakty, které se skládají z hmotné a nehmotné části. 

Díky své nehmotné části mohou být nová média neustále měněna. Tento fakt práce označuje 

jako teorii metamediální rozšiřitelnosti a popisuje ji jako stěžejní teoretický podklad pro to, 

označovat současná nová média novými. Z důvodu přítomnosti nehmotné části mají nová 

média moc pohlcovat své uživatele, tedy stávat se imersivní. Tím mění chování a návyky 

uživatelů médií nezanedbatelnou měrou. Proces, kdy se takové chování a návyky stávají 

habitualizovanými, označujeme jako hloubkovou mediatizaci. Práce ukazuje na příkladech 

proměny myšlení, nákupního procesu a komunikace, že uživatelé nových médií jsou hloubkově 

transformování v oblastech kultury i jazyka.  

Hloubková mediatizace probíhá také v prostředí vyhledávačů, které jsou důležitou součástí 

dnešní společnosti. Uživatelé při komunikaci ve vyhledávací konzoli používají vyhledávací 

dotazy, které jsou snadno čitelné pro algoritmy i poskytovatele hledaných informací. Inzerenti 

komunikují ve vyhledávacích konzolích na základě odhadnutí záměru uživatele vyhledávače a 

historických dat. Inzerenti uživatele vyhledávače oslovují skrze reklamní inzeráty, jejichž texty 

mění podle komunikační úspěšnosti. Z toho důvodu je komunikace ve vyhledávací konzoli 

dynamický a nekončící proces.  

Analytická část navrhuje model frekvenční obsahové analýzy, jehož funkci demonstruje na 

analýze uživatelských dat společnosti O2 Czech Republic. Analýza odhaluje nutnost 

diferenciace komunikace inzerentů v oblasti nadpisů reklamních inzerátů. Práce vyzývá 

k replikaci výsledků analýzy lexikálním analytickým programem, nebo k vytvoření takového 

analytického nástroje, vzhledem k jeho nepopiratelnému přínosu pro inzerenty.  
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Summary  
 

The new media can be described as dual artifacts consisting of both tangible and intangible part. 

Thanks to the intangible part, the new media can be constantly changed. The thesis named this 

fact as the theory of metamedial expandability and describes it as the fundamental theoretical 

ground for calling the new media actually “new”. Thanks to the intangible part, the new media 

are able to absorb its users, i. e. become immersive. It means that they significantly change the 

behavior and habits of its users. The process of habitualization of such behavior and habits is 

called deep mediatization. On examples of the change of mindset, purchase process and 

communication, the thesis shows that users of the new media are deeply mediatized in both the 

culture and the language. 

The deep mediatization also happens in search engines, which are an important part of 

contemporary society. In the communication process between the user and the search engine, 

the users use queries, which are easily readable for both the algorithms and the providers of 

searched information. The advertisers’ communication in the search engines is based on an 

estimation of the user’s intention and history data. The advertisers approach the users through 

advertisements, the texts of such advertisements are being changed, based on their 

communication success. Therefore, the communication in the search engine becomes a dynamic 

and never-ending process.  

The analytic part designs a model of frequency content analysis, demonstrating its function on 

the analysis of user data of the O2 Czech Republic company. The analysis finds out the 

necessity of differentiation of the advertisers’ communication in the field of advertisement 

headlines. The thesis calls on the replication of the analysis results by lexical-analytic software 

or on creation such software, given its undeniable asset for the advertisers.    
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Příloha 1: Výchozí zdroj dat pro analýzu (po unifikaci) 

Napdis 1 Nadpis 2 Nadpis 3 Klíčové slovo počet 
slov  

CTR 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2extravyhody 1 81,52% 

značka kvalita fin-
akce 

služba pro oslovení 
značka 

-- o2slevy 1 74,34% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

vyberte si svou služba o2extra 1 73,64% 

značka služba užijte si fin-akce až 
číslo % 

-- o2extravyhody 1 72,30% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

-- o2extravyhody 1 71,95% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2.cz 1 64,01% 

značka služba užijte si fin-akce až 
číslo % 

exclusiv oslovení 
značka 

o2extra 1 63,47% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv služba na 
doma 

o2.cz 1 63,28% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2vyhody 1 62,88% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2cz 1 62,14% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2.cz 1 62,09% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2cz 1 61,87% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

o2cz 1 61,56% 

značka služba užijte si fin-akce až 
číslo % 

-- o2výhody 1 61,54% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

o2 1 60,06% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2 1 59,93% 

značka služba užijte si fin-akce až 
číslo % 

-- o2vyhody 1 59,52% 

keyword stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 1 59,50% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

objevte svět služba o2extra 1 58,31% 

službaová 
samoobsluha 

 značka - datová síť jednoduchá správa 
služeb značka 

mojeo2 1 54,77% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

www.o2.cz 1 53,55% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

www.o2.cz 1 53,15% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky 
službaů 

www.o2.cz 1 50,38% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2internet 1 46,67% 

keyword stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 1 14,33% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky 
službaů 

o2 1 13,57% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv služba na 
doma 

o2 1 13,53% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2extravyhody 1 81,52% 

značka kvalita fin-
akce 

služba pro oslovení 
značka 

-- o2slevy 1 74,34% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

CTA si svou služba o2extra 1 73,64% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2extravyhody 1 72,30% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

-- o2extravyhody 1 71,95% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2.cz 1 64,01% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

exclusiv oslovení 
značka 

o2extra 1 63,47% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv služba na 
doma 

o2.cz 1 63,28% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2vyhody 1 62,88% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2cz 1 62,14% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2cz 1 62,14% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2.cz 1 62,09% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2cz 1 61,87% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

o2cz 1 61,56% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2výhody 1 61,54% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

o2 1 60,06% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2 1 59,93% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2vyhody 1 59,52% 

keyword stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 1 59,50% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

objevte svět služba o2extra 1 58,31% 
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služba samoobsluha  značka - datová síť jednoduchá správa 
služeb značka 

mojeo2 1 54,77% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

www.o2.cz 1 53,55% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

www.o2.cz 1 53,15% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky 
službaů 

www.o2.cz 1 50,38% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2internet 1 46,67% 

keyword stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 1 14,33% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky 
službaů 

o2 1 13,57% 

keyword stát durace stránky 
značka 

pozitiv služba na 
doma 

o2 1 13,53% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce tarify o2 2 82,09% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 tarify 2 77,65% 

keyword CTA pozitiv online exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 eshop 2 73,78% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2 výhody 2 73,76% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce CTA na komparativ 
služba 

o2 tarify 2 73,30% 

značka kvalita fin-
akce 

služba pro oslovení 
značka 

-- o2 slevy 2 71,86% 

značka kvalita fin-
akce 

služba pro oslovení 
značka 

-- 02 slevy 2 71,81% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- 02 výhody 2 71,69% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2 vyhody 2 70,63% 

značka služba návody nastavení technická podpora o2 techzona 2 70,32% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2 výhody" 2 69,85% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

CTA si svou služba o2 extra 2 69,15% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce CTA na komparativ 
služba 

tarify o2 2 69,13% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

telefony o2 2 68,55% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 free 2 68,20% 

značka služba návody nastavení technická podpora o2 techzona 2 67,86% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce CTA na komparativ 
služba 

o2 tarif 2 67,52% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 tarif 2 67,03% 

značka mapa služba CTA si dostupnost 
služeb 

CTA si signál služeb pokrytí o2 2 65,60% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- 02 výhody 2 65,20% 

mobilní službay od 
značka 

pozitiv v našem e-
shopu 

superlativ služba o2 telefony 2 65,08% 

značka kvalita fin-
akce 

CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2 slevy 2 64,80% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 cz 2 64,52% 

značka kvalita fin-
akce 

tadverb fin-akce 
značka 

-- 02 slevy 2 64,46% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o2 cz 2 64,25% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv služba na 
doma 

o2 cz 2 64,19% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2 výhody 2 64,10% 

keyword CTA si služba z 
nabídky značka 

služba skladem v e-
shopu 

o2 modemy 2 63,67% 

mobilní službay od 
značka 

pozitiv v našem e-
shopu 

superlativ služba o2 mobil 2 63,01% 

značka mapa služba CTA si dostupnost 
služeb 

CTA si signál služeb o2 pokrytí 2 62,88% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba tarify o2 2 62,68% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 paušál 2 62,59% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 telefony 2 62,17% 

značka mapa služba CTA si dostupnost 
služeb 

CTA si signál služeb o2 pokrytí 2 61,46% 

značka eshop exclusiv nabídky fin-
akce 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 shop 2 60,40% 

značka - mobilní 
službay 

koupíte online za 
pozitiv ceny 

fin-akce vyzvednutí 
na prodejně 

o2 mobily 2 60,08% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2 vyhody 2 60,04% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 mobil 2 60,02% 

keyword služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 tarify 2 59,97% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce tarif o2 2 59,45% 

značka eshop CTA pozitiv online exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 shop 2 59,30% 
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pobočky značka seznam poboček 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 pobočky 2 59,13% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce paušál o2 2 59,12% 

značka služba podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

infolinka o2 2 58,86% 

značka operátor podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 operator 2 58,74% 

značka služba podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

02 infolinka 2 58,52% 

keyword pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 internet 2 58,00% 

keyword podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 infolinka 2 58,00% 

služba službaod 
značka 

číslo volných min. 
do všech sítí 

CTA sičíslo nebočíslo 
dat 

o2 kůl 2 57,96% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 mobily 2 57,26% 

keyword výhody CTA si fin-akce až 
číslo % 

exclusiv oslovení 
značka 

o2 extra 2 57,20% 

operátor značka k dispozici nolimit podpora nolimit o2 operator 2 57,20% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 pausal 2 57,01% 

služba značka k dispozici nolimit podpora nolimit o2 infolinka 2 56,81% 

keyword podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 kontakt 2 56,79% 

značka kvalita fin-
akce 

tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 slevy 2 56,74% 

keyword tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 výhody 2 56,52% 

operátor značka k dispozici nolimit podpora nolimit o2 operátor 2 56,50% 

značka služba k dispozici nolimit podpora nolimit linka o2 2 56,36% 

keyword služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 tarif 2 55,74% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce CTA na komparativ 
služba 

paušál o2 2 55,45% 

značka služba k dispozici nolimit podpora nolimit 02 linka 2 55,44% 

keyword seznam poboček 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

pobočky o2 2 55,38% 

keyword seznam prodejen 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

prodejny o2 2 55,22% 

značka služba k dispozici nolimit podpora nolimit o2 hotline 2 55,09% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 výhody" 2 55,03% 

služba značka jak postupovat při 
služba 

služba vyúčtování o2 reklamace 2 54,57% 

keyword podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 operátor 2 54,18% 

značka výhody tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 vyhody 2 54,17% 

značka - mobilní 
službay 

koupíte online za 
pozitiv ceny 

fin-akce vyzvednutí 
na prodejně 

o2 mobile 2 54,15% 

mobilní službay 
iphone od značka 

pozitiv v našem e-
shopu 

superlativ služba o2 iphone 2 54,13% 

keyword pozitiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 akce 2 54,07% 

fórum značka poraďte se 
ostatními 

CTA odpověď na své 
dotazy 

o2 forum 2 54,07% 

keyword s čím oslovení 
můžeme podpora? 

k dispozici nolimit o2 infolinka 2 54,01% 

prodejny značka seznam prodejen 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 prodejna 2 53,98% 

keyword výhody tadverb fin-akce 
značka 

objevte svět služba o2 extra 2 53,92% 

keyword k dispozici nolimit podpora nolimit o2 kontakt 2 53,91% 

služba značka jak postupovat při 
služba 

služba vyúčtování o2 reklamace 2 53,75% 

službaová 
samoobsluha 

 značka - datová síť jednoduchá správa 
služeb značka 

moje o2 2 53,40% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

o 2 2 53,16% 

značka - mobilní 
službay 

koupíte online za 
pozitiv ceny 

fin-akce vyzvednutí 
na prodejně 

o2 mobil 2 53,08% 

značka kontakty podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

02 kontakt 2 52,91% 

keyword podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 kontakty 2 52,85% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv služba na 
doma 

www o2 2 52,40% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba paušál o2 2 52,29% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

www o2 2 52,22% 

značka služba k dispozici nolimit podpora nolimit o2 linka 2 52,16% 

značka výhody tadverb fin-akce 
značka 

-- 02 výhody 2 51,98% 

prodejny značka CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka 

o2 prodejna 2 51,65% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

telefonica o2 2 51,42% 



105 
 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky 
službaů 

www o2 2 51,34% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o 2 2 51,27% 

keyword superlativ datová síť stáhněte si aplikaci  
značka 

moje o2 2 51,04% 

keyword podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 linka 2 50,82% 

mobilní službay 
značka - iphone 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce bonusy k 
služba 

o2 iphone 2 50,76% 

značka kvalita fin-
akce 

CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- slevy o2 2 50,49% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba o 2 2 50,44% 

keyword k dispozici nolimit podpora nolimit infolinka o2 2 50,27% 

značka kvalita fin-
akce 

služba pro oslovení 
značka 

-- slevy o2 2 50,24% 

značka kontakty podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

kontakt o2 2 50,23% 

chat značka CTA se nás poraďte se značka 
služba 

o2 chat 2 50,18% 

keyword k dispozici nolimit podpora nolimit o2 kontakty 2 50,13% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

02 internet 2 50,00% 

značka operátor podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

operátor o2 2 49,76% 

značka služba CTA si služba z 
nabídky značka 

služba skladem v e-
shopu 

modemy o2 2 49,68% 

keyword poraďte se značka 
služba 

CTA se nás o2 chat 2 49,59% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky služba telefonica o2 2 49,57% 

značka kontakty k dispozici nolimit podpora nolimit 02 kontakt 2 49,41% 

keyword služeb jednoduše kvalita kvalita vše na jednom 
místě 

o2 ceník 2 49,37% 

značka kontakty k dispozici nolimit podpora nolimit kontakt o2 2 48,34% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

telefonica o2 2 48,26% 

keyword s čím oslovení 
můžeme podpora? 

k dispozici nolimit o2 kontakt 2 48,09% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce CTA na komparativ 
služba 

o2 paušál 2 48,04% 

mobilní službay od 
značka 

pozitiv v našem e-
shopu 

superlativ služba o2 mobily 2 48,00% 

značka prodejny v 
liberci 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka v liberci 

o2 liberec 2 47,98% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- výhody o2 2 47,96% 

keyword CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka 

prodejny o2 2 47,73% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- výhody o2 2 47,06% 

keyword s čím oslovení 
můžeme podpora? 

k dispozici nolimit o2 linka 2 47,00% 

mobilní službay 
huawei od značka 

pozitiv v našem e-
shopu 

superlativ služba o2 huawei 2 46,96% 

keyword jak postupovat při 
služba 

služba vyúčtování reklamace o2 2 46,94% 

značka akce pozitiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 balíčky 2 46,86% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba free o2 2 46,68% 

prodejny značka CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka 

o2 prodejny 2 46,62% 

značka linka podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

02 linka 2 46,56% 

prodejny značka seznam prodejen 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 prodejny 2 46,23% 

značka ceník služeb jednoduše kvalita kvalita vše na jednom 
místě 

ceník o2 2 45,96% 

keyword k dispozici nolimit podpora nolimit operátor o2 2 45,61% 

keywordy CTA si služba z 
nabídky značka 

služba skladem v e-
shopu 

o2 modem 2 44,93% 

značka kvalita fin-
akce 

služba pro oslovení 
značka 

-- o2 sleva 2 44,31% 

značka linka podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

linka o2 2 43,94% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce CTA na komparativ 
služba 

tarif o2 2 43,71% 

prodejny značka seznam prodejen 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

prodejna o2 2 43,34% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet o2 2 42,04% 

značka prodejny jsme tu,  oslovení 
podpora 

CTA superlativ 
prodejnu 

o2 prodejna 2 41,97% 

značka prodejny v 
pardubicích 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka 

o2 pardubice 2 41,56% 

pozitiv značka služba 
hd 

číslo domácností 
kvalita 

nechte nám na 
oslovení kontakt 

o2 zrychlujeme 2 40,15% 

značka prodejny v 
plzni 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka v plzni 

o2 plzeň 2 40,00% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 paušál 2 39,94% 
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značka akce pozitiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

výhody o2 2 39,88% 

značka prodejny v 
brně 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka v brně 

o2 brno 2 39,64% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet 02 2 39,23% 

značka služba technická podpora návody nastavení o2 podpora 2 39,19% 

keyword seznam prodejen 
značka v olomouci 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 olomouc 2 38,94% 

značka služba CTA si služba z 
nabídky značka 

služba skladem v e-
shopu 

modem o2 2 38,64% 

keyword durace pozitiv 
služba 

tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 internet 2 38,27% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce paušály o2 2 38,22% 

značka kvalita fin-
akce 

tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 sleva 2 38,03% 

značka kvalita fin-
akce 

CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2 sleva 2 37,98% 

pobočky značka seznam poboček 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 pobočka 2 37,64% 

keyword seznam prodejen 
značka v liberci 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 liberec 2 37,24% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 adsl 2 37,23% 

pobočky značka seznam poboček 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

pobočka o2 2 37,20% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba tarif o2 2 36,55% 

značka prodejny v 
ostravě 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka v ostravě 

o2 ostrava 2 35,51% 

nový značka služba - 
keyword 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 data 2 35,27% 

služba od značka změní váš pohled na 
služba 

CTA pozitiv služba 
služba 

o2 modem 2 35,27% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay až 
fin-akce 

telefon o2 2 33,52% 

značka linka podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 hotline 2 33,33% 

služba služba - 
keyword 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 data 2 33,31% 

pozitiv značka služba 
hd 

kvalita jsme číslo 
adres 

služba pro oslovení o2 zrychlujeme 2 32,77% 

keyword seznam prodejen 
značka v plzni 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 plzeň 2 32,65% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 telefon 2 32,12% 

služba služba - 
keyword 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 data 2 32,05% 

pozitiv značka služba 
hd 

nabídka přesně pro 
oslovení 

kvalita jsme číslo 
adres 

o2 zrychlujeme 2 31,48% 

digitální televize 
značka tv 

jedna služba načíslo 
zařízeních 

ažčíslodní zpětného 
zhlédnutí 

moje o2.tv 2 31,02% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

adsl o2 2 30,40% 

keyword seznam prodejen 
značka v brně 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 brno 2 30,29% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 pausal 2 29,98% 

exclusiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

CTA pozitiv online slevy o2 2 29,85% 

nový služba keyword služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 data 2 29,32% 

keyword seznam prodejen 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 pardubice 2 29,10% 

keyword jsme tu,  oslovení 
podpora 

CTA superlativ 
prodejnu 

o2 prodejny 2 28,14% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba paušály o2 2 27,63% 

nový služba značka 
data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online data o2 2 26,73% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

mobil o2 2 26,53% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

data o2 2 26,40% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online data o2 2 25,84% 

prodejny značka 
praha 

seznam prodejen 
značka v praze 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 chodov 2 25,79% 

keyword seznam prodejen 
značka 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 ostrava 2 25,50% 

CTA značka služba superlativ služba služba od značka 
provozem fin-akce 

o2 ekasa 2 25,43% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 routery 2 24,42% 

keyword seznam prodejen 
značka v praze 

jsme tu,  oslovení 
podpora 

o2 praha 2 22,80% 

značka prodejny v 
praze 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka v praze 

o2 praha 2 22,75% 

značka služba durace pozitiv 
služba 

tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet o2 2 21,69% 

značka služba durace pozitiv 
služba 

tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 routery 2 21,27% 

služba k značka kvalitaslužbaního 
čísla 

fin-akce dat za 
odměnu 

o2 číslo 2 19,18% 

značka akce pozitiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 karta 2 18,66% 
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značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

router o2 2 17,99% 

značka služba durace pozitiv 
služba 

tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

router o2 2 13,99% 

značka stát durace stránky 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

o2 id 2 12,96% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv službana 
doma 

o2 id 2 12,92% 

značka stát durace stránky 
značka 

pozitiv nabídky 
službaů 

o2 id 2 12,75% 

služba k značka kvalitaslužbaního 
čísla 

fin-akce dat za 
odměnu 

číslo o2 2 11,46% 

exclusiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

CTA pozitiv online o2 slevy 2 11,23% 

keyword CTA si nový služba 
od značka 

vyzvednutí fin-akce 
na prodejně 

o2 modem 2 6,61% 

značka služba CTA si nový služba 
od značka 

vyzvednutí fin-akce 
na prodejně 

modem o2 2 2,91% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba nové tarify o2 3 91,90% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba tarif free o2 3 82,28% 

značka služba pro 
studenty 

číslo volných min. 
do všech sítí 

CTA sičíslo nebočíslo 
dat 

o2 studentský 
tarif 

3 81,46% 

keyword CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 tarify free 3 80,59% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce tarif free o2 3 80,00% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 free tarif 3 77,47% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba free tarif o2 3 76,47% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 nabídka 
telefonů 

3 76,36% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- extra výhody o2 3 76,30% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2 extra výhody 3 76,07% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce mobilní tarify o2 3 73,33% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 nové tarify 3 72,63% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- 02 extra výhody 3 71,71% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 nabídka 
tarifů 

3 71,58% 

služba od značka služba pro oslovení 
značka 

-- o2 extra vyhody 3 70,34% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 mobilní 
telefony 

3 68,88% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

-- extra výhody o2 3 68,43% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 tarif free 3 68,39% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 neomezený 
tarif 

3 66,17% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

-- 02 extra výhody 3 65,76% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce neomezený tarif 
o2 

3 65,20% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet o2 cena 3 65,17% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- extra výhody o2 3 64,67% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- www 
o2extravyhody 
cz 

3 64,50% 

značka služba pro 
studenty 

služba služba číslo 
za cena 

CTA služba po 
službau 

o2 studentský 
tarif 

3 64,14% 

značka služba pro 
studenty 

služba služba číslo 
za cena 

objednete služba přes 
chat 

o2 studentský 
tarif 

3 63,51% 

keyword tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 extra výhody 3 62,41% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

zvýhodněné 
telefony o2 

3 61,87% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay 
fin-akce 

o2 zvýhodněné 
telefony 

3 61,65% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet od o2 3 61,16% 

 služba od značka superlativ služba fin-akce cena k služba 
hd 

bezdrátový 
internet o2 

3 60,94% 

keyword CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2 extra výhody 3 60,15% 

značka služba tadverb fin-akce 
značka 

-- o2 extra vyhody 3 59,34% 

značka mapa služba CTA si dostupnost 
služeb 

CTA si signál služeb mapa pokrytí o2 3 58,71% 

služba značka k dispozici nolimit podpora nolimit 02 zákaznická 
linka 

3 57,47% 

keyword k dispozici nolimit podpora nolimit zákaznická linka 
o2 

3 57,32% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 mobilní tarify 3 56,80% 

služba značka k dispozici nolimit podpora nolimit o2 zákaznická 
linka 

3 56,58% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 pevný 
internet 

3 55,95% 

 služba od značka superlativ služba fin-akce cena k služba 
hd 

o2 bezdrátový 
internet 

3 55,90% 
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značka mapa služba CTA si dostupnost 
služeb 

CTA si signál služeb mapa pokrytí o2 3 55,48% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- o2 extra vyhody 3 55,32% 

značka služba CTA si fin-akce až 
číslo % 

-- 02 extra výhody 3 55,22% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce nejlevnější tarif 
o2 

3 53,63% 

keyword podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 zákaznická 
linka 

3 51,90% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

pevný internet 
o2 

3 51,85% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 cz internet 3 48,36% 

značka služba podpora nolimit s čím oslovení 
můžeme podpora? 

o2 zakaznicka 
linka 

3 48,10% 

služba značka spolu CTA nabídku na 
míru 

služba, služba značka  o2 family tarify 3 47,09% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o 2 tarify 3 46,23% 

pevná linka značka 
za cena 

pozitiv služba za 
super cenu 

nolimit služba svým 
blízkým 

o2 pevná linka 3 45,81% 

služba značka k dispozici nolimit podpora nolimit zakaznicka linka 
o2 

3 45,71% 

značka prodejny 
hradec králové 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka 

o2 hradec 
králové 

3 45,31% 

služba značka k dispozici nolimit podpora nolimit o2 zakaznicka 
linka 

3 45,23% 

značka prodejny v 
brně 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka v brně 

o2 prodejny 
brno 

3 44,90% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 internet ceník 3 44,70% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 datové 
balíčky 

3 44,69% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 internet 
optimal 

3 44,66% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 mobilní data 3 44,19% 

značka prodejny 
české budějovice 

CTA superlativ 
prodejnu 

seznam prodejen 
značka 

o2 české 
budějovice 

3 43,49% 

značka služba technická podpora návody nastavení o2 technická 
podpora 

3 42,79% 

služba služba 
tadverb fin-akce dat 

fin-akce přejděte na 
komparativ služba 

o 2 tarify 3 41,44% 

keyword za cena pozitiv služba za 
super cenu 

nolimit služba svým 
blízkým 

pevná linka o2 3 39,58% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 internet 
kontakt 

3 39,44% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 tarify 
předplacené 

3 37,87% 

keyword pozitiv služba za 
cena 

nolimit služba do 
všech sítí 

o2 pevná linka 3 37,52% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

0 2 internet 3 37,45% 

značka služba technická podpora návody nastavení technická 
podpora o2 

3 37,31% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o 2 tarify 3 37,13% 

mobilní službay od 
značka 

pro nové stávající 
oslovení 

fin-akce na službay až 
fin-akce 

o2 family 
telefony 

3 36,87% 

služba značka spolu CTA nabídku na 
míru 

služba, služba značka  o2 family tarify 3 36,33% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 datové 
balíčky 

3 35,69% 

služba služba CTA si služba z 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-akce 
na prodejně 

vdsl modem o2 3 35,47% 

značka služba pozitiv pozitiv 
domácnost 

pozitiv pozitiv služba smart box o2 3 32,75% 

značka služba pozitiv služba, 
snadná instalace 

pozitiv služba, snadná 
instalace 

smart box o2 3 32,62% 

digitální televize 
značka tv 

jedna služba načíslo 
zařízeních 

ažčíslodní zpětného 
zhlédnutí 

moje o2 tv 3 30,11% 

značka služba superlativ služba 
všech dob 

pozitiv služba, snadná 
instalace 

02 smart box 3 28,86% 

značka pevná linka pozitiv služba za 
cena 

nolimit služba do 
všech sítí 

pevná linka o2 3 28,61% 

keyword pozitiv pozitiv 
domácnost 

pozitiv pozitiv služba o2 smart box 3 28,41% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba změna tarifu o2 3 27,78% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 změna tarifu 3 25,80% 

nový značka služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 neomezená 
data 

3 25,41% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o 2 internet 3 25,05% 

značka služba superlativ služba 
všech dob 

základ každé chytré 
domácnosti 

smart box o2 3 24,26% 

služba k značka kvalitaslužbaního 
čísla 

fin-akce dat za 
odměnu 

číslo na o2 3 23,96% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 neomezená 
data 

3 21,99% 

keyword pozitiv služba, 
snadná instalace 

pozitiv služba, snadná 
instalace 

o2 smart box 3 21,75% 

keyword superlativ služba 
všech dob 

základ každé chytré 
domácnosti 

o2 smart box 3 21,64% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 neomezená 
data 

3 20,78% 
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značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet o 2 3 20,71% 

nový služba značka 
data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 neomezená 
data 

3 19,25% 

služba k značka kvalitaslužbaního 
čísla 

fin-akce dat za 
odměnu 

o2 telefonní 
číslo 

3 19,24% 

značka služba durace pozitiv 
služba 

tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o 2 internet 3 15,65% 

značka služba durace pozitiv 
služba 

tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet o 2 3 14,50% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 data zdarma 3 13,48% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
službau 

o2 data zdarma 3 12,16% 

značka služba pro 
seniory 

superlativ nolimit 
služba 

CTA jednoduše online o2 tarif pro 
seniory 

4 86,45% 

keyword superlativ nolimit 
služba 

CTA jednoduše online o2 tarify pro 
seniory 

4 77,81% 

keyword číslo volných min. 
do všech sítí 

CTA si číslo nebo číslo 
dat 

o2 tarify pro 
mladé 

4 69,17% 

značka služba pro 
seniory 

superlativ nolimit 
služba 

CTA jednoduše online tarif pro seniory 
o2 

4 68,65% 

keyword služba služba číslo 
za cena 

CTA služba po 
telefonu 

o2 tarify pro 
mladé 

4 67,95% 

značka služba pro 
mladé 

služba služba číslo 
za cena 

CTA služba přes chat o2 tarify pro 
mladé 

4 67,22% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

o2 internet na 
doma 

4 58,72% 

keyword služba služba číslo 
za cena 

CTA jednoduše online o2 tarify pro 
mladé 

4 58,60% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 paušál s 
telefonem 

4 52,13% 

značka služba nastavení služba správa služba o2 zrušení 
hlasové 
schránky 

4 50,55% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb kvalita až 
číslo mb/s 

internet na 
doma o2 

4 47,85% 

značka služba služba 
fin-akce dat 

nolimit služba 
služba 

fin-akce o2 tarify s 
telefonem 

4 45,34% 

značka služba nastavení služba správa služba zrušení hlasové 
schránky o2 

4 43,94% 

značka služba nastavení služba správa služba vypnutí hlasové 
schránky o2 

4 43,09% 

značka služba služba CTA fin-akce dat nolimit služba služba o2 telefony k 
tarifu 

4 40,94% 

značka služba pozitiv pozitiv 
domácnost 

pozitiv pozitiv služba o2 smart box 
cena 

4 25,36% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA služba po 
telefonu 

o2 data v 
zahraničí 

4 21,54% 

služba služba - 
značka data 

služba za cena 
měsíčně 

CTA jednoduše online o2 data v 
zahraničí 

4 17,21% 

exclusiv nabídky od 
značka 

exclusiv nabídky fin-
akce 

CTA pozitiv online o2 set top box 4 15,09% 

exclusiv nabídky od 
značka 

CTA pozitiv online pozitiv nabídky od 
značka 

o2 set top box 4 14,33% 

značka služba pozitiv služba, 
snadná instalace 

pozitiv pozitiv služba aplikace o2 
smart box 

4 12,61% 

značka služba superlativ služba 
všech dob 

pozitiv služba, snadná 
instalace 

aplikace o2 
smart box 

4 11,81% 

značka služba technická podpora návody a nastavení techzona 1 78,71% 

služba od značka služba pro zákazníky 
značka 

-- extravyhody 1 77,09% 

značka služba návody a nastavení technická podpora techzona 1 75,30% 

značka služba CTA si fin-exclusiv 
číslo % 

-- extravyhody 1 74,48% 

značka služba návody a nastavení technická podpora techzona 1 71,16% 

značka služba CTA si fin-exclusiv 
číslo % 

-- extravýhody 1 69,62% 

značka služba tadverb fin-exclusiv 
s značka 

-- extravýhody 1 68,93% 

značka služba tadverb fin-exclusiv 
s značka 

-- extravyhody 1 67,80% 

pozitiv značka služba nabídka přesně pro 
oslovení 

kvalita jsme 
čísloadres 

zrychlujeme 1 36,16% 

pozitiv značka služba číslodomácností 
kvalita 

CTA nám na oslovení 
kontakt 

zrychlujeme 1 33,20% 

pozitiv značka služba kvalita jsme 
čísloadres 

nabídka na míru pro 
oslovení 

zrychlujeme 1 31,42% 

keyword 12 živě v 
značka tv 

attila vegh vs viril 
zwicker 

CTA si značka tv sport 
pack 

služba 1 27,08% 

keyword 12 online 
přenos 

večer plný 
exkluzivních zápasů 

CTA 8.6. v číslo :číslo 
v značka tv 

služba 1 20,65% 

rozbaleno fin-
exclusiv číslo % na 
vše 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

CTA chytře a CTA rozbaleno.cz 1 15,13% 

keyword služba 12 služba 8.6. od číslo 
:číslo 

značka tv sport pack 
cena 

mma 1 11,11% 

keyword - fin-
exclusiv cena 

při prvním nákupu 
nad cena 

exclusiv platí do 
číslo.4.číslo 19 

itesco 1 10,04% 

keyword fin-exclusiv 
číslo % na vše 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

CTA chytře a CTA rozbaleno 1 10,03% 

keyword fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 28. 2. číslo 
19 

móda z pohodlí 
domova 

answear 1 9,11% 

keyword - fin-
exclusiv cena 

při nákupu nad cena exclusiv platí do 
číslo.4.číslo 19 

itesco 1 8,68% 

služba služba nejlepších 
zápasů 

top zápasy za cena mlb 1 7,83% 
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keyword major 
league v značka tv 

yankees - red sox CTA si značka tv sport 
pack 

baseball 1 7,31% 

keyword - red sox hvězdy americké 
mlb v evropě 

top zápasy za cena yankees 1 7,25% 

keyword služba CTA odkudkoli v 
značka tv 

všechny zápasy za 
cena 

conmebol 1 7,03% 

značka pozitiv služba bezpečí dětí na 
službau 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

kyberšikana 1 6,18% 

major league služba CTA hvězdy 
keyword 

přímé přenosy durace 
v značka tv 

baseball 1 6% 

keyword durace v 
značka tv 

všechny atraktivní 
zápasy 

značka tv sport za 
cena 

služba 1 5,96% 

keyword fin-exclusiv 
číslo % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

fin-exclusiv na celý 
nákup 

bike-eshop.cz 1 5,57% 

značka - CTA k nám beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

čvop 1 5,54% 

keyword - liberec služba durace v 
značka tv 

CTA 11.5. od číslo :00 sparta 1 5,51% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

vdsl 1 5,38% 

značka keyword pro 
váš byznys 

CTA za to, že 
podnikáte 

podpora nolimit eKasa 1 5,03% 

keyword durace v 
značka tv 

značka tv sport za 
cena 

-- služba 1 4,77% 

CTA s značka služba superlativ služba keyword od značka s 
provozem fin-exclusiv 

eKasa 1 4,74% 

keyword číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

tescoma 1 4,71% 

značka keyword 
první podpora 

ještě před příjezdem 
záchranky 

oslovuje dobrovolné 
záchranáře 

sos 1 4,52% 

přechod na služba s 
značka tv 

CTA již za cena kvalita, které jinde  dvbt 1 4,33% 

přechod na služba s 
značka tv 

CTA již za cena kvalita, které jinde  dvb-t 1 4,24% 

značka keyword pozitiv a pozitiv 
keyword 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet 1 4,07% 

značka keyword pozitiv pozitiv 
keyword 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet 1 3,89% 

champions league v 
značka tv 

CTA si značka tv 
sportpack 

CTA si sezónu číslo 19 
naplno 

služba 1 3,87% 

značka keyword pro 
váš byznys 

CTA za to, že 
podnikáte 

keyword od značka s 
provozem fin-exclusiv 

eKasa 1 3,86% 

nalaďte si zápasy 
keyword 

CTA hvězdy 
baseballu 

přímé přenosy durace 
v značka tv 

mlb 1 3,86% 

prodávejte s značka 
služba 

služba od značka s 
provozem fin-
exclusiv 

podpora nolimit eKasa 1 3,85% 

keyword.doména 
fin-exclusiv číslo % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

fin-exclusiv na celý 
nákup 

bike-eshop 1 3,77% 

lionel keyword na 
služba 

služba všech 26 
zápasů 

CTA exsclusiv v 
značka tv 

messi 1 3,49% 

keyword fin-exclusiv 
číslo  % na nákup 

exclusiv 28. 3. číslo 
19. 

kvalita obuvi footshop 1 3,14% 

služba keyword za 
cena 

s nabíjecím 
pouzdrem 

CTA CTA v značka airpods 1 3,14% 

keywordová mlb 
služba 

hvězdy americké 
mlb v evropě 

top zápasy za cena baseball 1 3,01% 

pozitiv první 
podpora 

než dorazí 
záchranná služba 

osloví dobrovolné 
záchranáře 

sos 1 2,84% 

aplikace značka 
keyword 

pozitiv první 
podpora 

než dorazí záchranná 
služba 

sos 1 2,83% 

značka pozitiv služba jak být v bezpečí na 
službau 

podporuje vzdělávací 
aktivity 

kyberšikana 1 2,71% 

CTA s značka služba superlativ služba služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

dotykačka 1 2,07% 

služba keyword za 
cena 

pro všechny 
zákazníky značka 

červnová fin-exclusiv 
cena 

airpods 1 2,05% 

služba keyword za 
cena 

s m pouzdrem CTA CTA v značka airpods 1 1,97% 

značka služba pro 
váš byznys 

CTA za to, že 
podnikáte 

podpora nolimit eet 1 1,95% 

značka keyword 
první podpora 

oslovuje dobrovolné 
záchranáře 

krizový svolávací 
systém 

sos 1 1,65% 

značka keyword dat kvalitní keyword dat nikdy nepřijdete o svá 
data 

zálohování 1 1,64% 

značka služba pro 
váš byznys 

CTA za to, že 
podnikáte 

služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

eet 1 1,58% 

CTA s značka služba superlativ služba služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

eet 1 1,52% 

zálohovaný služba doplněný o 
bezpečnostní prvky 

ochrana před útoky z 
službau 

zálohování 1 1,37% 

CTA s značka služba jednoduché řešení 
pro keyword 

superlativ služba eet 1 1,34% 

CTA s značka služba superlativ služba služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

eet 1 1,21% 

služba keyword za 
cena 

pro všechny 
zákazníky značka 

červnová fin-exclusiv 
cena 

airpods 1 1,12% 

CTA s značka služba jednoduché řešení 
pro keyword 

superlativ služba eet 1 1,07% 

CTA s značka služba superlativ služba služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

kasafik 1 1,06% 

kybernetická 
keyword 

značka web security 
gateway 

pozitiv připojení k 
službau 

bezpečnost 1 0,85% 

CTA s značka služba superlativ služba služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

storyous 1 0,75% 

značka keyword dat se službou antiddos 
od značka 

ochrana it vaší firmy zálohování 1 0,74% 

orsay číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv 31. 12. číslo 
18 

trendy dámská móda orsay.cz 1 0,69% 
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kybernetická 
keyword od značka 

značka fraud protect ochrana před 
zneužitím 

bezpečnost 1 0,67% 

levnelyže.doména 
fin-exclusiv číslo % 

exclusiv 28. 2. číslo 
19. 

fin-exclusiv na zimní 
sporty 

lyžáky 1 0,63% 

značka keyword dat záruka obnovy dat nikdy nepřijdete o svá 
data 

zálohování 1 0,59% 

prodávejte s značka 
služba 

služba od značka s 
provozem fin-
exclusiv 

podpora nolimit eet 1 0,55% 

keyword s nabíjecím 
pouzdrem 

právě tadverb jen za 
cena 

kvalita za vysvědčení airpods 1 0,54% 

kybernetická 
keyword 

se službou antiddos 
od značka 

ochrana it vaší firmy bezpečnost 1 0,40% 

kybernetická 
keyword od značka 

ochrana it vaší firmy pozitiv odvrácení 
útoku 

bezpečnost 1 0,31% 

značka keyword dat ochrana it vaší firmy pozitiv odvrácení 
útoku 

zálohování 1 0,30% 

keyword od značka služba pro zákazníky 
značka 

-- extra výhody 2 71,25% 

značka keyword CTA si fin-exclusiv 
číslo % 

-- extra výhody 2 67,51% 

lokální podnikání inzerce fin-exclusiv v 
rámci značka 

kvalita podnikání lokální 
podnikatel 

2 65,77% 

značka keyword CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms tarify free 2 63,92% 

služba od značka služba pro zákazníky 
značka 

-- extra vyhody 2 61,27% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
s značka 

-- extra výhody 2 61,14% 

značka služba CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms tarif free 2 57,59% 

značka služba tadverb fin-exclusiv 
s značka 

-- extra vyhody 2 56,69% 

značka služba CTA si fin-exclusiv 
číslo % 

-- extra vyhody 2 56,16% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

tarif free 2 51,56% 

keyword až číslo % 
na nákup 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- sephora sleva 2 49,09% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

tarif free 2 47,08% 

pozitiv značka služba nabídka přesně pro 
oslovení 

kvalita jsme 
čísloadres 

zrychlujeme cz 2 44,86% 

orsay číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

trendy dámská móda sleva orsay 2 44,53% 

pozitiv značka služba číslodomácností 
kvalita 

CTA nám na oslovení 
kontakt 

zrychlujeme cz 2 43,85% 

pilulka.doména fin-
exclusiv číslo % na 
vše 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

při nákupu nad cena pilulka sleva 2 41,10% 

answear číslo % fin-
exclusiv na zboží 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- sleva answear 2 40% 

služba značka spolu CTA nabídku na 
míru 

službay, služba a 
značka tv 

family tarify 2 39,64% 

pozitiv značka služba kvalita jsme 
čísloadres 

nabídka na míru pro 
oslovení 

zrychlujeme cz 2 38,11% 

answear číslo % fin-
exclusiv na zboží 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- answear sleva 2 37,46% 

lékárna.doména fin-
exclusiv cena 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- lekarna.cz 
slevový 

2 37,45% 

herlíkovice fin-
exclusiv číslo korun 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

při objednání online sleva herlikovice 2 33,05% 

answear fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 28. 2. číslo 
19 

móda z pohodlí 
domova 

answear slevy 2 32,86% 

skiareál plešivec fin-
exclusiv číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

celodenní skipas se 
fin-exclusiv 

plešivec skipas 2 32,35% 

služba značka spolu CTA nabídku na 
míru 

službay, služba a 
značka tv 

family tarify 2 32,23% 

datart číslo% fin-
exclusiv na 
spotřebiče 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- sleva datart 2 31,90% 

téma fin-exclusiv 
číslo % na 
předplatné 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

roční a pololetní 
předplatné 

předplatné téma 2 30,63% 

keyword číslo % na 
vše 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

CTA chytře a CTA rozbaleno sleva 2 30,08% 

keyword online 
přenos 

večer plný 
exkluzivních zápasů 

CTA číslo.3. v 18:00 v 
značka tv 

služba 11 2 29,73% 

lékárna.doména fin-
exclusiv cena 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- lekarna.cz sleva 2 28,49% 

datart číslo% fin-
exclusiv na 
spotřebiče 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- datart slevový 2 26,07% 

kärcher číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv 14. 4. číslo 
19. 

-- sleva karcher 2 25,25% 

knihy dobrovský 
číslo% fin-exclusiv 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- dobrovsky sleva 2 25,16% 

pozitiv značka služba nabídka přesně pro 
oslovení 

kvalita jsme 
čísloadres 

zrychlujeme cz 2 25% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

tescoma sleva 2 24,74% 

orsay číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

trendy dámská móda orsay sleva 2 23,07% 

služba číslo  % fin-
exclusiv na pánve 

exclusiv 31. 3. číslo 
19 

-- tescoma sleva 2 22,83% 

skiareál monínec fin-
exclusiv číslo % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

celodenní skipas se 
fin-exclusiv 

monínec skipas 2 22,56% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

sleva tescoma 2 21,24% 

datart číslo% fin-
exclusiv na 
spotřebiče 

exclusiv číslo. 6. 
číslo 19 

-- datart sleva 2 20,94% 

značka pozitiv služba děti a službaová 
bezpečnost 

podporuje vzdělávací 
aktivity 

online 
bezpečnost 

2 18,27% 
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značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

mobilní tarify 2 17,89% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

neomezene 
tarify 

2 17,84% 

služba fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

4hodipozitiv a 
celodenní skipas 

snowhill šachty 2 17,62% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

neomezený tarif 2 17,45% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

neomezené 
tarify 

2 17,41% 

keyword - mladá 
boleslav 

služba durace v 
značka tv 

CTA 1.6. od 14:číslo  baník ostrava 2 17,31% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

neomezeny tarif 2 16,54% 

mma keyword služba číslo.3. od 
18:00 

značka tv sport pack 
cena 

služba 11 2 16,29% 

keyword fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

celodenní skipas se 
fin-exclusiv 

skiareál plešivec 2 16,04% 

1. česká keyword služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

fotbalová liga 2 16% 

1. česká keyword služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

fotbalová liga 2 15,99% 

služba služba CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

modem vdsl 2 15,81% 

keyword fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

4hodipozitiv a 
celodenní skipas 

skiareál šachty 2 15,70% 

služba CTA 14.4. exclusiv v 
značka tv 

všechny zápasy za 
cena 

sparta slavia 2 15,32% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

neomezené 
tarify 

2 15,17% 

keyword fin-exclusiv 
číslo % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

celodenní skipas se 
fin-exclusiv 

skiareál monínec 2 15,14% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

značka plní přání i po 
vánocích 

nokia 6.1 2 15,02% 

keyword od značka superlativ připojení fin-exclusiv cena k 
službau 

bezdrátový 
internet 

2 14,67% 

služba fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

4hodipozitiv a 
celodenní skipas 

ski šachty 2 14,66% 

značka pozitiv služba službaová 
bezpečnost 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

online 
bezpečnost 

2 14,37% 

služba CTA živě v značka tv -- extraliga hokej 2 14,16% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

neomezeny tarif 2 13,96% 

značka - CTA k nám beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

změna 
operátora 

2 13,94% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

tescoma akce 2 13,90% 

značka služba CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms neomezené 
tarify 

2 13,79% 

služba CTA 9.3. v značka tv všechny zápasy za 
cena 

sparta plzeň 2 13,67% 

služba služba durace v 
značka tv 

CTA 4.5. od 17:číslo sparta baník 2 13,56% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

mobilní tarify 2 13,49% 

keyword jen cena s službaem kvalita 32 zařízení bezdrátový 
internet 

2 13,44% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

mobilní tarif 2 13,30% 

inzerce fin-exclusiv CTA lokálně a fin-
exclusiv 

pro podnikatele a 
malé firmy 

bezplatná 
inzerce 

2 13,29% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

tadverb fin-exclusiv 
cena 

nokia 6.1 2 13,24% 

keyword číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- tipsport 
extraliga 

2 13,23% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

neomezený tarif 2 13,21% 

služba CTA živě v značka tv -- hokej extraliga 2 13,19% 

služba služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

fortuna liga 2 13,18% 

keyword CTA lokálně a fin-
exclusiv 

pro podnikatele a 
malé firmy 

inzerce zdarma 2 12,91% 

značka keyword superlativ 
službavšech dob 

pozitiv služba, pozitiv 
instalace 

smart box 2 12,79% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

got 8 2 12,71% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet svitavy 2 12,55% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

mobilní tarify 2 12,44% 

rodinný balíček 
značka spolu 

CTA nabídku na 
míru 

službay, služba a 
značka tv 

rodinný tarif 2 12,37% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

neomezene 
tarify 

2 12,06% 

služba CTA 14.4. exclusiv v 
značka tv 

všechny zápasy za 
cena 

slavia sparta 2 12,04% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej extraliga 2 11,90% 

keyword CTA lokálně a fin-
exclusiv 

v programu značka 
služba 

inzerce zdarma 2 11,86% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

mobilní tarif 2 11,80% 

služba služba exclusiv v 
značka tv 

neděle 7.4. od 
číslo:00 

plzeň třinec 2 11,79% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- extraliga hokej 2 11,76% 



113 
 

keyword CTA živě v značka tv -- hokejová 
extraliga 

2 11,70% 

skiareál mariánky 
fin-exclusiv číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

4hodipozitiv a 
celodenní skipas 

ski marianky 2 11,66% 

značka služba CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms neomezený tarif 2 11,61% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- extraliga hokeje 2 11,36% 

keyword k značka beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

přenesení čísla 2 11,30% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokejová 
extraliga 

2 11,27% 

inzerce fin-exclusiv CTA lokálně a fin-
exclusiv 

v programu značka 
služba 

bezplatná 
inzerce 

2 10,68% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet přerov 2 10,67% 

služba jarní derby živě v 
značka tv 

služba 14.4. od 18:00 sparta slavia 2 10,63% 

keyword sezóna číslo 18/19 
jen v značka tv 

-- tipsport 
extraliga 

2 10,53% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
šumperk 

2 10,50% 

služba 6.1 za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

nokia 6.1. 2 10,48% 

služba služba durace v 
značka tv 

CTA 26.5. od číslo:00 slavia sparta 2 10,36% 

keyword - ac sparta 
praha 

CTA 18.2. v značka 
tv 

všechny zápasy za 
cena 

dukla praha 2 10,28% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet milovice 2 10,16% 

keyword za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

nokia 6.1 2 9,84% 

keyword od značka fin-exclusiv cena k 
službau 

číslo dat na cokoli bezdrátový 
internet 

2 9,80% 

keyword k značka beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

převod čísla 2 9,79% 

pozitiv značka služba nabídka přesně pro 
oslovení 

kvalita jsme 
čísloadres 

zrychlujeme 
česko 

2 9,72% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet chrudim 2 9,70% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet havířov 2 9,61% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet klatovy 2 9,44% 

služba služba durace v 
značka tv 

středa ve 21:00 v 
značka tv sport 

ajax juventus 2 9,41% 

skiareál kaste fin-
exclusiv číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

celodenní skipas se 
fin-exclusiv 

kaste petříkov 2 9,36% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet kladno 2 9,34% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet hodonín 2 9,26% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet litvínov 2 9,25% 

keyword za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

nokia 3.1 2 9,19% 

služba jarní derby živě v 
značka tv 

služba 14.4. od 18:00 slavia sparta 2 9,15% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet třebíč 2 9,05% 

služba služba durace v 
značka tv 

středa ve 21:00 v 
značka tv sport 

ajax tottenham 2 9,03% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
litoměřice 

2 8,97% 

značka služba CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms mobilní tarif 2 8,96% 

orsay číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv 31. 12. číslo 
18 

trendy dámská móda orsay sleva 2 8,95% 

pozitiv značka služba kvalita jsme 
čísloadres 

nabídka na míru pro 
oslovení 

zrychlujeme 
česko 

2 8,90% 

keyword k značka beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

přenos čísla 2 8,84% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet louny 2 8,71% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet říčany 2 8,70% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

tescoma eshop 2 8,67% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

dostupnost 
internetu 

2 8,64% 

pozitiv značka služba číslodomácností 
kvalita 

CTA nám na oslovení 
kontakt 

zrychlujeme 
česko 

2 8,62% 

značka služba s fin-
exclusiv dat 

nolimit volání a sms kvalita dat fin-
exclusiv 

mobil tarify 2 8,57% 

služba tadverb s fin-
exclusiv dat 

kvalita dat fin-
exclusiv 

CTA na vylepšený 
služba 

mobil tarify 2 8,57% 

značka služba CTA si službaz 
nabídky značka 

CTA výkonnou služba adsl modem 2 8,55% 

služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

-- fortuna liga 2 8,52% 

služba galaxy sčíslo předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

samsung 10 2 8,47% 

keywordy CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

vdsl modem 2 8,43% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka honor 8a 2 8,34% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet sokolov 2 8,33% 
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značka služba CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms mobilní tarify 2 8,29% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
nymburk 

2 8,18% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet tišnov 2 8,18% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet beroun 2 8,13% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet děčín 2 8,09% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

lte internet 2 8,09% 

pozitiv keyword než dorazí 
záchranná služba 

osloví dobrovolné 
záchranáře 

první pomoc 2 8,09% 

novinka keyword právě tadverb jen za 
cena 

značka plní přání i po 
vánocích 

nokia 7.1 2 8,06% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

pevný internet 2 8,04% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet děčín 2 7,98% 

orsay číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv 31. 12. číslo 
18 

trendy dámská móda sleva orsay 2 7,97% 

služba služba od 
značka 

CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

modem wifi 2 7,91% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet 
chomutov 

2 7,84% 

vybavte se novou 
nokií 6.1 

s exclusiv až cena lednová nabídka 
značka 

nokia 6.1. 2 7,83% 

keyword inzerce fin-exclusiv v 
rámci značka 

kvalita podnikání propagace firmy 2 7,82% 

služba služba od 
značka 

CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

wifi modemy 2 7,78% 

vybavte se novou 
nokií 6.1 

s exclusiv až cena lednová nabídka 
značka 

nokia 6.1 2 7,76% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
neratovice 

2 7,58% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet jičín 2 7,58% 

značka služba brno tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

brno internet 2 7,57% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet jičín 2 7,53% 

keyword CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

vdsl modemy 2 7,53% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet zlín 2 7,52% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
benešov 

2 7,44% 

keyword - 
tottenham 

služba durace v 
značka tv 

středa ve 21:00 v 
značka tv sport 

manchester city 2 7,43% 

keyword od cena větší display, lepší 
zážitky 

s exclusiv až cena honor 8a 2 7,37% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet brno 2 7,25% 

pozitiv značka služba číslodomácností 
kvalita 

CTA nám na oslovení 
kontakt 

zrychlujeme 
cesko 

2 7,12% 

značka služba praha tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

praha internet 2 7,02% 

keyword k značka beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

přenositelnost 
čísla 

2 7,01% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet jaroměř 2 6,95% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet jihlava 2 6,93% 

značka služba CTA fin-exclusiv dat nolimit volání a sms mobil tarify 2 6,93% 

keyword od cena k novému službau u 
značka 

CTA si služba s 
exclusiv 

nokia 6.1 2 6,92% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet frýdek-
místek 

2 6,91% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet tábor 2 6,90% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet brno 2 6,87% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

wifi připojení 2 6,85% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

dubnová fin-exclusiv 
cena 

honor 8a 2 6,83% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internetové 
připojení 

2 6,77% 

divadlo palace fin-
exclusiv číslo % 

exclusiv 31. 1. číslo 
19. 

CTA si rok v divadle divadlo sleva 2 6,74% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

pevný internet 2 6,67% 

značka - CTA k nám beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

čvop kód 2 6,58% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet teplice 2 6,53% 

keyword za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

nokia 7.1 2 6,49% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

adsl internet 2 6,42% 

keyword značka za 
cena 

pozitiv služba za 
super cenu 

nolimit volání svým 
blízkým 

pevná linka 2 6,42% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet kladno 2 6,36% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet frýdek-
místek 

2 6,35% 
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značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet liberec 2 6,33% 

keyword od cena k novému 
službau 

CTA to v novém stylu nokia 6.1 2 6,31% 

služba sobota 17:číslo v 
značka tv sport 

CTA si značka tv sport 
pack 

sparta plzeň 2 6,25% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet vyškov 2 6,19% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet chodov 2 6,19% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet znojmo 2 6,16% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet krnov 2 6,14% 

pozitiv značka služba kvalita jsme 
čísloadres 

nabídka na míru pro 
oslovení 

zrychlujeme 
cesko 

2 6,12% 

služba fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

4hodipozitiv a 
celodenní skipas 

ski jested 2 6,12% 

služba 6.1 od cena k novému 
službau 

CTA to v novém stylu nokia 6.1. 2 6,11% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet plzeň 2 6,08% 

služba durace v 
značka tv 

všechny atraktivní 
zápasy 

značka tv sport za 
cena 

služba uefa 2 6% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet cheb 2 5,96% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet opava 2 5,90% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita na číslo mb/s internet příbram 2 5,87% 

knihy dobrovský až 
číslo % fin-exclusiv 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

fin-exclusiv na eshop 
číslo % 

knihy 
dobrovsky.cz 

2 5,85% 

keyword od cena k novému službau u 
značka 

CTA si služba s 
exclusiv 

nokia 7.1 2 5,76% 

služba 6.1 od cena k novému službau u 
značka 

CTA si služba s 
exclusiv 

nokia 6.1. 2 5,71% 

služba keyword 64 
single 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone xs 2 5,70% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet praha 2 5,69% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita na číslo mb/s internet 
chomutov 

2 5,67% 

služba galaxy ačíslo 
za cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung a40 2 5,67% 

keyword - barcelona CTA číslo.4. exclusiv 
v značka tv 

všechny zápasy za 
cena 

manchester 
united 

2 5,59% 

pozitiv značka služba nabídka přesně pro 
oslovení 

kvalita jsme 
čísloadres 

zrychlujeme 
cesko 

2 5,58% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet příbram 2 5,57% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet zlín 2 5,56% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet praha 2 5,48% 

keyword CTA živě v značka tv -- tipsport 
extraliga 

2 5,47% 

značka služba praha CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

praha internet 2 5,40% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet havířov 2 5,38% 

služba galaxy ačíslo 
od cena 

pozitiv hvězda se 3 
fotoaparáty 

s exclusiv až cena samsung a50 2 5,36% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet brno 2 5,35% 

keyword značka nolimit volání za 
cena 

keyword pro firmy pevná linka 2 5,33% 

služba služba od 
značka 

změní váš pohled na 
služba 

CTA rychlou a silnou 
služba 

wifi modem 2 5,33% 

vybavte se novou 
nokií 7.1 

s exclusiv až cena lednová nabídka 
značka 

nokia 7.1 2 5,30% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

wifi pripojeni 2 5,29% 

dobrovský fin-
exclusiv cena na vše 

exclusiv 28. 2. číslo 
19. 

oblíbené knihy se fin-
exclusiv 

knihy 
dobrovsky.cz 

2 5,28% 

značka keyword pozitiv služba za 
cena 

nolimit volání do 
všech sítí 

pevná linka 2 5,27% 

značka služba brno CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

brno internet 2 5,26% 

keyword od značka keyword v rámci 
značka 

kvalita podnikání inzerce zdarma 2 5,26% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

samsung watch 2 5,25% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
prostějov 

2 5,21% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet jihlava 2 5,19% 

keyword nové služba za cena kvalita dat fin-
exclusiv 

změna 
operátora 

2 5,07% 

keyword od cena pozitiv číslo mpx 
fotoaparát 

s exclusiv až cena honor 8x 2 4,99% 

služba keyword 128 
single 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone se 2 4,99% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet jihlava 2 4,96% 

keyword od cena k novému 
službau 

CTA to v novém stylu nokia 7.1 2 4,96% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet 
olomouc 

2 4,91% 
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značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

rychlost 
internetu 

2 4,91% 

služba galaxy ačíslo 
za cena 

pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

samsung a40 2 4,88% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet ostrava 2 4,86% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

honor 8a 2 4,86% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet 
chomutov 

2 4,85% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 8a 2 4,85% 

značka pozitiv služba děti a keyword bezpečně v digitálním 
světě 

mediální 
gramotnost 

2 4,81% 

značka služba na vaší 
adrese 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet 
pardubice 

2 4,80% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita na číslo mb/s internet znojmo 2 4,79% 

vybavte se novou 
nokií 3.1 

s exclusiv až cena lednová nabídka 
značka 

nokia 3.1 2 4,78% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 8x 2 4,74% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet liberec 2 4,72% 

služba 7.1 od cena k novému 
službau 

CTA to v novém stylu nokie 7.1 2 4,72% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

pripojeni 
internetu 

2 4,71% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 8a 2 4,69% 

služba galaxy sčíslo 
128 

pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

samsung s10 2 4,68% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet 
olomouc 

2 4,67% 

keyword od cena k novému službau u 
značka 

CTA si služba s 
exclusiv 

nokia 3.1 2 4,62% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet most 2 4,61% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet ostrava 2 4,60% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet příbram 2 4,60% 

číslo % fin-exclusiv 
na keyword 

CTA na 
trenýrkárna.doména 

exclusiv číslo. 4. číslo 
19. 

calvin klein 2 4,59% 

vybavte se novou 
nokií 7.1 

s exclusiv až cena lednová nabídka 
značka 

nokie 7.1 2 4,58% 

keyword od cena s exclusiv až cena dubnová nabídka 
značka 

honor 8a 2 4,58% 

keyword značka pro 
firmy 

nolimit volání za 
cena 

pro firmy a veřejnou 
správu 

pevná linka 2 4,54% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita na číslo mb/s internet opava 2 4,46% 

keywordy od značka CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

wi-fi modem 2 4,44% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet praha 2 4,42% 

služba keyword 64 
single 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone xr 2 4,42% 

služba keyword 64 
single 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone xs 2 4,41% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet plzeň 2 4,38% 

služba galaxy ačíslo od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena samsung a50 2 4,38% 

exclusiv exclusiv číslo mb/s tadverb 
exclusiv 

značka keyword internet 
pardubice 

2 4,33% 

služba durace v 
značka tv 

CTA živě v značka tv značka tv sport za 
cena 

champions 
league 

2 4,33% 

keyword 64 jen za 
1cena 

pro všechny 
zákazníky značka 

březnová fin-exclusiv 
cena 

iphone 8 2 4,29% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita na číslo mb/s internet most 2 4,28% 

lte službazyxel od 
značka 

pozitiv a pozitiv 
domácnost 

exclusiv s rychlou a 
silnou služba 

smart box 2 4,28% 

služba keyword 128 
single 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone se 2 4,26% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet znojmo 2 4,14% 

služba CTA odkudkoli v 
značka tv 

značka tv sport za 
cena 

fortuna liga 2 4,14% 

služba galaxy sčíslo předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

samsung s10 2 4,14% 

služba galaxy ačíslo 
od cena 

pozitiv pro každou 
příležitost 

s exclusiv až cena samsung a40 2 4,14% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet plzeň 2 4,13% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

rychlost 
internetu 

2 4,09% 

značka keyword novinka na vaší 
adrese 

CTA si dostupnost internet 
pardubice 

2 4,08% 

služba galaxy ačíslo 
za cena 

pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

samsung a50 2 4% 

keyword číslo 19 32 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei y6 2 3,96% 

služba keyword předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

galaxy s10 2 3,95% 

služba služba všech 26 
zápasů 

CTA exsclusiv v 
značka tv 

copa america 2 3,93% 
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keyword od cena k novému 
službau 

CTA to v novém stylu nokia 3.1 2 3,87% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

honor 8x 2 3,87% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet ostrava 2 3,84% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 8x 2 3,79% 

knihy dobrovský až 
číslo % fin-exclusiv 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

fin-exclusiv na eshop 
číslo % 

knihy dobrovsky 2 3,75% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet 
olomouc 

2 3,73% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet liberec 2 3,73% 

keyword značka za 
cena 

pro firmy a veřejnou 
správu 

nolimit volání do 
všech sítí 

pevná linka 2 3,67% 

služba galaxy ačíslo 
od cena 

pozitiv hvězda se 3 
fotoaparáty 

s exclusiv až cena samsung a50 2 3,67% 

služba keyword 32 
single 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 6s 2 3,67% 

služba galaxy ačíslo 
od cena 

s exclusiv až cena CTA právě tadverb samsung a40 2 3,64% 

značka služba brno tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

brno internet 2 3,62% 

keyword dualslužba CTA jen za cena CTA online CTA cat b35 2 3,61% 

značka pozitiv služba děti a mediální 
gramotnost 

bezpečně v digitálním 
světě 

online 
gramotnost 

2 3,57% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

cat s61 2 3,54% 

značka pozitiv služba vzdělání keywordi pro pedagogy, rodiče 
i děti 

mediální 
gramotnost 

2 3,53% 

služba galaxy ačíslo 
za cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung a50 2 3,52% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 7a 2 3,49% 

keyword číslo 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

cat s31 2 3,47% 

keyword číslo 19 32 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei y6 2 3,44% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA honor 8a 2 3,41% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka honor 8x 2 3,40% 

keyword CTA si značka tv 
sportpack 

CTA si sezónu číslo 19 
naplno 

champions 
league 

2 3,37% 

služba keyword 64 
singleslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone x 2 3,37% 

služba služba od 
značka 

CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

wifi modem 2 3,35% 

značka keyword provoz serverů bez 
starostí 

vyhnete se vysokým 
investicím 

datové centrum 2 3,34% 

keyword od cena s exclusiv až cena dubnová nabídka 
značka 

honor 8x 2 3,33% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet 
připojení 

2 3,27% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

dubnová fin-exclusiv 
cena 

honor 8x 2 3,26% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei p30 2 3,25% 

chorvatsko se fin-
exclusiv až číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

slunná dovolená se 
fin-exclusiv 

chorvatsko sleva 2 3,24% 

keyword číslo  již od 
číslo cena 

pozitiv pozitiv 
design 

s exclusiv až cena honor view 2 3,23% 

služba x 64 za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

iphon x 2 3,22% 

služba galaxy ačíslo od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena samsung a50 2 3,21% 

služba galaxy sčíslo 
128 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung s10 2 3,20% 

služba galaxy ačíslo právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

samsung a50 2 3,14% 

keyword od 1cena překonej limity 
fotografie 

s exclusiv až cena huawei p30 2 3,13% 

keyword CTA lokálně a fin-
exclusiv 

v programu značka 
služba 

podpora 
podnikání 

2 3,11% 

služba galaxy sčíslo 
128 

pro všechny 
zákazníky značka 

červnová fin-exclusiv 
cena 

samsung s10 2 3,11% 

značka pozitiv služba službaová 
bezpečnost 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

bezpečné heslo 2 3,09% 

keyword 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

nokia 3310 2 3,07% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 7x 2 3,04% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 7a 2 3,04% 

keyword CTA lokálně a fin-
exclusiv 

pro podnikatele, 
střední firmy 

podpora 
podnikání 

2 3,02% 

značka služba praha tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

praha internet 2 2,98% 

značka keywordy CTA si službaz 
nabídky značka 

vyzvednutí fin-
exclusiv na prodejně 

lte modem 2 2,97% 

keyword exclusiv v 
značka tv 

značka tv sport za 
cena 

CTA zápasy svých 
týmů 

champions 
league 

2 2,95% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet opava 2 2,94% 

dobrovský fin-
exclusiv cena na vše 

exclusiv 28. 2. číslo 
19. 

oblíbené knihy se fin-
exclusiv 

knihy dobrovsky 2 2,94% 
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značka pozitiv služba vzdělání mediální 
gramotnosti 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

digitální 
gramotnost 

2 2,92% 

služba galaxy sčíslo 
128 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung s10 2 2,91% 

služba keyword 64 právě tadverb jen za 
1cena 

splněná březnová 
přání od značka 

iphone 8 2 2,87% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

cat s61 2 2,87% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 7x 2 2,84% 

keyword od značka inzerce fin-exclusiv v 
rámci značka 

kvalita podnikání podpora 
podnikání 

2 2,81% 

služba keyword 32 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 6 2 2,79% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet most 2 2,78% 

značka keyword bezpečnost na 
prvním místě 

možnost zálohovat 
svá data 

datové centrum 2 2,78% 

fin-exclusiv na 
zájezdy do řecka 

exclusiv 31. 1. číslo 
19. 

krásy řecka a 
bulharska naživo 

dovolená řecko 2 2,75% 

dobrovský fin-
exclusiv na thrillery 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

platí na číslo 
vybraných knih 

knihy 
dobrovsky.cz 

2 2,74% 

služba galaxy sčísloe 
128 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung s10e 2 2,74% 

keyword 8 
singleslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA nokia 1 2 2,70% 

CTA s značka služba jednoduché řešení 
pro eet 

superlativ služba eet kasa 2 2,69% 

služba galaxy ačíslo 
za cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung a50 2 2,69% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

huawei p30 2 2,68% 

služba x 64 právě tadverb jen za 
cena 

značka plní přání i po 
vánocích 

iphon x 2 2,63% 

dobrovský fin-
exclusiv na thrillery 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

platí na číslo 
vybraných knih 

knihy dobrovsky 2 2,60% 

keyword číslo  již od 
číslo cena 

pozitiv pozitiv 
design 

s exclusiv až cena honor view 2 2,55% 

služba keyword 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

galaxy watch 2 2,54% 

keyword číslo 19 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei y6 2 2,53% 

služba galaxy ačíslo od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena samsung a40 2 2,35% 

služba galaxy ačíslo 
od cena 

s exclusiv až cena CTA právě tadverb samsung a50 2 2,35% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 8x 2 2,32% 

služba keyword 64 
singleslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 8 2 2,29% 

keyword od 1cena překonej limity 
fotografie 

s exclusiv až cena huawei p30 2 2,28% 

keyword zte CTA si pozitiv 
službaod značka 

služba skladem v e-
shopu 

adsl modem 2 2,25% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA honor 7a 2 2,22% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 10 2 2,19% 

keyword 64 za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

iphone x 2 2,18% 

služba galaxy ačíslo 
za cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung a40 2 2,15% 

značka pozitiv služba vzdělání mediální 
gramotnosti 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

počítačová 
gramotnost 

2 2,13% 

keyword 64 za cena pro všechny 
zákazníky značka 

tadverb fin-exclusiv 
cena 

iphone x 2 2,11% 

keyword 64 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA honor 8x 2 2,04% 

keyword 64 jen za 
1cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka iphone 8 2 2,03% 

keyword 128 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei p30 2 2,03% 

služba keyword 
active 

předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

galaxy watch 2 1,98% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet zlín 2 1,95% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 10 2 1,91% 

značka pozitiv služba vzdělání mediální 
gramotnosti 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

online 
gramotnost 

2 1,89% 

služba galaxy watch 
active 

předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung watch 2 1,89% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung watch 2 1,87% 

keyword 64 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA cat s61 2 1,83% 

keyword 
singleslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA nokia 3310 2 1,77% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

huawei p30 2 1,77% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei p30 2 1,75% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p30 2 1,69% 

služba keyword 32 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone 6 2 1,69% 

služba keyword 128 
single 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone 7 2 1,56% 
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keyword číslo 19 32 
dualslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA huawei y6 2 1,56% 

keyword od cena k novému 
službau 

dubnová exclusiv až 
cena 

honor 8x 2 1,53% 

značka služba provoz serverů bez 
starostí 

vyhnete se vysokým 
investicím 

data centrum 2 1,51% 

služba galaxy sčísloe 
128 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung s10e 2 1,45% 

služba keyword 64 
single 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone xr 2 1,43% 

značka keyword pozitiv zázemí pro 
vaše data 

pozitiv zabezpečené 
připojení 

datové centrum 2 1,41% 

orsay číslo  % fin-
exclusiv na nákup 

exclusiv 31. 12. číslo 
18 

trendy dámská móda orsay eshop 2 1,39% 

keyword od 1cena s exclusiv až cena CTA právě tadverb huawei p30 2 1,30% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 8x 2 1,28% 

keyword 64 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA honor 8x 2 1,27% 

služba keyword 64 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone 8 2 1,24% 

služba keyword 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

galaxy watch 2 1,22% 

keyword značka web security 
gateway 

pozitiv připojení k 
službau 

kybernetická 
bezpečnost 

2 1,18% 

CTA s značka služba superlativ keyword služba od značka s 
provozem fin-exclusiv 

pokladní systém 2 1,17% 

keyword číslo 19 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei y6 2 1,17% 

keyword 64 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA honor 10 2 1,17% 

keyword informační a 
svolávací systém 

podpora v nečekané 
situaci 

krizova 
komunikace 

2 1,12% 

služba keyword 64 
singleslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone 8 2 1,09% 

služba x 64 za cena pro všechny 
zákazníky značka 

tadverb fin-exclusiv 
cena 

iphon x 2 1,09% 

služba keyword 128 
single 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone se 2 0,96% 

služba galaxy sčíslo 
128 

od cena k novému 
službau 

CTA právě tadverb samsung s10 2 0,95% 

služba keyword 64 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone x 2 0,94% 

služba keyword 64 
single 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone xr 2 0,94% 

služba galaxy ačíslo 
od cena 

s exclusiv až cena CTA právě tadverb samsung a40 2 0,92% 

služba galaxy sčíslo 
128 

právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

samsung s10 2 0,81% 

služba keyword 64 
single 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone xs 2 0,80% 

levnelyže.doména 
fin-exclusiv číslo % 

exclusiv 28. 2. číslo 
19. 

fin-exclusiv na zimní 
sporty 

lyžařské boty 2 0,79% 

služba galaxy sčíslo 
128 

od cena k novému 
službau 

služba nové generace samsung s10 2 0,78% 

služba keyword 64 
singleslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone x 2 0,74% 

služba keyword 64 
single 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone xs 2 0,73% 

služba airpods za 
cena 

pro všechny 
zákazníky značka 

červnová fin-exclusiv 
cena 

apple airpods 2 0,69% 

služba keyword 64 
singleslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone x 2 0,63% 

značka služba pozitiv zázemí pro 
vaše data 

pozitiv zabezpečené 
připojení 

data centrum 2 0,58% 

služba galaxy sčíslo 
128 

od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena samsung s10 2 0,58% 

služba keyword 64 
single 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone xs 2 0,58% 

keyword 64 právě tadverb jen za 
cena 

značka plní přání i po 
vánocích 

iphone x 2 0,52% 

keyword od 1cena s exclusiv až cena CTA právě tadverb huawei p30 2 0,51% 

služba keyword 32 
single 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone 6s 2 0,48% 

levnelyže.doména 
fin-exclusiv číslo % 

exclusiv 28. 2. číslo 
19. 

fin-exclusiv na zimní 
sporty 

pánské lyže 2 0,43% 

služba keyword 64 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone x 2 0,34% 

keyword číslo 19 32 
dualslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA huawei y6 2 0,32% 

služba galaxy sčíslo 
128 

od cena k novému 
službau 

služba nové generace samsung s10 2 0,19% 

služba galaxy sčíslo 
128 

právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

samsung s10 2 0% 

keyword číslo  právě tadverb jen 
od 1cena 

poradíme s výběrem 
službau 

honor view 2 0% 

keyword číslo  právě tadverb jen 
od 1cena 

poradíme s výběrem 
službau 

honor view 2 0% 

keyword superlativ připojení fin-exclusiv cena k 
službau 

internet optimal 
air 

3 57,82% 

dobrovský fin-
exclusiv cena na vše 

exclusiv 28. 2. číslo 
19. 

oblíbené knihy se fin-
exclusiv 

knihy dobrovsky 
sleva 

3 30,21% 

keyword od značka kvalita pozitiv služba fin-exclusiv cena k 
službau 

internet na 
chatu 

3 28,06% 

keyword jen cena s službaem číslo dat na cokoli internet na 
chalupu 

3 27,86% 
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keyword jen cena s službaem číslo dat na cokoli internet na 
chatu 

3 26,38% 

keyword od značka kvalita pozitiv služba fin-exclusiv cena k 
službau 

internet na 
chalupu 

3 25,89% 

keyword od značka číslo dat na cokoli jen cena s službaem internet na 
chatu 

3 25% 

keyword fin-exclusiv cena k 
službau 

číslo dat na cokoli internet na 
chalupu 

3 24,42% 

keywords jen v 
značka tv 

služba 6.4. od 18:00 značka tv sport pack 
cena 

night of warrior 3 19,29% 

keywords večer plný 
exkluzivních zápasů 

CTA 6.4. od 18:00 v 
značka tv 

night of warrior 3 17,65% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet na 
doma 

3 16,86% 

keyword číslo 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

lenovo k5 plus 3 16,67% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej dnes 
extraliga 

3 16,43% 

služba fin-exclusiv 
číslo  % 

exclusiv 31. 3. číslo 
19. 

4hodipozitiv a 
celodenní skipas 

ski areál šachty 3 15,93% 

1. keyword služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

česká fotbalová 
liga 

3 15,28% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej extraliga 
dnes 

3 15,08% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- extraliga hokej 
dnes 

3 14,60% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- dnes hokej 
extraliga 

3 14,39% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej tipsport 
extraliga 

3 14,34% 

služba služba na 
doma 

superlativ připojení fin-exclusiv cena k 
službau 

internet doma 
wifi 

3 13,83% 

služba CTA živě v značka tv -- hokej extraliga 
dnes 

3 13,79% 

služba CTA živě v značka tv -- hokej extraliga 
online 

3 13,26% 

služba sezóna číslo 18/19 
jen v značka tv 

-- hokej tipsport 
extraliga 

3 13,14% 

služba služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

fotbal fortuna 
liga 

3 13,02% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- extra liga hokej 3 12,70% 

značka pozitiv služba službaová 
bezpečnost 

pro pedagogy, rodiče 
i děti 

bezpečnost na 
internetu 

3 12,68% 

keyword fin-exclusiv cena k 
službau 

číslo dat na cokoli internet na 
chatu 

3 12,61% 

 služba od značka superlativ připojení fin-exclusiv cena k 
službau 

internet bez 
drátu 

3 12,20% 

keyword číslo 
dualslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA lenovo k5 plus 3 12,02% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej česká liga 3 11,82% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet česká 
lípa 

3 11,50% 

služba k značka beze změny 
službaního čísla 

dvojnásobek dat za 
odměnu 

převod 
telefonního čísla 

3 11,47% 

služba CTA živě v značka tv -- hokej zive 
extraliga 

3 11,30% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet nový 
jičín 

3 11,26% 

fin-exclusiv 
mobilních službaů 

superlativ i klasické 
modely 

jak získat kvalita slev? slevy na telefony 3 10,99% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej živě 
extraliga 

3 10,91% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- česká hokejová 
liga 

3 10,64% 

služba sezóna číslo 18/19 
jen v značka tv 

-- tipsport 
extraliga hokej 

3 10,62% 

značka pozitiv služba děti a službaová 
bezpečnost 

podporuje vzdělávací 
aktivity 

bezpečnost na 
internetu 

3 10,53% 

služba služba durace v 
značka tv 

úterý ve 21:00 v 
značka tv sport 

liverpool vs 
bayern 

3 10,44% 

téma fin-exclusiv 
číslo % na 
předplatné 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 19. 

roční a pololetní 
předplatné 

mf dnes 
předplatné 

3 10,34% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- hokej ceska liga 3 10,15% 

služba služba durace v 
značka tv 

středa ve 21:00 v 
značka tv sport 

manchester city 
tottenham 

3 10,15% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- tipsport 
extraliga hokej 

3 10,12% 

divadlo palace fin-
exclusiv číslo % 

exclusiv 31. 1. číslo 
19. 

CTA si rok v divadle divadlo palace 
vstupenky 

3 10,11% 

služba CTA živě v značka tv -- extraliga hokej 
živě 

3 9,81% 

služba služba číslo 18/19 CTA exsclusiv v 
značka tv 

fortuna cz fotbal 3 9,60% 

služba CTA živě v značka tv -- hokej živě 
extraliga 

3 9,49% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet na 
doma 

3 9,35% 

keyword pozitiv připojení k 
službau 

kvalita firmám řešení 
na míru 

bezpečnost na 
internetu 

3 9,13% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet karlovy 
vary 

3 9,09% 

honor 8a za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka honor 8 a 3 9,03% 

yves rocher -číslo % 
na 1 produkt 

exclusiv číslo. 4. 
číslo 18. 

-- yves rocher 
kosmetika 

3 8,97% 
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keyword pozitiv generace 
bezpečnosti 

pozitiv ochrana před 
hrozbami 

bezpečnost na 
internetu 

3 8,76% 

značka služba praha tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet v praze 3 8,43% 

keyword změní váš pohled na 
služba 

CTA pozitiv v eshopu 
značka 

zyxel lte 4506 3 8,33% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

samsung watch 
active 

3 8,10% 

značka služba praha CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet v praze 3 7,92% 

služba galaxy a7 pro všechny 
zákazníky značka 

únorová fin-exclusiv 
cena 

samsung a 7 3 7,84% 

keyword od cena k novému 
službau 

dubnová exclusiv až 
cena 

honor 10 lite 3 7,59% 

službay pozitiv na splátky bez 
navýšení 

nejlepší mobilní 
datová síť 

mobily na 
splátky 

3 7,37% 

službay pozitiv na splátky bez 
navýšení 

nejlepší mobilní 
datová síť 

telefon na 
splatky 

3 7,35% 

služba CTA živě v značka tv -- extraliga hokej 
zive 

3 7,09% 

služba CTA odkudkoli v 
značka tv 

značka tv sport za 
cena 

fotbal fortuna 
liga 

3 7,08% 

službay pozitiv na splátky bez 
navýšení 

nejlepší mobilní 
datová síť 

mobil na splátky 3 6,70% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung watch 
active 

3 6,67% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
havlíčkův brod 

3 6,62% 

službay pozitiv na splátky bez 
navýšení 

nejlepší mobilní 
datová síť 

telefon na 
splátky 

3 6,32% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

chytre hodinky 
samsung 

3 6,28% 

služba keyword předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

galaxy watch 
active 

3 6,26% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

tescoma slevový 
kupon 

3 6,22% 

značka služba praha tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet v praze 3 6,04% 

služba služba durace v 
značka tv 

CTA 4.5. od 17:číslo ac sparta praha 3 5,98% 

keyword CTA jen za cena CTA si službaz 
nabídky značka 

lte usb modem 3 5,97% 

caterpillar cat s61 právě tadverb jen za 
1cena 

poradíme s výběrem 
službau 

cat s 61 3 5,93% 

honor 8x za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka honor x 8 3 5,91% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

slevový kupon 
tescoma 

3 5,88% 

keyword číslo 18 32 
dual 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei y6 prime 3 5,88% 

služba galaxy a7 za 
cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka galaxy a 7 3 5,87% 

služba galaxy a7 od 
cena 

kvalita k novému 
službau free 

s fin-akcevětší porcí 
dat 

samsung a 7 3 5,86% 

keyword od cena ultra širokoúhlý 
fotoaparát 

s exclusiv až cena huawei p30 lite 3 5,82% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

samsung chytré 
hodinky 

3 5,79% 

keyword od cena k novému 
službau 

únorový exclusiv až 
cena 

samsung galaxy 
a7 

3 5,75% 

služba galaxy a7 pro všechny 
zákazníky značka 

únorová fin-exclusiv 
cena 

samsung a 7 3 5,59% 

služba pčíslo od 
1cena 

překonej limity 
fotografie 

s exclusiv až cena huawei p 30 3 5,56% 

keyword pro všechny 
zákazníky značka 

únorová fin-exclusiv 
cena 

samsung galaxy 
a7 

3 5,47% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

hodinky 
samsung watch 

3 5,42% 

značka keyword CTA si pozitiv 
službau 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

internet hradec 
králové 

3 5,36% 

služba keyword fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

galaxy watch 
active 

3 5,34% 

služba galaxy a7 právě tadverb jen za 
cena 

splněná únorová 
přání 

samsung a 7 3 5,30% 

keyword od cena pozitiv selfie 
fotoaparát 

s exclusiv až cena honor 10 lite 3 5,29% 

službay v e-shopu 
značka 

nákup na splátky 
bez navýšení 

superlativ modely 
skladem 

mobil na splátky 3 5,26% 

keyword active fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

samsung galaxy 
watch 

3 5,25% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hry o trůny 3 5,12% 

keyword pro všechny 
zákazníky značka 

únorová fin-exclusiv 
cena 

samsung galaxy 
a7 

3 5,12% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p30 lite 3 5,11% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

dubnová fin-exclusiv 
cena 

honor 10 lite 3 5,07% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet karlovy 
vary 

3 5,03% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

xiaomi redmi 7 3 5,02% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet české 
budějovice 

3 4,98% 

keyword 32 single právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
a6 

3 4,97% 

služba 8. série v 
značka tv 

služba na první 
měsíc exclusiv 

CTA si značka tv za 
cena/měs. 

hry o trůny 3 4,94% 
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služba pčíslo za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p 30 3 4,94% 

služba galaxy a7 za 
cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung a 7 3 4,92% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
a40 

3 4,86% 

značka keyword kvalita jsme 
čísloadres 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet mladá 
boleslav 

3 4,85% 

honor 8x od cena pozitiv číslo mpx 
fotoaparát 

s exclusiv až cena honor 8 x 3 4,85% 

keyword dualslužba CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei p10 lite 3 4,85% 

služba CTA odkudkoli v 
značka tv 

značka tv sport za 
cena 

fortuna cz fotbal 3 4,83% 

služba nova 3 od cena k novému 
službau 

březnová exclusiv až 
cena 

huawei nova 3 3 4,83% 

keyword číslo 19 za 
4cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p smart 3 4,79% 

služba galaxy a7 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb samsung a 7 3 4,78% 

služba keyword 32 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 6 plus 3 4,78% 

keyword 64 dual CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
a40 

3 4,73% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
a7 

3 4,70% 

keyword předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

samsung galaxy 
s10 

3 4,64% 

služba galaxy a6 právě tadverb jen za 
cena 

splněná únorová 
přání 

samsung a 6 3 4,62% 

keyword číslo 19 od 
cena 

kvalita k novému 
službau free 

s fin-akcevětší porcí 
dat 

huawei p smart 3 4,60% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet karlovy 
vary 

3 4,54% 

keyword číslo 18 od cena k novému 
službau 

březnová exclusiv až 
cena 

huawei y6 prime 3 4,53% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

samsung galaxy 
a40 

3 4,53% 

keyword 128 dual CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
a70 

3 4,49% 

značka služba pozitiv pozitiv služba tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

měření rychlosti 
internetu 

3 4,45% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

games of 
thrones 

3 4,44% 

keyword 32 single CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
s7 

3 4,43% 

značka služba praha tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet praha 5 3 4,40% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

huawei p30 lite 3 4,40% 

služba pčíslo od 
1cena 

překonej limity 
fotografie 

s exclusiv až cena huawei p 30 3 4,38% 

keyword číslo 19 + 
kvalita 

náramek služba 
color band a2 

kvalita v e-shopu 
značka 

huawei p smart 3 4,35% 

služba galaxy a6 za 
cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung a 6 3 4,30% 

caterpillar cat s31 právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

cat s 31 3 4,30% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

samsung smart 
watch 

3 4,27% 

keyword od cena ultra širokoúhlý 
fotoaparát 

s exclusiv až cena huawei p30 lite 3 4,27% 

keyword číslo 18 64 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
a7 

3 4,27% 

keyword 256  pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

huawei p30 pro 3 4,26% 

služba galaxy sčíslo předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

samsung s 10 3 4,25% 

keyword číslo 18 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei y6 prime 3 4,22% 

služba služba durace v 
značka tv 

CTA 17.3. od 18:00 sk slavia praha 3 4,20% 

keyword 128 dual CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
a50 

3 4,18% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

honor 10 lite 3 4,17% 

keyword 64 single CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
s9 

3 4,17% 

keyword 
singleslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
a7 

3 4,14% 

keyword 64 za cena pro všechny 
zákazníky značka 

březnová fin-exclusiv 
cena 

iphone 8 plus 3 4,11% 

značka keyword tadverb služba se 
fin-exclusiv cena 

komparativ pozitiv s 
službaem 

internet hradec 
králové 

3 4,08% 

značka služba pozitiv a pozitiv 
služba 

tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

měření rychlosti 
internetu 

3 4,02% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

chytre hodinky 
samsung 

3 4,02% 

službay v e-shopu 
značka 

nákup na splátky 
bez navýšení 

superlativ modely 
skladem 

telefon na 
splátky 

3 4,01% 

služba nova 3 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb huawei nová 3 3 4% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei p30 lite 3 4% 

keyword 256  pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p30 pro 3 3,99% 

keyword 64 single CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
s8 

3 3,95% 
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služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

games of 
thrones 

3 3,82% 

služba číslo % fin-
exclusiv 

na sortiment pečení 
delícia 

exclusiv číslo.4.číslo 
19 

tescoma slevový 
kod 

3 3,81% 

služba galaxy a7 od cena k novému 
službau 

únorový exclusiv až 
cena 

samsung a 7 3 3,80% 

služba pčíslo za cena pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

huawei p 30 3 3,75% 

služba galaxy sčíslo předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

galaxy s 10 3 3,72% 

keyword číslo 19 od cena k novému 
službau 

březnová exclusiv až 
cena 

huawei p smart 3 3,69% 

keyword jen za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei nova 3 3 3,68% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka iphone xr 64gb 3 3,67% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka honor 10 lite 3 3,66% 

keyword od cena exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb samsung galaxy 
a7 

3 3,64% 

keyword 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 3 3,61% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

xiaomi mi 9 3 3,59% 

služba galaxy a7 od cena k novému 
službau 

únorový exclusiv až 
cena 

galaxy a 7 3 3,58% 

keyword číslo 18 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb huawei y6 prime 3 3,51% 

služba 8 64 jen za 
1cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka iphone 8 red 3 3,50% 

služba keyword předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

galaxy watch 
active 

3 3,49% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

game of thrones 3 3,47% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

dubnová fin-exclusiv 
cena 

iphone xr 64gb 3 3,47% 

keyword od cena exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb huawei nova 3 3 3,47% 

značka keyword tadverb s pozitiví až 
číslo mb/s 

kvalita jsme 
čísloadres 

internet hradec 
králové 

3 3,46% 

keyword číslo 19 za 
5cena 

fin-exclusiv kvalita - 
fitness náramek 

v prodeji v e-shopu 
značka 

huawei p smart 3 3,45% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei p30 pro 3 3,42% 

služba keyword 64 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone xs max 3 3,42% 

služba nova 3 od cena k novému 
službau 

březnová exclusiv až 
cena 

huawei nová 3 3 3,41% 

keyword číslo 19 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb huawei p smart 3 3,40% 

služba 8 64 jen za 
1cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka apple iphone 8 3 3,38% 

keyword od cena pozitiv hvězda se 3 
fotoaparáty 

s exclusiv až cena samsung galaxy 
a50 

3 3,37% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung chytré 
hodinky 

3 3,35% 

keyword 32 single CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
s7 

3 3,35% 

služba galaxy a6 od cena k novému 
službau 

únorový exclusiv až 
cena 

samsung a 6 3 3,33% 

služba 8. série v 
značka tv 

služba na první 
měsíc exclusiv 

CTA si značka tv za 
cena/měs. 

game of thrones 3 3,32% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

splněná březnová 
přání od značka 

huawei nova 3 3 3,29% 

keyword od cena s exclusiv až cena CTA právě tadverb huawei p30 lite 3 3,29% 

služba keyword 64 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 8 plus 3 3,26% 

keyword 
dualslužbadual 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei nova 3 3 3,25% 

služba keyword 64 právě tadverb jen za 
cena 

splněná březnová 
přání od značka 

iphone 8 plus 3 3,24% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei nova 3 3 3,24% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

xiaomi redmi 6 3 3,20% 

keyword od cena pozitiv pro každou 
příležitost 

s exclusiv až cena samsung galaxy 
a40 

3 3,13% 

keyword 128 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei p30 lite 3 3,13% 

službay v e-shopu 
značka 

nákup na splátky 
bez navýšení 

superlativ modely 
skladem 

telefon na 
splatky 

3 3,12% 

služba keyword 32 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 7 plus 3 3,11% 

keyword 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

game of thrones 3 3,09% 

keyword 64 právě tadverb jen za 
1cena 

splněná březnová 
přání od značka 

apple iphone 8 3 3,09% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 10 lite 3 3,06% 

služba 8 v značka tv služba na první 
měsíc exclusiv 

CTA si značka tv za 
cena/měs. 

games of 
thrones 

3 3,05% 

keyword od cena s exclusiv až cena dubnová nabídka 
značka 

honor 10 lite 3 3,03% 

služba galaxy a7 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb galaxy a 7 3 3,01% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
a40 

3 2,98% 
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keyword 128 dual právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
a50 

3 2,94% 

keyword 32 single právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA sony xperia xa1 3 2,94% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA jen za cena CTA online CTA xiaomi redmi 7 3 2,93% 

služba exclusiv v 
značka tv 

CTA si značka tv 
právě tadverb 

kvalita služba na 1. 
měsíc fin-exclusiv 

games of 
thrones 

3 2,92% 

keyword 64 dual právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
a40 

3 2,92% 

keyword číslo 18 64 CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
a7 

3 2,91% 

vtt fin-exclusiv číslo 
% na zájezdy 

exclusiv 31. 1. číslo 
19. 

řecké ostrovy a kypr dovolená v 
řecku 

3 2,88% 

keyword od cena s exclusiv až cena CTA právě tadverb samsung galaxy 
a40 

3 2,85% 

keyword 128 dual CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
a70 

3 2,85% 

keyword od cena kvalita k novému 
službau free 

s fin-akcevětší porcí 
dat 

huawei nova 3 3 2,85% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei p30 pro 3 2,81% 

služba keyword 32 CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 6s plus 3 2,81% 

keyword od cena k novému 
službau 

únorový exclusiv až 
cena 

samsung galaxy 
a6 

3 2,79% 

službay v e-shopu 
značka 

nákup na splátky 
bez navýšení 

superlativ modely 
skladem 

telefony na 
splátky 

3 2,76% 

keyword 128 dual CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
a50 

3 2,74% 

služba galaxy a6 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb samsung a 6 3 2,70% 

služba x 64 za cena pro všechny 
zákazníky značka 

tadverb fin-exclusiv 
cena 

apple iphone x 3 2,70% 

služba keyword 
singleslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone x 64gb 3 2,69% 

keyword řešení krizové 
komunikace 

hromadné zasílání 
sms 

podnikový 
informační 
systém 

3 2,68% 

keyword od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena samsung galaxy 
a40 

3 2,60% 

služba keyword 
singleslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone x 64gb 3 2,59% 

služba x 64 za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

apple iphone x 3 2,56% 

keyword od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena huawei p30 lite 3 2,55% 

keyword 64 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA honor 10 lite 3 2,51% 

služba galaxy sčíslo předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
galaxy buds 

samsung galaxy 
s10. 

3 2,48% 

keyword jen za 
1cena 

pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka iphone 8 64gb 3 2,48% 

keyword 32 single CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

sony xperia xa1 3 2,48% 

keyword 64 dual CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
a40 

3 2,46% 

keyword 32 single CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

sony xperia xa1 3 2,45% 

služba y6 prime číslo 
18 od cena 

čtyřjádrový procesor služba nové generace huawei y 6 3 2,45% 

keyword 128 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei nova 3 3 2,42% 

keyword dualslužba CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei nova 3 3 2,42% 

keyword 64 za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka iphone 8 plus 3 2,40% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei p30 lite 3 2,40% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei nova 3 3 2,39% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

xiaomi redmi 7 3 2,38% 

služba 8 exclusiv v 
značka tv 

CTA si značka tv 
právě tadverb 

kvalita služba na 1. 
měsíc fin-exclusiv 

hry o trůny 3 2,37% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

xiaomi redmi 6 3 2,34% 

keyword od cena exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb samsung galaxy 
a6 

3 2,34% 

keyword 128 pro všechny 
zákazníky značka 

červnová fin-exclusiv 
cena 

samsung galaxy 
s10 

3 2,31% 

keyword 128 pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
s10e 

3 2,31% 

keyword za cena kvalita pozitiv leden vyCTA fin-exclusiv 
cena 

iphone x 64gb 3 2,29% 

keyword 128  pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

huawei p30 pro 3 2,29% 

služba keyword 
singleslužba 

CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

iphone 8 64gb 3 2,27% 

keyword od cena s exclusiv až cena CTA právě tadverb huawei p30 lite 3 2,26% 

keyword jen za cena pro všechny 
zákazníky značka 

březnová fin-exclusiv 
cena 

huawei nova 3 3 2,25% 

keyword dualslužba CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei nova 3 3 2,23% 

keyword 128 pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
s10 

3 2,22% 

službay pozitiv na splátky bez 
navýšení 

nejlepší mobilní 
datová síť 

telefony na 
splátky 

3 2,20% 
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služba keyword 32 CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone 7 plus 3 2,20% 

keyword 32 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

honor 9 lite 3 2,19% 

keyword 128 dual právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA nokia 9 
pureview 

3 2,18% 

keyword 8. série v 
značka tv 

služba na první 
měsíc exclusiv 

CTA si značka tv za 
cena/měs. 

hra o trůny 3 2,16% 

keyword 128 pro všechny 
zákazníky značka 

květnová fin-exclusiv 
cena 

samsung galaxy 
s10 

3 2,16% 

keyword číslo 19 právě tadverb jen za 
cena 

splněná březnová 
přání od značka 

huawei p smart 3 2,15% 

keyword 128 dual právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
a70 

3 2,14% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
a50 

3 2,10% 

keyword 128 pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
s10 

3 2,08% 

keyword dualslužba CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

huawei nova 3 3 2,07% 

keyword 128 pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
s10e 

3 2,06% 

keyword 128 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei nova 3 3 2,05% 

keyword 128 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

huawei nova 3 3 2,01% 

keyword dualslužba právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei nova 3 3 1,93% 

služba keyword 
singleslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone x 64gb 3 1,93% 

keyword od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena huawei p30 lite 3 1,89% 

služba keyword 64 právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone 8 plus 3 1,78% 

služba keyword 64 CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone 8 plus 3 1,75% 

keyword 64 
singleslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA nokia 7 plus 3 1,72% 

keyword active předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung galaxy 
watch 

3 1,70% 

keyword dualslužba právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei nova 3 3 1,70% 

keyword 128  pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p30 pro 3 1,66% 

keyword od cena pozitiv hvězda se 3 
fotoaparáty 

s exclusiv až cena samsung galaxy 
a50 

3 1,65% 

keyword 8 v značka 
tv 

služba na první 
měsíc exclusiv 

CTA si značka tv za 
cena/měs. 

game of thrones 3 1,64% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
a6 

3 1,64% 

keyword 128 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA huawei p30 pro 3 1,64% 

keyword za cena pro všechny 
zákazníky značka 

tadverb fin-exclusiv 
cena 

iphone x 64gb 3 1,62% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

hodinky 
samsung watch 

3 1,54% 

služba keyword 
single 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone xr 64gb 3 1,54% 

služba galaxy watch 
active 

předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

chytre hodinky 
samsung 

3 1,51% 

služba galaxy watch 
active 

předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung chytré 
hodinky 

3 1,48% 

keyword active předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung galaxy 
watch 

3 1,39% 

služba galaxy watch 
active 

předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung smart 
watch 

3 1,37% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka samsung galaxy 
a50 

3 1,33% 

keyword 64 single právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
s9 

3 1,31% 

služba keyword 64 právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone xs max 3 1,30% 

služba keyword 32 právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone 7 plus 3 1,28% 

služba keyword 32 CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone 6s plus 3 1,26% 

služba keyword 64 CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

iphone xs max 3 1,26% 

keyword exclusiv v 
značka tv 

CTA si značka tv 
právě tadverb 

kvalita služba na 1. 
měsíc fin-exclusiv 

game of thrones 3 1,24% 

keyword 128  od cena k novému 
službau 

překonej limity 
fotografie 

huawei p30 pro 3 1,23% 

služba x 64 právě tadverb jen za 
cena 

značka plní přání i po 
vánocích 

apple iphone x 3 1,15% 

keyword 128 dual CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
s10 

3 1,14% 

služba y6 prime číslo 
18 od cena 

s exclusiv až cena s exclusiv až cena huawei y 6 3 1,06% 

služba keyword 32 právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone 6 plus 3 1,05% 

keyword 64 
dualslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA xiaomi mi 9 3 1,04% 

keyword 64 
dualslužba 

CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

xiaomi mi 9 3 1,01% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung smart 
watch 

3 0,97% 

keyword 8 exclusiv v 
značka tv 

CTA si značka tv 
právě tadverb 

kvalita služba na 1. 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 3 0,91% 
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keyword 128 právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

samsung galaxy 
s10 

3 0,80% 

keyword 64 single právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
s8 

3 0,78% 

služba keyword 32 právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone 6s plus 3 0,78% 

honor 8x za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka honor 8 x 3 0,77% 

keyword 128  od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena huawei p30 pro 3 0,77% 

služba keyword 
singleslužba 

právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone x 64gb 3 0,73% 

keyword 64 single CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
s8 

3 0,64% 

keyword 128  od cena k novému 
službau 

s exclusiv až cena huawei p30 pro 3 0,63% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

iphone xr 64gb 3 0,59% 

keyword 128 právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
note9 

3 0,56% 

keyword právě tadverb jen za 
cena 

značka plní přání i po 
vánocích 

iphone x 64gb 3 0,55% 

keyword 64 single CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
s9 

3 0,47% 

keyword 128 právě tadverb jen za 
cena 

poradíme s výběrem 
službau 

samsung galaxy 
s10 

3 0,37% 

služba sezóna číslo 18/19 
jen v značka tv 

-- tipsport 
extraliga ledního 
hokeje 

4 17,49% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- tipsport 
extraliga ledního 
hokeje 

4 14,80% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet 
jablonec nad 
nisou 

4 10,38% 

keyword. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 8 4 9,84% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet 
jablonec nad 
nisou 

4 7,31% 

keyword. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 8 4 7,13% 

keyword. série v 
značka tv 

služba na první 
měsíc exclusiv 

CTA si značka tv za 
cena/měs. 

hra o trůny 8 4 6,93% 

značka keyword tadverb fin-exclusiv 
cena na služba 

CTA na revoluční 
služba 

internet ústí nad 
labem 

4 6,72% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 
8.řada 

4 6,45% 

služba galaxy watch 
active 

fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

chytré hodinky 
samsung galaxy 

4 6,19% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 
8.serie 

4 6,04% 

služba pčíslo pro 256  pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka huawei p 30 pro 4 5,80% 

služba číslo 18/19 všechny tv zápasy v 
značka tv 

-- extraliga ledního 
hokeje tabulka 

4 5,61% 

keyword fin-exclusiv služba 
služba 

kvalita k 
předobjednávce u 
značka 

samsung galaxy 
watch active 

4 5,51% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 
8.série 

4 5,15% 

značka keyword dostupnost na číslo 
% adres 

CTA si dostupnost u 
oslovení 

internet ústí nad 
labem 

4 4,90% 

služba galaxy a7 od 
cena 

exclusiv až cena a 
fin-exclusiv dat 

CTA právě tadverb samsung galaxy 
a 7 

4 4,80% 

služba galaxy watch 
active 

předCTA již tadverb 
u značka 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung galaxy 
watch active 

4 4,78% 

keyword. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

game of thrones 
8 

4 4,62% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

game of thrones 
online 

4 4,47% 

keyword předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

samsung galaxy 
watch active 

4 4,19% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

chytré hodinky 
samsung galaxy 

4 3,91% 

keyword exclusiv v 
značka tv 

CTA si značka tv 
právě tadverb 

kvalita služba na 1. 
měsíc fin-exclusiv 

hra o trůny 8 4 3,51% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

hry o trůny 
online 

4 3,36% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

games of 
thrones 8 

4 3,22% 

služba 8. série poslední řada got v 
značka tv 

služba tadverb první 
měsíc fin-exclusiv 

game of thrones 
online 

4 2,49% 

keyword číslo CTA za fin-exclusiv 
cena 

fin-exclusiv 
vyzvednutí CTA 

samsung galaxy 
xcover 4 

4 2,38% 

keyword číslo CTA online CTA fin-exclusiv na 
prodejně 

samsung galaxy 
xcover 4 

4 2,24% 

služba galaxy watch 
active 

předobjednávky 
exclusiv navíc 

fin-exclusiv služba 
služba 

hodinky 
samsung galaxy 
watch 

4 2,13% 

keyword číslo právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA samsung galaxy 
xcover 4 

4 2,08% 

služba keyword právě tadverb jen za 
cena 

CTA online CTA iphone xs max 
64gb 

4 1,04% 

keyword za cena pozitiv služba kvalita 
pozitiv 

CTA CTA v značka iphone 8 plus 
64gb 

4 0,75% 

služba značka web security 
gateway 

pozitiv připojení k 
službau 

zákon o 
kybernetické 
bezpečnosti 

4 0% 
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Příloha 2: Tabulky četností skupiny brand (obsahující slovo značka) 
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Příloha 2: Tabulky četností skupiny brand (obsahující slovo značka) 
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Příloha 3: Tabulky četností skupiny nonbrand (neobsahující slovo značka) 
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Příloha 3: Tabulky četností skupiny nonbrand (neobsahující slovo značka) 
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Příloha 4: Grafy četností podle nadpisů skupiny brand (obsahující slovo značka) 
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Příloha 5: Grafy četností podle nadpisů skupiny nonbrand (neobsahující slovo značka) 
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