
 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií  

 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019                        Bc. Zdeněk Cahlík 

 

 



  

 

 

 
 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií  

 

 
 

 

 
 

 

Trendy, vývoj, a percepce  

v kontextu programatické reklamy  

 

 
  

 
 

Diplomová práce 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Autor práce: Zdeněk Cahlík  

Studijní program: Mediální studia  

Vedoucí práce: Ing. Petra Koudelková, 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  ________________         Zdeněk Cahlík  

  

 
  



  

 

 

 
 

Bibliografický záznam 

 

CAHLÍK, Zdeněk. Trendy, vývoj, a percepce v kontextu programatické reklamy. Praha, 

2019. počet stran s. 92 Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra Mediálních studií. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Petra Koudelková, Ph.D.  

 

 

Rozsah práce: 136 140 znaků 

  



  

 

 

 
 

Anotace 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na oblast internetových médií, konkrétně na 

monetizaci reklamního prostoru, který internet poskytuje prostřednictvím 

programatického nákupu internetové reklamy se zaměřením na Real Time Bidding, 

neboli RTB model jakožto samostatný reklamní ekosystém.  

Teoretická část se věnuje krátké analýze mediální krajiny USA, především pak 

fenoménu programatického způsobu nákupu internetové reklamy v internetových 

médiích v souvislosti s technologickým vývojem a optimalizačními strategiemi. 

Představuje počátky vzniku programatického nákupu internetové reklamy, zabývá se 

jednotlivými formami online reklamy a jejím vývojem. Dopodrobna jsou rozebírány 

procesy související s RTB, zmíněny jsou výhody i nevýhody a popsán stav v České 

republice a zahraničí. Práce se věnuje také překážkám ve spojitosti s používáním Ad 

Blockerů, hrozbou Ad Fraudu a dalšími např. politickými či makroekonomickými 

změnami, mezi které lze zařadit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli 

GDPR. 

V praktické části jsou představeny dvě odlišné online mediální strategie bankovní 

instituce, které jsou dále v rámci explorativní komparační techniky   experimentu 

zkoumány.  V této části je kladen důraz na změnu technického nastavení operabilně 

společně se změnou nákupu reklamy, kdy v rámci reklamního servingu kampaní 

dochází ke změně klíčových nastavení. 

Cílem diplomové práce je představení možností, které programatický nákup 

reklamy v online médiích v České republice přináší. Výsledkem práce je shrnutí 

poznatků v kontextu vývoje elektronické reklamy v aplikaci na dvě online mediální 

strategie bankovní instituce.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Annotation 

 

The diploma thesis is focused on the area of Internet media, namely the 

monetization of advertising, which Internet provides through the programmatic 

purchase of an internet advertisements that are focused on Real Time Bidding (RTB) 

model as a separate advertising ecosystem. 

The theoretical part deals with a brief analysis of the US media landscape, 

especially the phenomenon of the programmatic way of buying online advertisements 

in connection with technological development and optimization strategies in the Internet 

environment. It represents the emergence of the programmatic purchase, deals with the 

various forms of online advertising and its development. There are detailed RTB-related 

processes discussed, advantages and disadvantages mentioned and the situation in the 

Czech Republic and abroad approached. The thesis is also addressed to the obstacles 

associated with the use of Ad Blockers, the threat of Ad Fraud and other, for instance, 

political or macroeconomic changes, including the General Data Protection Regulation 

(GDPR). 

There is an introduction to two different online media strategies of banking 

institutions, which are further explored within the exploratory comparative technique -

experiment in the practical part. This section focuses on changing technical settings, 

along with changing ad buying when changing key settings as a part of the ad serving 

campaign.  

The aim of the diploma thesis is to introduce the possibilities offered by 

programmatic advertising within online media in the Czech Republic. It summarizes 

knowledge in the context of the development of electronic advertising in the application 

of the two online media strategies of the banking institution. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Mediální krajina Spojených států amerických (USA), Programatický nákup reklamy, 

Real Time Bidding (RTB), Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), 

online marketingové trendy, mediální kritika online reklamy  

 

Keywords 

The United States (US) media landscape, Programmatic Buying Advertising, Real 

Time Bidding (RTB), General Data Protection Regulation (GDPR), Online Marketing 

Trends, media criticsm of online advertising 

 

Title 

Trends, development, and perception in the context of programmatic advertising 

  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval své vedoucí bakalářské práce Ing. Petře 

Koudelkové, Ph.D. za ochotu, čas, vstřícnost, odborný nadhled a rady, které mi 

pomohly při zpracovávání zvoleného tématu. Poděkování patří také mé rodině, přátelům 

a manželce, kteří mě podporovali. 



  

 

 

 
 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................................... 2 

1 Mediální krajina v USA ................................................................................................ 2 

1.1 Tisk ..........................................................................................................................5 

1.2 Televizní vysílání a rádio ........................................................................................7 

1.3 Nové trendy v médiích ............................................................................................8 

2 Vznik a vývoj programatického nákupu reklamy ..................................................... 9 

2.1 Formy online reklamy ...........................................................................................10 

2.2 Formy nákupu online reklamy ...............................................................................17 

3 Programatický nákup reklamy v kontextu vývoje online reklamy  ........................ 19 

3.1 RTB prodej reklamy ..............................................................................................20 

3.2 Programatický nákup reklamy dnes ......................................................................20 

3.3 Pojmy a procesy související s programatickým nákupem reklamy .......................21 

3.4 Výhody RTB..........................................................................................................23 

3.5 Nevýhody RTB ......................................................................................................27 

3.6 RTB v České republice ..........................................................................................28 

3.7 RTB v zahraničí .....................................................................................................29 

4 Trendy programatického nákupu ............................................................................. 30 

4.1 Dynamická optimalizace .......................................................................................30 

4.2 Nativní reklama .....................................................................................................30 

4.3 Header Bidding ......................................................................................................31 

4.4 HbbTV ...................................................................................................................32 

4.5 Programmatic Audio..............................................................................................33 

4.6 Cross-device programatická reklama ....................................................................34 



  

 

 

 
 

4.7 Ad Verification Software.......................................................................................35 

4.8 Interactive Advertising Bureau ..............................................................................35 

4.9 Efektivní modely optimalizace ..............................................................................36 

5 Programatická reklama jako forma cílené persvaze  ............................................... 39 

5.1 Programatická reklama a etika ..............................................................................39 

5.2 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)  ...........................................40 

5.3 Blokování reklamy ................................................................................................43 

6 Mediální kritika online reklamy ................................................................................ 45 

PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................... 47 

7 Metodologie sběru a analýzy dat ............................................................................... 47 

7.1 O společnosti Česká spořitelna, a.s. ......................................................................49 

7.1.1 Kreativní koncept v roce 2016 – stavu minulém .................................................. 50 

7.1.2 Mediálně marketingový cíl a strategie stavu minulého ......................................... 51 

7.1.3 Kreativní koncept od roku 2017 – stavu současného ............................................ 52 

7.1.4 Mediálně marketingový cíl a strategie stavu současného ...................................... 53 

7.2 Ad Servingový systém DoubleClick .....................................................................57 

7.3 Stanovení cílů a hypotéz výzkumu ........................................................................58 

7.3.1 Výsledky experimentu....................................................................................... 60 

7.3.2 Verifikace a falzifikace hypotéz ......................................................................... 63 

Závěr .................................................................................................................................... 67 

Summary ............................................................................................................................. 73 

Použitá literatura................................................................................................................ 74 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 86 

Přílohy ................................................................................................................................. 87 

 



  

 

 

1 
 

Úvod 

Ústředním tématem diplomové práce je představení programatického nákupu 

internetové reklamy se zaměřením na Real Time Bidding (RTB) model, jakožto 

reklamní ekosystém, v kontextu internetového marketingu. Teoretická část se ve svém 

úvodu zabývá analýzou mediální krajiny Spojených států amerických (USA), jelikož 

trend programatického nákupu internetové reklamy z USA právě pochází. 

Programatická reklama může stále někomu znít jako cizí pojem, ale pokud se 

v dnešní době člověk pohybuje v moderní společnosti, tak se s tímto stylem propagace 

jistě setkal. Žijeme v informační době s obrovským využitím komunikačních 

technologií, které nám nabízejí širokou škálu přínosů, mezi které patří právě i reklama 

na internetu, která může cílit podle předem nastavených parametrů a zjištěných 

informací o uživateli, a tím může být přínosná nejen pro inzerující podnikatelské 

subjekty, ale často i pro kupujícího. Někdy můžeme mít až pocit, že nás určitá reklama 

až pronásleduje pokud si chceme koupit určitý typ zboží a prodejce, jehož webové 

stránky jsme navštívili, tento typ reklamy cíleně využívá.  

Přestože je programatický způsob nákupu internetové reklamy novodobým 

trendem, předcházely této skutečnosti nutné pokroky v technologickém vývoji. 

Internetová reklama je tu s námi již od 90. let minulého století, kdy se objevily první 

typy proklikových bannerů. V posledních dvaceti letech zaznamenala obrovský rozvoj, 

který je logickým důsledkem neustále rostoucího počtu mobilních zařízení a většího 

objemu nákupů na internetu. Úspěch internetové reklamy stále roste díky její efektivitě 

a s největší pravděpodobností bude v budoucnu představovat největší objem realizované 

propagace. 

Existuje několik forem nákupu online reklamy, mezi které patří PPC (prokliková 

reklama), bannerová / plošná reklama, e-mailing, propagace různými formami na 

sociálních médiích apod. Platby se pak realizují podle typu za období, za zobrazení, za 

proklik a nebo i formou aukce. Cílem této práce je představit tyto typy programatické 

reklamy, souvisejících pojmů a pokročilých technik jako je dynamická optimalizace, 

nativní reklama apod. 
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Při realizaci takto cílené reklamy je však nutné také respektovat určitá pravidla 

ochrany soukromí a použitých informací. V současné době se jedná např. o zavedené 

obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a jeho aplikace v Evropské unii. 

S využitím internetové reklamy souvisí také problematika etiky, a proto budou součástí 

tohoto textu také zaměření na tuto oblast, která se zaměřuje na přijatelné chování, jež je 

vhodné regulovat nejen ve fyzickém světě, ale v dnešní době i v tom virtuálním na 

internetu. 

Cílem tohoto textu bude také zaměření na studium a analýzu online mediální 

strategie české banky, která se rozhodla pro svou propagaci tento druh marketingu 

použít. Předmětem této studie bylo nastavení dvou reklamních strategií banky, které 

byly realizovány a následně analyticky vyhodnoceny na základě experimentu.  

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 Mediální krajina v USA 

V posledních letech by se mohlo zdát, že média ve světě prošla revolucí. 

Především ve Spojených státech amerických (USA) se způsoby, jakým funguje médium 

a jeho kanály a přenosy, rychle transformovaly. Tato kapitola se věnuje fundamentálním 

charakteristikám mediální krajiny v USA, zejména tisku, televiznímu vysílání, rádiu  

a novým trendům, které z USA patrně pochází. Mediální trh se vyvíjí a západní trendy 

mají vliv na mediální krajinu v Evropě. 

Dnes jsou média značně zaměřena na své webové stránky než na svou tiskovou 

podobu. Videozáznamy a zvukové soubory se pravděpodobně objeví dříve než tradiční 

novinové stránky, jako například Telegraph.co.uk nebo Sun Online, neboť jsou na 

tradičních internetových stránkách BBC nebo CNN. Média stále častěji využívají 

občanskou žurnalistiku ke zpřístupnění svých zpráv a dodávají materiály pro vysílání 

nebo distribuci. (Theaker, 2012).  
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Média se v dnešní době značně liší, než tomu bylo před několika lety. Internet, 

zábavní marketing a umístění produktu jsou jen některé z mnoha nových médií, které se 

používají k efektivnější komunikaci s publikem. Použití tradičních médií klesá kvůli 

změnám v nákupním chování, fragmentaci diváků, posunu médií a vzniku nových 

technologií. Obchodníci zjišťují, že nejlepší způsob, jak poslat správnou zprávu 

správnému člověku ve správný čas, je stále náročnější než kdykoli předtím, a musí 

přehodnotit své mediální strategie a přijímat řadu netradičních médií. (Belch, 2006). 

 

Spojené státy americké (USA) mají nejrozvinutější mediální sítě na světě. 

Vzhledem k tomu, že USA jsou globálním mediálním centrem, mají tradiční média  

a digitální média velký vliv na celý svět. Analýza stavu médií v USA může být užitečná 

pro to, aby mezinárodní společnosti rozvinuly svůj vliv na zámořských trzích a vytvořily 

vlastní značku v největší ekonomice světa. Novinářský průmysl byl v roce 2015 těžce 

zasažen, protože po roce 2010 postupně stále klesá ziskovost. Přestože v televizním 

průmyslu nadále vzrůstá zisk, trend, kdy lidé přenášejí svou pozornost na on-line média, 

nelze ignorovat. Zároveň dochází k investicím do technologií a nových mediálních 

společností. To potvrzuje, že nová média stále častěji vyzývají tradiční média a staly se 

důležitým kanálem při získávání a šíření informací. Americká média někdy budí dojem, 

že existuje přebytek nových dodavatelů, produktů a služeb. Nicméně, je dobré mít na 

vědomí skutečnost, že mediální trh je monopolizován poměrně malým počtem 

mediálních magnátů, zejména v tradičním mediálním průmyslu.  

Mediální konglomeráty jsou obvykle velké zábavní společnosti investující do 

televize, časopisů, rozhlasu, a dokonce také zábavních parků. V roce 2016 měla 

společnost Walt Disney, podle časopisu Fortune Twenty-First Century Fox, Time 

Warner, CBS Corporation a Viacom největší příjmy na světě. Například společnost 

Time Warner, vlastní obchodní aktiva zahrnující CNN, CNN rádio, Warner Bros., New 

Line Cinema a The CW. Tito mediální obři obvykle symbolizují autoritu, protože byli 

vždy průkopníky v rozvoji nových oblastí ve vysílání, televizi nebo převládajících 

sociálních médiích. Téměř všechny dnešní nejvlivnější mediální společnosti uskutečnily 

masivní akvizice v různých průmyslových odvětvích, aby mohly ovládat sdělovací 

prostředky.  
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S rychlým nárůstem spotřeby online médií a mobilních médií v posledních letech 

se tradiční mediální společnosti také snažily rozšířit své služby, aby uspokojily potřeby 

svých zákazníků. Navzdory tomu, že tyto mediální giganty monopolizují, existují tisíce 

místních a specializovaných médií, které aktivně poskytují zdroje pro místní a obchodní 

zpravodajství. (The United States Media Landscape, 2017). 

Mediální prostředí USA bylo od počátku 20. století charakterizováno ústředním 

postavením velkého kulturního průmyslu. V posledních letech mnohé důležité prvky 

stabilního systému konce dvacátého století byly narušeny v rámci ekonomických, 

technologických a politických změn. (CORNOG, 2005) 

Stabilní hranice, které kdysi oddělily trhy, byly přerušeny digitálními 

konvergencemi a deregulacemi. Krajina je stále více ovládána křížovými mediálními 

konglomeráty Googlem a Facebookem. Tyto dvě společnosti se vždy prezentovaly jako 

technologické, nikoliv mediální podniky. Nicméně jejich obchodní model je založen na 

prodeji dat o uživatelích internetu inzerentům, na trhu, na němž nyní dominuje, a jsou 

pro ně klíčové toky informací. (Croteau, Haynes, 2006) 

Noviny, vysílací sítě a časopisy, které byly hlavním institucionálním domovem 

pro žurnalistiku, se potýkaly s ekonomickou krizí a drasticky snížily své zpravodajské 

aktivity. Na trhu se objevilo množství nových účastníků, zejména on-line platformy,  

a internet zrychlil trend, který již začal ve stále segmentovanějším mediálním průmyslu. 

(Hallin, 2018)  

Americká média jsou nejčastěji vnímána jako komerční média. Zatímco 

veřejnoprávní vysílání trvá a ovládá významné publikum, není tak často vnímáno jako 

ústřední bod. Je to pravděpodobně kvůli americkému mediálnímu myšlenkovému 

proudu, který tvrdí, že svobodný komerční tisk, který není omezen veřejnou 

zdrženlivostí, bude poskytovat progresivnější, společensky odpovědný soukromý 

podnik. Po většinu dvacátého století byly v USA přijaty formy regulace vlastnictví 

komerčních médií nezbytné pro službu veřejného zájmu. Regulace vlastnictví byla 

považována za důležitou, protože zajistila existenci řad hlasů médií. Od roku 1980 byl 

však tento názor napadán a zavedením nových mediálních technologií a nových druhů 

médií, které se shodovaly s myšlenkou uvolnění trhu, vedlo naopak k posunu směrem  

k deregulačnímu mediálnímu prostředí. (Jolly, 2007) 
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1.1 Tisk 

V minulosti byly noviny nejvýznamnější tištěné médium, které kombinuje 

různorodé zpravodajské a publicistické segmenty. Jedním z nejvýznamnějších typů 

tohoto média byl deník, který se mnohdy objevoval na úrovni regionu. Noviny byly 

zdrojem informací, orientovaných názorů a také pobavení. Největšího pokroku dosáhly 

novinové výtisky na přelomu 19. a 20. století, na které navazovalo tzv. „krátké 20. 

století“. Tisk se v tomto období vyznačoval expanzí a diferenciací. V rámci USA bylo 

pro rozvoj tohoto průmyslu rozhodující osidlování amerického území, které poskytlo 

expanzi novinových titulů. Díky této skutečnosti se objevovalo více lokálních tisků. 

Tyto tisky měly za úkol reprezentovat civilizační standardy, které byly dosaženy na 

daném území a měly lákat nové osadníky  k založení domova právě na daném místě. 

Vznik nových periodik také zajistilo konkurenční prostředí, které odráželo rozdílnost 

míst, kde byl tisk vydáván. V roce 1784 byl vydán první deník The Pennsylvania Packet 

and Daily Advertiser a v roce 1785 The New York Daily Advertiser. Od 18. století do 

počátku 19. století se počet zvýšil z 50 na 200 novinových titulů. Konec občanské války 

v roce 1870 zapříčinil rychlý rozvoj, který se projevil nárůstem novinových titulů - ze  

4 500 na 12 000. Hlavní centra amerických médií na přelomu 18. a 19. století byla 

koncentrována na východní pobřeží (New York, Boston, Philadelphia). Tyto metropole 

byly v rámci novinových titulů srovnatelné, to se však v 19. století změnilo a New York 

získal jasnou převahu. Na konci tohoto století byly významné také lokality jako 

Chicago, Los Angeles a Kalifornie. (Večeřa, 2015)   

Noviny dokázaly v minulosti přeměnit stagnující čtenářskou komunitu na 

výdělečnou činnost, tedy zisky, které výrazně převyšovaly výdělky ostatních odvětví. 

Když zanikla konkurence, přežívající noviny zvyšovaly míru inzerce. Mezi lety 1965  

a 1975 sazby reklam vzrostly o 67 % (zůstaly pod úrovní inflace), ale mezi léty 1975  

a 1990, jelikož se z více novinových podniků stal monopol, sazby vzrostly o 253 % (ve 

srovnání se 141 % na všeobecné spotřebitelské ceny). Konsolidace novin  

v devadesátých letech zahrnovala prodej mnoha menších novin, které byly často 

přeměněny na regionální klastry. Pro všechny kontroverzní aspekty konsolidace a zisku 

lze tvrdit, že vysoký zisk marže koncem 80. let vedl k vysokým úrovním zaměstnanosti 
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novinářů. V roce 1989 noviny zaměstnávaly více redakčních pracovníků než kdykoli 

předtím v průběhu předchozích 30 let. (The Media Landscape, ©2018)  

Vzhledem k velikosti země, je novinářský průmysl USA především místně 

charakteristický. Existují tři velké národní noviny: USA Today, The Wall Street Journal 

a národní vydání The New York Times. Ostatní – až 1 500 deních tiskovin, jsou 

metropolitní a místní noviny; mezi nejdůležitější patří Los Angeles Times, The 

Washington Post, Chicago Tribune a dva bulvární výtisky v New York Post a Daily 

News. Oblíbenost magazínů v USA vyvrcholila v pozdních 50. letech minulého století, 

v 60. a 70. letech zůstaly víceméně stabilní a poté, kolem roku 1990, vstoupily do období 

výrazného poklesu. Magazíny o aktuálním dění byly v několika etapách ústředním 

prvkem amerických médií. Nicméně v poslední době zaznamenaly rapidní pokles. 

Nejčastější zpravodajské časopisy mají stále významnou roli ve veřejné diskusi. 

Existuje také mnoho časopisů o životním stylu a speciálních zájmech s mnohem vyšším 

odběrem než časopisy o novinkách a názorech, které vedou tituly jako Better Homes 

and Gardens a People. (Stynes, 2016) 

Do roku 2005 začal internet vážně podhodnocovat příjmy z novin. V roce 2000 

činila celková tisková inzerce v tisku téměř 48,7 miliardy dolarů. O deset let později 

klesla na 22,8 miliardy dolarů, což je ztráta více než 50 %. Ačkoli noviny získaly nové 

čtenáře a záplavu nových forem reklamy díky digitální formě, nemohli vynahradit ztrátu 

zisku z jejich tiskových produktů. Online provoz novinových plátů na webových 

stránkách skutečně vzrostl mezi lednem 2005 a dubnem 2010 - od 43,3 milionu čtenářů 

měsíčně na 69,1 milionu. Byl také zaznamenán růst zobrazení z 1,6 miliard na 2,9 

miliardy zobrazení. Online tržby z reklamy mezi lety 2005 až 2010 vzrostly o miliardu 

pro celý novinový průmysl. Tisková reklama však ztratila 24,6 miliardy dolarů. To 

vedlo k zakotvení nového novinového úsloví, kdy tzv. tiskové dolary byly nahrazeny 

digitálními. Přesněji, každý tiskový dolar byl nahrazen čtyřmi digitálními.  

(The Media Landscape ©2018) 

Tyto změny se projevily výrazně v roce 2012, kdy se americká šéfredaktorka 

Newsweek rozhodla ukončit tištěnou verzi tohoto týdeníku a nahradila ho pouze 

digitální verzí. Tento uznávaný týdeník byl založen v roce 1933. Tímto krokem se obsah 

tohoto týdeníků také dosti zjednodušil a v digitální podobě se objevuje pouze jedna 

verze, bez národních mutací. Tento krok byl doprovázen propouštěním. Zpravodaj 
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českého rozhlasu, který působí ve Washingtonu, se vyjádřil takto: „Myslím si, že 

nejenom staromilci si postesknou, že už to prostě nebude Newsweek, jaký znali, na 

který byli zvyklí, který opravdu měl dobré jméno právě tím, že dokázal nastolovat 

témata. Možná, že to bude stále dělat, ale už ne v tak širokém záběru s tak širokým 

publikem“. V USA i jinde na světě se informace šíří prostřednictvím tab letu, mobilu 

nebo elektronických čteček. Jde především o rychlost, kterou se informace dostávají 

ke čtenářům. Média zaznamenávají v posledních letech rapidní pokles prodeje 

tištěných verzí, a proto se v budoucnu mohou úplně vytratit.  

(Pohanka, Křížek a Winklerová, 2013) 

Je trendem, že důležité deníky, které mají špatné finanční základy, jsou zakoupeny 

miliardáři, kteří si mohou dovolit udržet tyto média naživu. Významnými příklady budiž 

akvizice od Jeffa Bezose, zakladatele společnosti Amazon, časopisu Las Vegas Review-

Journal, kasinového mogulisty Sheldona Adelsona, a Los Angeles Times a San Diego 

Union Tribune od biotechnologického podnikatele Patricka Soon-Shionga. I když tato 

skutečnost vedla k částečné stabilizaci, vzbudila obavy vlivu majitelů na obsah.  

(Willnat et al., 2017)  

1.2 Televizní vysílání a rádio 

V rámci televizního média existují důkazy, které naznačují změny v pravidlech 

vlastnictví televize v USA v rámci Zákona o telekomunikacích. Tyto změny vedly  

k výraznému zvýšení koncentrace na tomto trhu. Mezi roky 1995 a 2003, deset  

z největších vlastníků televizních stanic zvýšilo vlastnictví ze 104 stanic na 299 stanic 

a podařilo se jim více než zdvojnásobit jejich návratnost z příjmů, konkrétněji z 5,9 

miliardy dolarů na 11,8 miliardy dolarů. V roce 1996 začaly fúze na televizním trhu, 

ke kterým došlo před zavedením telekomunikačního zákona, jež byl schválen 

Americkým kongresem, protože korporace očekávaly uvolnění existujících pravidel. 

Převzetí podniků se urychlilo, jakmile právní předpisy vstoupily v platnost.  

Liberalizace pravidel křížového vlastnictví kabelového vysílání podle zákona  

o telekomunikacích vyzvala vysílací sítě k rozšíření jejich vlastnictví kabelových sítí, 

což mělo zvýšit diváckou přízeň. Většina z 50 nejsledovanějších kabelových stanic je 

ve vlastnictví stejných mateřských společností, které vlastní vysílací sítě. Dle statistik 
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je ve vlastnictví velkých společností méně než 10 % komerčních televizních stanic. 

(Jolly, 2007) 

V USA existují stovky komerčních rozhlasových stanic, z nichž mnohé patří do 

velkých řetězců, neboť Federální komise pro komunikaci uvolnila pravidla týkající se 

počtu stanic, které by konkrétní společnost mohla vlastnit. Prvních deset společností 

představuje asi 50 % příjmů, z nichž první tři jsou iHeart Media s 862 stanicemi, dále 

CBS, která vlastní 117 stanic a Cumulus Media se 449 stanicemi). Rádia jsou zaměřena 

především na hudební reprodukci a příliš se nezaobírají politickými nebo společenskými 

tématy. Naopak rozhlasové vysílání, zaměřené na politické dění a novinky, je často 

velmi přísné a v rozhlasovém vysílání se objevuje opětovná angažovanost politických 

stran. Nejlépe hodnocené rozhlasové show jsou konzervativní, včetně The Rush 

Limbaugh Show a The Sean Hannity Show s miliony posluchači denně.  

(Fellow, 2013) 

1.3 Nové trendy v médiích 

Streamové služby tvrdě pracují na tom, aby strhly pozornost od tradičních 

vysílacích stanic a zdá se, že jejich strategie jsou velice úspěšné. Kupříkladu Netflix, 

americký placený poskytovatel filmů online, který prorazil taky do České republiky, 

překonal očekávání analytiků, když se mu podařilo získat 5,3 milionu nových diváků, 

během třetího čtvrtletí roku 2017.  

Zdá se, že budoucnost médií spočívá převážně v exkluzivním a originálním 

obsahu, který pohání také vzrušení kolem platformy Netflix. Mezi těmito novějšími 

hráči však nedávno došlo k návratu k tradičním modelům, což je něco, co by mohl  

uživatel médií brzy zaznamenat. Platformy, jako je Netflix, se stále častěji začínají 

orientovat na své vlastní pořady a uvolňují pravidelně svůj vlastní obsah. Tento návrat 

k tradici se v roce 2018 stal spíše normou než výjimkou. Ginzberg předpovídá, že 

spotřebitelé se stále více budou rozhodovat pro personalizované streamingové služby, 

což vede k nejednotnosti trhu. Volba bude zcela fragmentována, protože některé 

platformy budou mít výhradní obsah, což může způsobit nárůst vysílacích platforem, 

které pak uspokojují různorodé publikum (Roderick, 2018).  



  

 

 

9 
 

Dalším trendem je virtuální realita, která je stále populárnějším prostředkem pro 

usnadnění přesvědčivých interaktivních zážitků. Také je to vhodné médium pro 

reklamu, která provází média od nepaměti. Virtuální realita přináší spotřebitelům 

značky, výrobky a specifické prostředí v těsné blízkosti. Dalším trendem je tzv. 

agnosticismus na obrazovce, kdy médium již není zpráva, nýbrž poselstvím. Žijeme ve 

světě, kde se obsah často zobrazuje na více obrazovkách současně, tvorba kreativních  

a kontextuálně cílených reklam s využitím dat je budoucností. (Hodges, 2017). 

2 Vznik a vývoj programatického nákupu reklamy  

Počátky programatického nákupu a internetové reklamy sahají až do 90. let, kdy 

se v roce 1994 na internetu objevila první reklama ve formě proklikového banneru. 

Tento banner odstartoval popularitu internetu jakožto reklamního média a tímto se 

zintenzivnila tvorba obsahu v prostředí internetu. V současnosti jsou marketingoví  

a mediální odborníci přesvědčeni, že online reklama je jedním z nejrychleji se 

rozvíjejících fenoménů v médiích (Kosorín, 2016).  

Není žádným tajemstvím, že digitální marketing miluje inovace, a proto se 

neustále mění a vždy hledá další ještě skvělejší a pokrokovější věc. Často se jedná o tak 

rozsáhlá a náročná témata, že by se mohlo jednat o komplexní obchodní model. Toto 

téma má však ještě větší rozměr, a tím je automatizovaný programatický marketing 

zaměřený na data. Pokud se podíváme na reklamní zásady a cíle reklamy (známé také 

jako reklama v reálném čase), brzy zjistíme, proč tento styl propagace bude určitě 

pokračovat i v nadcházejícím mediálním průmyslu. Konečně uvidíme transformaci, 

která proniká do každého oboru podnikání, a scénář, kdy je programování základem 

reklamy na všech úrovních. (Busch, 2014) 

Díky vzrůstajícímu počtu mobilních zařízení a postupnému dospívání trhu mají 

zadavatelé a vydavatelé reklam dobrou pozici, která umožňuje pohodlný nákup a prodej 

mobilního a video reklamního prostoru. Marketingoví pracovníci se mohou zasadit  

o vytváření takových kampaní, které zasáhnou uživatele na každém zařízení, které 

využívají. Díky plánování kampaní cílených na více zařízeních dojde k jejich dalšímu 

zefektivnění. Na druhou stranu se online reklama potýká i s různými překážkami, jako 
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je například používání Ad Blockerů1 (více o tomto tématu je uvedeno ve zdroji od 

Bushe, 2014). 

Dalším blokovacím prostředkem proti reklamám jsou Ad Fraudy2 a dalšími např. 

politickými či makroekonomickými změnami, mezi které lze zařadit Obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů neboli GDPR. 

2.1 Formy online reklamy 

Online reklama je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak firmy všech velikostí 

rozšiřují dosah své propagace, nacházejí nové zákazníky a diverzifikují své příjmy. 

Dnes existuje velká řada dostupných možností online propagace od PPC reklamy, 

placené reklamy na sociálních sítích až po zobrazování reklam v reálném čase 

v aplikacích na různých uživatelských zařízeních.  

Bannery jako počátek reklamy na displejích 

Bannery jsou formou online reklamy prostřednictvím zobrazení na displeji 

elektronického zařízení připojeného k internetu. Bannerová reklama je také nazývána 

displejová reklama (na rozdíl od textové reklamy) vzhledem k vizuální povaze 

bannerových reklam. Účelem bannerové reklamy je propagovat značku. Bannerová 

reklama může návštěvníka odkázat z hostitelského webu na webovou stránku inzerenta 

nebo na konkrétní vstupní stránku.  

Bannerová reklama nebo webový banner je reklama zobrazená na webové stránce. 

Reklama se skládá z obrázku (.jpg, .png, .gif) nebo multimediálního objektu (obvykle 

vytvořeného pomocí Flash nebo HTML5). Bannerové reklamy tedy mohou být statické 

nebo animované, v závislosti na použité technologii. Statická bannerová reklama 

                                                 
1 Ad Blocker je program, který odstraní různé druhy reklamy z online uživatelského prostředí. Tyto 

programy jsou zaměřeny na určité druhy reklam, jako jsou vyskakovací okna, bannerové reklamy a další 

běžné formy on-line reklamy, umožňující uživateli surfovat na webu bez přerušení. (techopedia.com, 

2018) 

2 Ad Fraud je typ podvodu, ve kterém pachatel inzerenty platí za něco, co je pro ně bezcenné, v případě 

online marketingu se jedná o neúčinné umístění reklamy. (Rouse, 2017) 
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může být jednoduchý obrázek, který funguje stejně jako reklama, ale v digitálním 

ekosystému je možné na něho kliknout a dostat se tak na webovou stránku inzerenta. 

Dalším typem je animovaná bannerová reklama, což je typ digitální reklamy 

dodávané reklamním serverem. Účel je stejný jako ten, který je určen pro statickou 

bannerovou reklamu, tedy aby se na webových stránkách zjistilo, že na ni uživatel 

klikne. Animovanou bannerovou reklamu je možné také nazvat programově 

generovaným zobrazením, nebo sekvenčním vizuálním zobrazením obrázků, které 

vytváří iluzi, že se objekty v obraze pohybují. (Katai, 2017) 

Bannery patří do absolutních začátků internetové reklamy, kdy se začal tento 

propagační průmysl rozvíjet. První bannerová reklama byla spuštěna 27. října 1994 na 

Wired Magazine (poté byla nazvána hotwired.com) a byl to jednoduchý banner, který 

říkal: "Už jste někdy klikli svou myší přímo zde? Klikněte." a banner odkázal uživatele 

do AT & T kampaně. Jak řekl zástupce FastCompany v článku: "AT & T nebyla jediná 

klikatelná kampaň, která v ten den probíhala v HotWired, ale ironií této zprávy bylo, že 

ji bylo těžké porazit, přestože většina lidí dnes na bannerové reklamy nekliká." (Katai, 

2017) 

Účel první bannerové reklamy bylo zajistit veřejně prospěšné oznámení, protože 

tato konkrétní bannerová reklama přivedla uživatele na stránku, kde našel seznamy 

nejlepších muzeí a dalších webových stránek. Dnes se však už reklamní bannerový svět 

vyvinul do formy bannerů oblíbených stránek uživatelů, sociálních médií a bannerů na 

sociálních sítích apod. (Katai, 2017) 

Výdaje na reklamu v podobě zobrazování bannerů na displejích v budoucnu 

budou pravděpodobně převažovat nad výdaji na reklamu při vyhledávání. Formáty 

online reklamy jako bannerové reklamy, videa, sociální média a sponzorství představují 

největší podíl výdajů na digitální reklamy, odhadem 47,9 %, v hodnotě 32,17 miliardy 

dolarů. (Katai, 2017) 

PPC reklama a placené vyhledávání 

Když firmy uvažují o online inzerci, je pravděpodobné, že uvažují také o placené 

reklamě ve vyhledávačích. Placené vyhledávání - také známé jako pay-per-click 

reklama, nebo PPC - je jedním z nejběžnějších a nejúčinnějších typů online reklamy.  
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Placené vyhledávání umožňuje inzerentům nabízet příslušné výrazy a fráze, které 

mohou zajistit, že se uživatelům zobrazují reklamy založené na těchto textech při 

zadávání konkrétních vyhledávacích dotazů např. do Googlu nebo Bingu. Tyto výrazy 

a fráze jsou známé jako klíčová slova a tvoří základ PPC reklamy. Inzerenti nabízejí 

klíčová slova jako součást reklamní aukce. To zajišťuje inzerentům spravedlivou šanci 

na to, že se jejich reklamy budou zobrazovat podle toho, kdo má největší rozpočet na 

reklamu. 

Klíčová slova by měla být pro oblast podnikání inzerenta vysoce relevantní, 

organizovaná a strukturovaná do logických reklamních sestav oddělených podle typu 

kampaně a upravena se správným typem shody, aby byla zobrazena správným 

návštěvníkům ve správný čas pro správnou kampaň. (WordStream.com, 2018) 

Je možné říci, že komplexnost využití reklamy PPC přesahuje atraktivní obsah 

inzerátů. Historicky provedené studie, které se zaměřovaly na hodnocení konečného 

emočního efektu na uživatele při vyhledávání informací, ukázaly, že emoční stav 

člověka ve chvíli vyhledávání informací ve skutečnosti ovlivňuje jeho chování. Na 

základě hodnocení očních reakcí uživatelů bylo zjištěno, že bez ohledu na emocionální 

rozpoložení uživatele, je největší pozornost věnována vždy prvním příčkám ve 

vyhledávání. Tato podvědomá reakce lidí zajišťuje skutečnost, že lidé budou 

v budoucnu stále věnovat prvním příčkám ve vyhledávání velkou pozornost, přestože 

se jedná o placenou reklamu. (Klamut, 2016) 

Je možné říci, že placené vyhledávání nebylo vynalezeno, ale bylo naprosto 

přirozenou reakcí trhu na trendy, které se vytvářely na základě způsobu reakce uživatelů 

na online obsah. V současné době se stávají i fráze použité pro vyhledávání dat 

prostřednictvím vyhledávačů stále kratší. Uživatelé očekávají, že technologie bude 

intuitivnější a citlivější. Počet rozkliknutých stránek po vyhledávání ve vyhledávači 

stále klesá, což se přisuzuje právě tomu, což může být způsobeno stále zvyšující se 

přesnosti vyhledávačů. – že se neustále Číslo – chybí věta, anebo nedává smysl. 

(Klamut, 2016) 

Díky postupnému zobecňování vyhledávacího chování uživatelů mohou inzerenti 

dokonce začít předpovídat určité trendy reakcí. Realizované výzkumy zaměřené na 

hodnocení výkonu některých prvků PPC v závislosti na zapojení spotřebitelů poukazují 

na to, že počet recenzí a míra konverze ve skutečnosti ovlivňuje výkon jednotlivých 
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klíčových slov. To může být dále spojeno s koncepcí online word of mouth (WOM), 

kde je klient silně ovlivněn jejich online prostředím před rozhodnutím o koupi. (Klamut, 

2016) 

E-mail marketing 

E-mail marketing je jednoduše využívání e-mailu k poskytování reklamních 

zpráv. Drtivá většina uživatelů internetu má e-mailové účty, které jim umožní okamžitě 

přijímat téměř neomezený počet zpráv. Při používání internetu je pak e-mail jedním  

z nejrychlejších, nejlevnějších a nejjednodušších způsobů, jak se obchodníci mohou 

spojit se zákazníky. 

E-mail je velmi flexibilní nástroj, který dokáže přizpůsobit širokou škálu zpráv. 

Reklamy mohou být velmi jednoduché, nebo to mohou být bláznivé, multimediální 

balíčky. Estetika reklamy závisí na společnosti a prodávaném produktu. Některé 

reklamy jsou pouze text, zatímco jiné obsahují obrázky, video a dlouhé seznamy 

odkazů. 

Jednou z největších výhod e-mailového marketingu je to, že umožňuje 

obchodníkům posílat cílené zprávy. Tiskové, rozhlasové a televizní reklamy se vysílají 

bez rozdílu a často oslovují zákazníky, kteří nemají zájem o nabízený produkt.  

E-mailový marketing však umožňuje firmám přizpůsobit určité reklamy určitým 

zákazníkům. Pokud zákazník v minulosti nakupoval značku bot, mohou společnosti  

e-mailem posílat kupony za stejnou značku, protože vědí, že již projevili zájem. 

(marketing-schools.org, 2012) 

 

V dnešní době je také již možné použít aplikaci dvoustupňového 

personalizačního procesu s cílem zlepšit míru prokliků u e-mailové marketingové 

kampaně. Spotřebitelské chování je sledováno po určité časové období, pokud jde  

o otevření e-mailu a vzor kliknutí. Toto chování je streamované do klíčových slov 

seřazených podle pořadí uživatelských preferencí. Klíčová slova jsou aktualizována  

v pravidelných intervalech, aby se zohlednily změny v chování v preferencích uživatelů. 

Při odesílání e-mailu se klíčová slova relevantní pro kampaň vybírají jednotlivě pro 

každého uživatele. (Singh a kol., 2018) 
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Tato klíčová slova se používají k vytváření atraktivních témat s využitím 

pravděpodobnostních jazykových modelů, jako je například model hlučného kanálu  

(z angl. noisy channel model) a skrytý model Markov (z angl. hidden  Markov model). 

Tyto modely jsou založeny na strojovém učení a řešení problémů na základě 

předpovídání chování z automatického rozpoznávání řeči, strojového překladu, korekce 

interpunkce a gramatiky, a následně automatického shrnutí v dokumentu. (Johnson, 

2014) 

E-mail marketing poskytuje jednu ze vhodných metod pro přímou komunikaci se 

spotřebiteli. Úspěšnost e-mailové marketingové kampaně je však často nízká a stále 

klesá, protože se snižuje míra zobrazení e-mailů v primární poště a je zařazena do spamu 

nebo kategorie promo nebo aktualizací. Další zpřísnění a snížení efektivnosti e-mail 

marketingu v dnešní době způsobuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR), které je novým zákonem Evropské unie o ochraně soukromí, který vstoupilo 

v platnost v květnu 2018. Jednou z hlavních oblastí změn je nutnost získání, 

shromažďování a ukládání souhlasů se zpracováním osobních údajů. GDPR přesahuje 

souhlas požadovaný směrnicí EU o ochraně soukromí, která byla v minulosti platná  

v celé EU. Nové nařízení vyžaduje, aby firmy shromažďovaly informace o souhlasu, 

který je "svobodný, specifický, informovaný a jednoznačný". (Specht, 2018) 

Reklama na sociálních sítích 

V rámci realizovaného průzkumu v USA bylo zjištěno, že 96 % lidí v 31 zemích 

světa zkontrolují svůj mobilní telefon během první hodiny po probuzení. Facebook, 

Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat. Všechny tyto aplikace, označované jako 

sociální média, se staly v posledních letech naprosto přirozenou a pevnou součástí 

našeho běžného života. Dnešní studenti se již narodili do světa, kde jsou plně napojení 

na digitální platformy a být online je pro ně naprosto přirozenou součástí každodenních 

aktivit. (Tuten a kol., 2017) 

Právě díky tomu, že lidé sledují tyto sociální sítě a participují na jejich aktivitách, 

tak se sociální média, staly velmi lákavou příležitostí pro společnosti, aby zde 

inzerovaly své produkty a služby. Facebook navíc nabízí možnost cílené reklamy podle 

zjištěných informací o uživatelích a je možné zobrazovat reklamu právě těm nejvíce 
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vyhovujícím cílovým zákazníkům, jejichž zájmy a preference se historicky shodují 

s parametry klientů pro nákup zboží a služeb inzerenta. (Tuten a kol., 2017) 

Výhodou reklamy na sociálních sítích je také velmi dobrá sledovanost efektivity 

reklamy a možnost monitorovat reklamu v reálném čase. Reklama na sociálních 

médiích může být formou obrázku, ale také formou médií a je velmi interaktivní. Může 

odkázat na jinou facebookovou stránku, nebo rovnou na nákupní stránku prodejce. 

Forem a možností, jak tuto reklamu využít je mnoho a vždy je na inzerentovi, jakou 

formu si vybere, což také většinou záleží, na jakou cílovou skupinu zákazníků směřuje. 

(Tuten a kol., 2017) 

Důvodů, proč se lidé sdružují na sociálních sítích a neustále jsou jejich součástí, 

je několik. Chtějí se svými přáteli a známými sdílet dokumenty a videa, sledují videa, 

která mohou formou sociálních sítí komentovat, vytváří si blogy a sdílejí recepty, 

organizují setkání a spojují lidi se stejnými zájmy, možnost komunikace formou zpráv 

v reálném čase, možnost vytvářet si vlastní deníky a cestovatelské zápisníky, nacházet 

nové přátele a lidi se stejnými nebo podobnými zájmy, najít lidi, které jsme někde 

potkali a nemáme kontakt apod. (Tuten a kol., 2017) 

Díky všem těmto výhodám budou mít sociální sítě stále mnoho výhod a budou 

lidi neustále držet ve své síti, kde společnosti mohou využívat svou reklamu. Díky tomu 

však je o tento druh reklamy velký zájem a v některých případech může dosahovat tato 

forma propagace až astronomicky vysokých částek. (Tuten a kol., 2017) 

Klasický marketingový mix se skládá ze čtyř P: produkt (Product), Cena (Price), 

propagace (Promotion) a místo neboli způsob distribuce (Place). Marketing na 

sociálních sítích (Social Media Marketing) navíc zahrnuje ještě páté P – Zapojení 

(Participation). Sociální média v posledních letech naprosto změnila způsob, jakým 

spotřebitelé žijí a jak přijímají a zpracovávají informace. Pokud se zaměříme na to, jak 

je možné zlepšit zákaznický servis, propagovat značku a související nabídky, vyvíjet 

nový produkt nebo ovlivnit přístup k značkám, tak sociální marketing má na všechny 

tyto faktory velký vliv. (Tuten a kol., 2017)  

Tento vliv je založen na tom, že se velmi systematizují techniky na sociálních 

médiích, vytvářejí se všeobecně využívané kanály a software, kterým se vytváří obsah, 

komunikuje, dodávají a vyměňují informace. Díky tomu má marketing na sociálních 
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sítích velký vliv na uživatele a ovlivňuje jejich vnímání firem na trhu. (Tuten a kol., 

2017) 

Video reklama a YouTube marketing 

Kde dnes lidé hledají návody, jak používat svá elektronická zařízení? Kde hledají 

tutoriály, jak se něco naučit a něco udělat? Kde se dozví, co si vzít na sebe a co říci, 

když jdou na svůj první pohovor? Většina lidí by se dnes už ani moc nezamyslela, aby 

jejich odpovědí byl YouTube, který představuje největší stránku pro sdílení videí 

v rámci celého světa. Na tomto portále jsou jak krátká, tak i hodinová videa různých 

typů od hudebních, různých politických zaměření až po náboženská videa. Někdy se na 

tento portál nahrávají profesionální snímky, ale někdy i naprosto nevýznamná amatérská 

videa. A to je právě výhoda tohoto portálu, že je možné na něj umístit téměř cokoliv.  

Jedná se o službu, která je zdarma a je otevřená a dostupná kdykoliv chceme. Není tedy 

žádným překvapením, že má dnes YouTube dle průzkumu z roku 2017 měsíčně více 

než 1,5 miliardy uživatelů a toto číslo neustále roste ve všech 88 jazykových mutacích. 

(Ha, 2018) 

YouTube se stává v posledních letech alternativou za televizi, jelikož je možné 

sledovat pořady právě ve chvíli, kdy uživatel má čas a náladu na sledování daného 

pořadu. U televizních pořadů a vysílání je koncept založen na sledování podle předem 

stanoveného plánu. Technologický pokrok však tento přístup mění a celkově mění  

i chování posluchačů videí. V porovnání s minulostí, tak v dnešním online prostředí lidé 

už moc neklikají na bannery a jsou imunní i na další k další řadě forem reklam, jako 

jsou např. vyskakovací okna formou zavírání křížkem nebo přeskakováním tlačítkem 

„Pokračovat“. Tento systém s možností pokračovat bez sledování reklamy delší než  

5 sekund je právě nastaven na webu YouTube. Reklama se zobrazí, a pokud je uživatel 

právě aktivní, tak může reklamu přeskočit. 

Video reklamu je možné na YouTube rozdělit na dva typy, které zahrnují 

„TrueView advertisements a Mandatory full-length advertisements.“3 TrueView 

reklamy jsou formátované lidmi zaměstnanými v YouTube, které dávají posluchačům 

možnost přeskočit reklamu potom, co zhlédnou 5 sekund, nebo mohou pokračovat bez 

                                                 
3 Jedná se o citaci anglických pojmů z knihy, které jsou dále v textu vysvětleny. 
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vyrušení. Mandatory full-length reklamy jsou na druhou stranu reklamy, které uživatelé 

musejí zhlédnout celé, aby mohli sledovat požadované video, které si vyhledali. Tyto 

nepřeskočitelné reklamy trvají od patnácti do dvaceti sekund a někdy až kolem třiceti 

sekund. Tyto reklamy se mohou objevovat jak na začátku, tak v průběhu, ale i na konci 

videí. To, že posluchači jsou nuceni nechat videoreklamu přehrát dělá z webu YouTube 

velmi efektivní reklamní nástroj, který bude vyhledávaný inzerenty určitě i v budoucnu 

stále více. (Ha, 2018) 

2.2 Formy nákupu online reklamy 

Modely online reklamy se zobrazují na webových stránkách ve třech základních 

formách - ceny za proklik (CPC, z angl. Cost Per Click), náklady za tisíc (CPM, z angl. 

Cost Per Thousand) a náklady na akvizici (CPA, z angl. Cost Per Acquisition). 

V následujícím textu se na tyto modely podíváme trochu více. 

Vydavatelé a inzerenti by měli vědět a zvažovat všechny tyto tři modely plateb  

v závislosti na své situaci. Je zřejmé, že CPC a CPM jsou dominantní pro reklamní 

modely. Konkrétně CPC je dominantní formou pro hlavní internetové hráče, jako jsou 

Bing, Facebook a Google. CPM je často upřednostňována pro jiné weby, zejména ty, 

které jsou orientovány na obsah. CPC je oblíbená u textově orientovaných reklam, které 

se objevují ve vyhledávačích, zatímco CPM je oblíbená pomocí obrázkových 

reklamních bannerů nebo grafických reklam. V první řadě je vždy kladen důraz na 

reakci zákazníků. Následně je kladen důraz na značku. Veškerá reklama usiluje o určitou 

kombinaci značky a reakce. (Bateman, 2017) 

Platba za proklik (CPC) 

Platba za proklik je populární u vydavatelů, kteří používají služby, jako jsou 

Google AdSense4 nebo jiné. Je to obzvláště populární u inzerentů kvůli schopnosti 

sledovat návratnost investic. Jedná se o primární formu reklamy ve vyhledávačích. 

                                                 
4 Google AdSense je pro majitele webových stránek rychlý a snadný způsob, jak na svých webových 

stránkách zobrazovat relevantní textové reklamy a vydělávat tím peníze.  
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Model CPC rozděluje riziko mezi vydavatele a inzerenta. Kampaň s nízkými kliknutími 

je pro vydavatele nevhodná, protože získává méně příjmů, zatímco inzerent 

minimalizuje náklady. 

Kampaň s vysokým počtem kliknutí s neuspokojivou konverzí je skvělá pro 

vydavatele, který maximalizuje výnosy. Je to ale nedobré pro inzerenta kvůli vysokým 

nákladům a nízké návratnosti. Cílem je samozřejmě rozdělit riziko a odměnu co nejvíce 

rovnoměrně mezi obě strany tak, aby to bylo pro všechny výhodné.  

Inzerent umísťuje reklamy na webové stránky např. prostřednictvím služby 

Google AdWords. Umožňuje jim sledovat míry prokliku, cenu za proklik a míru 

konverze. Náklady na reklamu za kliknutí v prostředí přímého prodeje jsou často méně 

úspěšné z důvodu vysokých nákladů na práci při vytváření, sledování a správě kampaně. 

Zajištění efektivity CPC kampaně je dosahováno tak, že si majitelé webových stránek 

vybírají takové inzerenty, kteří mohou být dostatečně atraktivní pro kliknutí. (Bateman, 

2017) 

Platba za tisíc (CPM) 

Kampaně s formou platby za tisíc zobrazení vytvářejí určitý příjem pro 

vydavatele, ale pro inzerenty znamenají nejisté výsledky. Četnost využívání tohoto typu 

nákupu je mnohem menší než u ostatních typů plateb. Celkově je možné konstatovat, že 

využívání CPM, ale i kampaní CPC postupně klesá s ohledem na nízkou efektivitu  

a výnosnost pro inzerenty i vydavatele těchto reklam na svých webových stránkách. 

CPM funguje nejlépe pro vizuální kampaně orientované na značku, zatímco CPC je 

užitečné pro textové kampaně zaměřené na reakce. (Bateman, 2017) 

Platba za akvizici (CPA) 

Dalším typem plateb za online reklamu je platba za akvizici. Tento způsob byl 

však v posledních letech již překonaný, jelikož jeho efektivita byla velmi nízká. Formy  

CPA jsou známy pod pojmy jako je např. affiliate marketing.5 (Bateman, 2017) 

                                                 
5 Affiliate marketing je reklamní model, kdy společnost vyplácí náhradu vydavatelům třetích stran za účelem 

generování návštěvnosti prodejních stránek inzerenta. Majitelé stránek třetích stran jsou označováni jako 
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CPA ještě stále pracuje pro malý počet vydavatelů, kteří uspěli v affiliate 

marketingu. Tito vydavatelé našli místo s malou konkurencí a obvykle prodávají vysoce 

cílený produkt nebo službu. Ano, CPA může za určitých okolností pracovat. Ale šance 

na úspěch s použitím affiliate marketingu jsou extrémně nízké. Různé on-line zdroje 

odhadují, že 95 % všech pokusů o realizaci affiliate marketingu buď selhalo, nebo 

produkovalo jen velmi malý příjem. (Bateman, 2017) 

Problém spočívá v tom, že internetová reklama, stejně jako veškerá reklama, je 

kombinací znalosti značky a reakce. CPA předpokládá, že značka nemá žádnou 

hodnotu. Dále umístí veškeré riziko a odpovědnost za prodej na vydavatele, aniž by 

zadal inzerenta.  

Inzerenti mají v oblibě CPA jako online reklamní model, protože mají všechny 

odměny a nulové riziko. Vysoké riziko ze strany vydavatele je však vysoké a je to 

důvod, proč výjimečně vysoké procento stránek affiliate marketingu přežije. (Bateman, 

2017) 

3 Programatický nákup reklamy v kontextu vývoje 

online reklamy 

Velký rozmach zaznamenala reklama v posledních letech na displejích v podobě 

bannerů v různých podobách včetně video formátu. Tyto formy reklamy mohou být 

použity k propagaci různých typů sdělení do různých zařízení spotřebitelů. Vývoj tohoto 

typu reklamy v posledních letech zaznamenal velký nárůst. Tento silný vývoj 

elektronické reklamy je však patrný již od okamžiku, kdy byl reklamní prostor koupen 

a prodán mezi inzerenty a vydavateli. Technologie zcela digitalizovala marketingové 

aktivity do efektivnějšího nákupního procesu. Výměna reklam byla vytvořena tak, aby 

poskytla inzerentům možnost nakupovat a prodávat specifickému publiku, na rozdíl od 

dříve používaných bannerů, které se zobrazovaly tisícům lidí bez specifického 

zaměření. Vzhledem k tomu, že se technologie stále zlepšuje a tato metoda nákupu 

reklamy se zřetelněji projevila jako velmi efektivní, tak se objevila i metoda 

                                                 
přidružené společnosti a provize je motivuje k nalezení způsobů, jak propagovat inzerenta. (investopedia, 

2018) 
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programatického nákupu reklamy, která dramaticky změnila proces nakupování  

a způsob, kterým jsou média kupována a vyměňována. (Metcalfe, 2016) 

3.1 RTB prodej reklamy 

Nejvýznamnějším pokrokem v posledních letech v online reklamní síti je to, co je 

známo jako mechanismus nabízení real-time (RTB) pro nákup a prodej reklam 

v reálném čase. RTB v podstatě usnadňuje nákup individuálního zobrazení reklamy  

v reálném čase, zatímco je stále generován z návštěvy uživatele. RTB nejen zvyšuje 

objem nákupů tím, že agreguje velké množství dostupných inventur mezi majiteli 

stránek, ale především umožňuje přímé cílení reklamy na jednotlivé uživatele. RTB 

zásadně změnila prostředí digitálního marketingu. Významný požadavek na 

automatizaci, integraci a optimalizaci v RTB také přinesl nové možnosti výzkumu  

v oblasti vyhledávání informací, data miningu a dalších souvisejících oborech. (Wang 

et al., 2017) 

Tento typ reklamy se však stal na trhu v určitou chvíli problémem. Některé firmy 

neměly technologii nebo znalosti k provádění těchto transakcí a bylo nesmírně důležité, 

aby se reklamní prostor koupil správně a na stránkách, které by nepoškodily značku. Pro 

správu tohoto procesu byly vytvořeny platformy poptávky, kde neustálé optimalizace 

využívaly data k vytváření efektivnějších rozhodnutí o nákupu pro inzerenty. 

Samozřejmě vydavatelé měli stejná technologická a znalostní omezení, takže byly 

vytvořeny vedlejší prodejní platformy, které optimalizovaly prodejní místa pro tyto 

různé vydavatele. (Busch, 2014) 

3.2 Programatický nákup reklamy dnes 

Následná etapa programatických nákupů reklamy výrazně změnila způsob 

získávání reklamních ploch na internetu.  

Jednoduše řečeno, programatický nákup je použití automatizované technologie 

pro rychlejší a efektivnější obchodování s digitálními médii (Smith, 2014). Nabídka  

v reálném čase (RTB – Real Time Bidding) byla jen počátkem programatického stylu 

nákupu. Nyní se v Ad Exchange vyvíjela mnohem víc než čistě dražby, přičemž 



  

 

 

21 
 

inzerenti a agentury nyní mohou využívat programové techniky k obchodování nejen  

s neobsazeným inventářem, ale i rezervovaným soupisem (Busch, O. 2014). 

Programové techniky znamenaly, že obchodníci by mohli nabízet jinou verzi jiného 

uživatele podle údajů shromážděných o tomto uživateli. Tato data jsou shromažďována 

ze souborů cookie, které jsou umístěny v textových informacích při stahování dat  

z webové stránky do počítače uživatelů při kliknutí na web. Zlepšení tohoto datového 

fondu za účelem vylepšení programového procesu z něj činí ideální nástroj pro on-line 

marketing, který dává inzerentům možnost poskytovat správné reklamy správným lidem 

ve správný čas, o co by měl marketing a mediální strategie usilovat. Kromě cílení na 

segmentaci publika umožnilo digitálním obchodníkům nastavit parametry rozpočtu, 

jako je to, co jsou ochotni zaplatit za zobrazení, a tentokrát vytvářet další efektivitu  

v peněžní hodnotě. (Metcalfe, 2016) 

3.3 Pojmy a procesy související s programatickým nákupem reklamy 

Hlavní hráči při realizaci programatického nákupu reklamy (RTB) 

U programatického nákupu reklamy existují čtyři hlavní typy hráčů: inzerenti, 

vydavatelé, reklamní sítě / výměny reklam a uživatelé. RTB využívá nové nástroje  

a platformy, které jsou jedinečné a cenné. Obrázek 1 znázorňuje ekosystém tohoto 

procesu:   

 

Platformy na straně dodávky (Supply side platform – SSP) slouží vydavatelům tím, 

že registrují své reklamní sdělení (zobrazení) z více reklamních sítí a automaticky 

přijímá nabídky a reklamy;  

 

Kombinovaná výměna reklam (Ad Exchange - ADX) kombinuje nabídku a poptávku 

- když vydavatelé požadují reklamy s daným kontextem pro poskytování služeb, ADX 

kontaktuje kandidátské reklamní sítě (Ad network - ADN) v reálném čase pro širší výběr 

relevantních reklam; 
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Poptávkové platformy (Demand side platform - DSP) slouží inzerentům nebo 

reklamním agenturám tím, že automaticky nabízejí své kampaně ve více reklamních 

sítích; 

 

Dočasné výměny dat (Data Exchange - DX), slouží jak poptávkové, tak dodávkové 

straně poskytováním historických dat, většinou v reálném čase, aby bylo dosaženo 

lepších výsledků (Wang a kol., 2017) 

 

Obrázek 1: Model programatického nákupu reklamy (Juan a kol., 2016) 

Na výše uvedeném obrázku je uveden proces průběhu nákupu programatické reklamy, 

který se skládá z následujících kroků: 

 

1. Inzerent (Advertiser) vytváří kampaně na trhu.  

2. Kampaně obchodují a vyvíjejí dojmy, aby vyvážily poptávku a nabídku pro lepší 

efektivitu.  

3. Vydavatel registruje zobrazení (reklamní sdělení) na trhu.  

4. Uživatel vydává dotazy nebo navštěvuje webové stránky.  

5. Trhy mohou vyhledávat výměny dat, např. Platformu pro správu dat (DMP)  

a uživatelské profily v reálném čase. (Juan a kol., 2016) 
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Vznik výše uvedeného modelu, kde jsou uvedeny objekty DSP, SSP, ADX a DX 

(význam zkratek je popsán výše v textu) vyplýval z přítomnosti tisíců reklamních sítí 

dostupných na internetu, což je bariéra pro inzerenty i vydavatele, kteří vstupují do 

online reklamy. Inzerenti museli často vytvářet a upravovat kampaně pro lepší pokrytí 

a analyzovat data v mnoha platformách pro lepší dopad. Majitelé stránek se museli 

zaregistrovat a opatrně srovnávat několik reklamních sítí, aby dosáhli optimálních 

výnosů.  

ADX vznikla jako souhrnný trh s více reklamními sítěmi za účelem zmírnění 

těchto problémů. Inzerenti tak mohou vytvořit své kampaně a nastavit požadované cílení 

jen jednou a analyzovat výkonnost na jednom místě, zatímco majitelé stránek se mohou 

zaregistrovat v ADX a shromáždit optimální profily bez ručního zadávání.  

ADX je obvykle spojen se dvěma platformami - DSP a SSP - pro jejich odlišné 

důrazy na zákazníky. DSP funguje jako agentura inzerentů nabízením a sledováním ve 

vybraných reklamních sítích, zatímco služba SSP funguje jako agentura vydavatelů 

prodejem zobrazení a výběrem optimálních nabídek. Cíl těchto platforem je však stejný: 

pokoušejí se vytvořit jednotný trh pro zákazníky. Na jedné straně to snižuje lidskou 

práci a samo o sobě vyvažuje poptávku a rozšiřuje různé trhy s cílem zlepšit 

ekonomickou efektivitu. (Wang a kol., 2017) 

3.4 Výhody RTB 

Snižování nákladů a odpadů 

Díky RTB může být každá reklama cíleně zaměřena (obvykle prostřednictvím 

souborů cookie), čímž se zabrání hromadnému nákupu reklamního prostoru, který by 

mohl být zbytečný na webech nepotřebných uživatelů, kteří nejsou potenciálními 

zákazníky. 

Toto cílení usnadňuje přesné odhadnutí skutečné hodnoty každého zobrazení 

reklamy. Díky tomu, že jsou identifikováni uživatelé webu, software pro nabízení  

v reálném čase (pro RTB) může sledovat a prosazovat omezení frekvence ve všech 

inventářích reklam. To znamená omezit jednotlivé uživatele na určitý počet zobrazení 

reklamy. Software RTB také umožňuje inzerentům testovat, učit se a zkoumat, jak velký 
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má jejich reklama dosah a jak kolísá její dostupnost na základě cenové nabídky  

a frekvenčním limitu. 

Dnes jsou již k dispozici také moderní nástroje pro prognózování nabídek, které 

umožňují inzerentům předvídat úspěšnost svých strategií nabídek – jak velký bude 

pravděpodobně dosah nabídek a v jakém segmentu. (Davis, 2016) 

Výhody pro inzerenty 

Vytvoření sofistikovanější strategie 

Získané údaje o úrovni zobrazení umožňují inzerentům analyzovat účinnost  

s určitými spotřebiteli, kontextem a kreativitou. To může nakonec vést k adaptabilnější 

strategii. Tyto informace nejsou na displeji izolovány, ale mohou být použity i na jiných 

médiích - vyhledávání, e-mail a dalších. 

SSP navíc umožňuje, aby byly RTB kampaně pečlivě kontrolovány s použitím 

obchodních pravidel, které specifikují typy zákazníků pro inzerenta, kteří by měli  

a neměli mít možnost zakoupit. To může být flexibilnější než jen nastavení tradičních 

blokových seznamů. Vydavatelé mohou nastavit a upravovat ceny, čímž dávají větší 

kontrolu nad celým inventářem. To může zahrnovat možnost vynutit vyšší cenu 

konkrétnímu inzerentovi. Cena může být kontrolována bez ohledu na to, jaké části 

stránek se zobrazují. (Davis, 2016) 

Optimalizace kampaní díky testování souběžných strategií 

Pokud zpětná vazba o úspěšnosti reklam na internetu trvá několik hodin nebo dní, 

kupující nemohou efektivně vylepšit svou taktiku. Avšak přesunem z analytické analýzy 

zaměřené na šarže na zpětnou vazbu v reálném čase formou RTB mohou kupující rychle 

projít reklamními taktiky a zlepšit míru reakce na konkrétní reklamy. Kupující mohou 

také zhodnotit souběžně provozované strategie, které zjistí, které reklamy a které 

publikum generují nejvyšší míru prokliku, míru angažovanosti nebo dosah pro kampaň. 

Během hlavní sezóny pak mohou zvýšit investice do reklamy ve chvíli, kdy je publikum 

stále aktivní. (Driscoll, 2013) 
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Lepší cílení reklamy 

Retargeting,6 který je v kontextu s RTB využíván, je škálovatelný a výkonný 

prostřednictvím nabídek pro různé úrovně zobrazení. Nastavení zobrazení lze navrhnout 

speciálně pro jeden segment publika. Databáze pro správu vztahů se zákazníky (CRM) 

a údaje třetích stran mohou být použity pro kampaně pro uchovávání nebo prodávání. 

Modelování cílové skupiny podle určitých vlastností potenciálních zákazníků umožňuje 

inzerentům používat své vlastní údaje jako šablonu, pomocí které lze rozšířit velikost 

cílového publika.  

Majitelé stránek mohou vidět, jaké konkrétní segmenty jejich diváků nejlépe 

vystihují a nejvíce vyhledávají inzerenti. Tento pohled lze využít k ovlivnění strategie, 

maximalizaci hodnoty publika majitele stránek tím, že buduje silnější vztahy s těmito 

zákazníky s vysokou hodnotou a přiláká nové publikum, které odpovídá tomuto profilu. 

(Davis, 2016) 

Ochrana značky 

Místo nákupu v celé reklamní síti mohou inzerenti stanovit úroveň kvality, která 

odpovídá jejich značce. Služby ověření reklam mohou pomoci udržovat seznamy na 

dobrých pozicích a zabránit zobrazování reklam na horších příčkách a pochybných 

webech. (Davis, 2016) 

                                                 
6 Retargeting (znovu zacílení) je způsob znovu oslovení zákazníků, kteří historicky navštívili stránku 

inzerenta. Toho je docíleno tím, že inzerent na svůj web umístí malý, nenápadný kód (tento kód je někdy 

označován jako pixel). Kód nebo pixel je pro návštěvníky stránek nepozorovatelný a neovlivní výkon 

webu. Pokaždé, když na web přichází nový návštěvník, kód uloží anonymní soubor cookie prohlížeče. 

Později, když návštěvníci odejdou z webu, cookie umožní zprostředkovateli zobrazovat reklamy pouze 

lidem, kteří dříve navštívili web inzerenta. (ReTargener.com, 2018)  
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Výhody pro vydavatele 

Optimalizace nejnižších možných cen prodeje reklamy 

Stanovení nejnižších prodejních cen má smysl jako mechanismus ochrany proti 

devalvaci reklamy, avšak minimální úrovně musí být analyzovány v reálném čase, aby 

umožnily změny, které vyžadují tržní podmínky. Díky analýze v reálném čase mohou 

vydavatelé přesně posoudit kompromisy pro různé úrovně CPM, aby mohli rozhodnout 

o optimální minimální cenové výši za zobrazení, která se může lišit podle denní doby  

a různých časových zón webových stránek. (Driscoll, 2013)  

Nastavení správného množství zobrazování reklam 

Majitelé stránek musí posoudit množství reklam, které mají být zveřejněny na 

stránce, a které ovlivňují angažovanost návštěvníků stránek. Počet reklam na stránku, 

který funguje nejlépe, se může lišit podle demografických údajů publika a množství 

redakčního obsahu, které mohou v průběhu dne kolísat často. Vydavatelé potřebují 

analýzu v reálném čase, která jim pomáhá určit maximální počet reklam takový, aby se 

zajistilo, že nevytvoří negativní prostředí, které odrazuje zákazníky od prokliku. 

Vyhodnocování tohoto parametru v reálném čase je velmi důležité, jelikož výsledky, 

které dorazí o hodinu později, již nejsou pro danou situaci aktuální a efektivní. (Driscoll, 

2013) 

Zvýšení počtu zobrazení reklamy úpravou redakčního obsahu 

Obsah, který běží na každé stránce webových stránek, výrazně ovlivňuje počet 

uživatelů, kteří navštíví stránku, jak dlouho zůstávají a zda kliknou na reklamy. 

Vydavatelé tedy také potřebují odhadnout, jak který konkrétní obsah generuje více 

návštěvníků a zda obsah ovlivňuje míru prokliku reklamy. (Driscoll, 2013) 
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Výhody efektivnější výměny informací 

Zvýšení efektivity propagace 

V dnešní době, kdy je díky RTB možné, aby jeden řídicí panel ovládal kampaň 

místo vícenásobných vztahů s vydavateli, je možné výkon kampaní sledovat v reálném 

čase, což znamená, že inzerent může být výrazně efektivněji sledován a cílen. 

Optimalizaci rozpočtu lze dosáhnout algoritmicky a vše jednoduše automatizovat. 

Rozpočet inzerce lze přesunout mezi trhy, kde se vždy hledá nejlepší dosah a návratnost 

investic.  

Ačkoli úspěšní inzerenti platí za zobrazení reklamy často vyšší nabídkovou cenu, 

majitelé stránek v podstatě získávají větší hodnotu pomocí platformy na straně nabídky 

(SSP), která umožní RTB. Je to kvůli cenové přesnosti, díky čemuž mohou vydavatelé 

vybírat hodnotu z každého zobrazení v reálném čase. (Davis, 2016)  

Zvýšení výnosů s lepší provozní informovaností 

Výměny RTB slouží jak pro kupující, tak pro vydavatele, v reálném čase pomáhají 

sledovat plynulost transakcí, takže výměny mohou zabránit tření a zbytečným dohadům 

a konfliktům mezi oběma skupinami. Systém jen potřebuje vědět, např. zda jsou 

vydavatelé offline nebo zpožděni při zobrazování reklam a cílem je dosáhnout téměř 

100% času online. (Driscoll, 2013) 

Integrace s jinými digitálními marketingovými kanály  

RTB umožňuje propojení zobrazení s dalšími digitálními mediálními kampaněmi, 

jako je video, sociální, PPC a SEO. (Davis, 2016) 

3.5 Nevýhody RTB 

Hned na začátku této kapitoly je vhodné zmínit, že RTB způsob nákupu reklamy 

je velmi efektivní a má jen malý počet nevýhod, které je možné uvést. 
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Neprodané reklamy 

Může nastat situace, že nebude reklama v aukci vyhodnocena jako vhodná pro 

zobrazení a tedy nebude zobrazována. To je pro inzerenta samozřejmě znamení, že 

potřebuje požadované parametry upravit a zlepšit pravděpodobnost zobrazení 

navýšením ceny, nebo rozšíření velikosti oslovovaného publika, aby byla reklama pro 

vydavatele zajímavá. (Gladstone, 2018) 

Nízká kvalita platforem 

Další nevýhodou, která může být u RTB zjištěna je nízká kvalita platforem. Model 

RTB spojuje řadu míst dohromady a může to často přinášet i neefektivní výběr inzerce 

pro určité vydavatele, přestože cílem RTB modelu je přesně pravý opak.  

(Gladstone, 2018) 

3.6 RTB v České republice 

Využití RTB roste nejen celosvětově, ale i v České republice, jak už bylo uváděno 

v médiích v roce 2015 (marketingsales.tyden.cz, 2015). Tuto informaci uvedla 

společnost iBillboard, která poskytovala řešení pro RTB reklamu a očekávala v roce 

2015 až 100 % nárůst jejího využití. „Dynamika růstu v RTB je opravdu vysoká. Na 

konci roku 2014 jsem meziroční růst odhadoval na 35 %. Můj odhad byl pesimistický, 

protože na konci června 2015 dosáhne iBillboard celkového obratu v RTB za rok 2014," 

říká k aktuálním statistikám Tomáš Horák, obchodní ředitel Billboard. 

(marketingsales.tyden.cz, 2015) 

Investice do internetové reklamy v České republice neustále rostou. V roce 2016 

představovaly téměř 20 miliard Kč a očekává se i nadále plynulý nárůst investic do této 

formy propagace. Největší část internetových inzertních výdajů připadá na celoplošnou 

(display) reklamu. V rámci display reklamy bylo odhadováno v roce 2017, že celkem 

cca 47 % připadá na programatickou reklamu, konkrétně se jedná o 6,72 miliardy korun. 

Programatický obchodní model nákupu reklamy neustále nabývá na objemu  
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a důležitosti a předpokládá se růst využití tohoto typu nákupu reklamy v České republice 

i v budoucnu. (spir.cz, 2017) 

V roce 2017 se do internetové inzerce investovalo přes 23 miliard korun, což 

znamenalo 18% nárůst oproti předchozímu roku. Opět nejvíce posílila display reklama, 

programatický nákup reklamy konkrétně zaznamenal nárůst o 20 %,  z toho 68 % tvořil 

růst na nákup v aukcích v reálném čase (RTB). Očekávání na rok 2018 jsou opět velmi 

příznivá a očekává se další nárůst o 13 %, tedy na 26,4 miliardy korun. Ve sledovaném 

roce 2017 tvořila programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru 

v reklamních obsahových sítích celkem 49 %, tedy 8,08 miliard korun. Z programaticky 

obchodovatelné reklamy v roce 2017 měly největší podíl reklamní obsahové sítě, které 

tvořily 87 %, v penězích 6,14 miliardy korun. (feedit.cz, 2018) 

3.7 RTB v zahraničí 

Obrovský nárůst v posledních letech v oblasti RTB reklamy je samozřejmě  

i v celosvětovém využití programatického nákupu reklamy. Tento způsob nákupu je 

totiž velmi efektivní a dodává digitálním inzerentům lepší podmínky, než byly 

k dispozici do této doby. Jen před několika pouhými měsíci vstoupil digitální svět, do 

éry digitálního provozu inzerce a dosahuje obrovské velikosti již dnes.  

Odhaduje se, že celosvětové výdaje na inzerci - které jsou z velké části poháněny 

silnou poptávkou po digitální reklamě - dosáhnou v roce 2020 724 miliard dolarů.  

V současné době představuje výdaje na digitální reklamy přibližně 35 % celkových 

výdajů na inzerci. Předpokládá se, že do roku 2020 dosáhne 46 %, tedy zhruba 335 

miliard dolarů. 

Tento posun směrem k digitálním reklamám přichází s tlakem na nové úrovně 

konektivity, neboť programové výdaje na reklamu - zejména nabídka v reálném čase 

(RTB) - se zvyšují. Vyšší propojení bude tedy zcela jistě vyžadováno. 

Zvýšení výdajů na digitální reklamu představuje obrovské příležitosti pro firmy. 

Existuje však také obrovský tlak na získání pozornosti ve stále rostoucím konkurenčním 

průmyslu, kde všichni dnes usilují o reklamy přizpůsobené inzerentům na míru. Potřeba 

efektivnější reklamy se pak projevuje rostoucím zájmem o reklamu v reálném čase, což 

je typ programové reklamy, která se stále zvětšuje. (George, 2017) 
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4 Trendy programatického nákupu  

Programatický nákup reklamy je v současné době stále se vyvíjející pojem  

a neustále se objevují nové trendy a vzorce využití tohoto typu marketingu. Cílem této 

kapitoly je zaměřit se na nejznámější trendy v programatickém nákupu reklamy, které 

jsou obsahem následujících několika pododstavců. 

4.1 Dynamická optimalizace 

Dynamická optimalizace zajišťuje v každé fázi kampaně RTB inteligentní výběr 

optimální modelovací techniky a algoritmy pro maximalizaci výkonu. V důsledku toho 

dochází k rychlejšímu vylepšení výkonu s menším počtem kliknutí. Jakmile jsou 

k dispozici další data, dynamická optimalizace vygeneruje další funkce a je efektivnější 

při hledání nových a lepších zdrojů konverzí a kliknutí. (datacratic.com, 2018) 

4.2 Nativní reklama 

Nativní reklama je způsob použití placených reklam, které odpovídají vzhledu, 

pocitu a funkci mediálního formátu, ve kterém se zobrazují.  Rozpoznat někdy reklamu 

od běžného obsahu může být hlavolam. Pokud reklama vypadá jako běžný obsah, 

nikoliv grafická reklama, čtenáři si často neuvědomují, že spotřebovávají placenou 

reklamu. To však určitým způsobem ohrožuje redakční neutralitu vydavatele. Nativní 

reklamy mohou mít popis typu doporučeno, nebo sponzorováno, což umožňuje 

v rozpoznání placeného obsahu od jiného hlavního obsahu na stránce. (outbrain.com, 

2018) 

Online marketéři se stále více obracejí na nativní reklamu, jelikož spotřebitelé jsou 

náchylnější na tyto reklamy o 53 % více, než na grafické reklamy. Nativní reklamy 

vytvářejí nárůst záměru nákupu o 18 % a vizuální závislost na nativních reklamách je 

stejná a dokonce mírně vyšší než původní redakční obsah. (outbrain.com, 2018) 

Další úrovní nativní reklamy je programatické nativní inzerování. Jedná se  

o způsob, jakým mohou inzerenti svým divákům zobrazovat nativní reklamy. Hlavní 
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rozdíl je v tom, že se nativní reklama generuje cílovým konkrétním zákazníkům  

v reálném čase. Programatická nativní reklama umožňuje značkám a firmám 

optimalizovat svou návratnost investic pomocí programové aukce nativních reklam 

prostřednictvím RTB. Nativní reklamy jsou v tomto případě vytvářeny z několika prvků 

metadat, například z nadpisu, miniatury, adresy URL obsahu, textu popisu a dalších 

prvků. (outbrain.com, 2018) 

4.3 Header Bidding 

Jednoduše řečeno, Header Bidding (v překladu hlavičkové nabízení) je 

programový způsob prodeje reklamního prostoru, který vydavatelům dává mnohem 

větší kontrolu nad procesem, včetně toho, komu se rozhodnou prodávat. 

Inzerce mohou být prodávány jednotlivě, spíše než soustředěny v tisících,  

a vydavatelé mohou také shromažďovat cenné informace o nákupních návycích  

a průměrných výdajích různých inzerentů, což jim pomáhá rozhodovat o ceně 

reklamního prostoru na základě skutečných a velmi přesných informací. (Bornyakov, 

2018) 

Header Bidding je následníkem vodopádových aukcí. V dražbě ve stylu vodopádu 

vydavatelé sdružují reklamní servery takovým způsobem, že každý inzertní příspěvek 

je zpočátku nabídnut prvnímu poskytovateli, pak pokud neprojde, tak je nabídnut 

druhému apod. Nevýhodami vodopádových aukcí je však nemožnost vybrat si, s kým 

vydavatelé a inzerenti spolupracují a stanovená cena nemusí nutně odrážet skutečnou 

hodnotu inzerce. K tomu dochází kvůli tomu, že se do hodnocení započítává historické 

chování a inzerenti, kteří mají bohatou historii, mají velmi dobré hodnocení, které 

nemusí odpovídat skutečnosti. (Bornyakov, 2018) 

Výhodou Header Bidding systému je to, že všichni inzerenti nabízejí cenu inzerce 

najednou, což může rychle zvýšit cenu a vydavatelům přinést více peněz. Zároveň 

inzerenti získají spravedlivější nabídku na reklamní požadavek, protože inzerenti s vyšší 

úrovní nemají na nejžádanějších místech omezující prvky, jako u vodopádového stylu 

aukcí. (Bornyakov, 2018) 
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Header Bidding na klientské straně 

Header Bidding může být zaveden na klientské straně. V tomto případě zahrnuje 

přidání kódu JavaScript na webovou stránku vydavatele, která se provádí pokaždé, když 

se stránka načte a odešle požadavek poskytovateli třetí strany. Následně se začínají 

objevovat různé nabídky a vyhrává nejvyšší nabídka pro zobrazení. (Zavadziński, 2018) 

Header Bidding na straně serveru 

Header Bidding na straně serveru funguje podobným způsobem, s výjimkou toho, 

že požadavky jsou odesílány z reklamního serveru a nikoliv z prohlížeče (v současnosti 

nabízí společnost Google řešení pro Header Bidding na straně serveru s reklamním 

serverem DFP). (Zavadziński, 2018) 

4.4 HbbTV 

Hybridní širokopásmová televize (HbbTV, z angl. Hybrid broadcast broadband 

TV) je celosvětový technologický standard na harmonizaci vysílání a širokopásmového 

poskytování zábavních služeb spotřebitelům prostřednictvím připojených televizorů, 

set-top boxů a dalších obrazových zařízení. Dochází tedy k vysílání kromě televizorů  

i na internetové platformě, ke které se mohou diváci připojit z různých zařízení. 

Specifikace HbbTV byla vyvinuta vedoucími pracovníky v oblasti průmyslu, aby 

zlepšila uživatelské zkušenosti s videozáznamy pro spotřebitele a umožnila inovativní 

interaktivní služby prostřednictvím internetu. Podmínkou pro využití HbbTV je pak ale 

to, že televize musí být připojena k internetu. (hbbtv.org, 2018) 

HbbTV díky napojení na internet představuje obrovský potenciál pro online 

marketéry, kteří mohou reklamu nakupovat a využít i programatický nákup. HbbTV 

nabízí různé formáty RTB reklamy, od klasických bannerů, přes XXL Bannery (tzv. 

brandingy) až po přeskočitelné reklamy (Switch-roll, Pre-roll). (Schoppel, 2018) 

HbbTV reklama je funkční na všech kanálech Prima FTV, TV Barrandov a Óčko 

TV, unikátní jsou pak především možnosti cílení reklamy. Na rozdíl od klasické 

televizní inzerce přináší totiž reklama výhody personalizování a je tedy možné 
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realizovat mnohem efektivnější online kampaně. Je možné cílit demograficky, na 

určitou sociální skupinu, vybrat si různé IP adresy, využívat remarketing, nebo si vybrat 

vlastní publikum. Vedle toho je možné také přizpůsobit a nastavit frekvenci zobrazení 

reklamy, cílit na přesný čas, nebo využít kontextové cílení podle obsahu vysílaného 

programu. Měření efektivity inzerce je možné zajistit monitorováním prokliků, CTR 

nebo počtu vyplněných formulářů, zároveň je možné také napojit Google Analytics  

a sledovat atributy uživatelů. (Schoppel, 2018) 

HbbTV reklama má řadu výhod. Jen v ČR se jedná o více než 1,5 milionu 

potenciálních uživatelů, které je možné oslovit a počet neustále roste, vyprodanost 

reklamního prostoru je zatím nízká a představuje velký potenciál. Je možné si u této 

reklamy přesně specifikovat kdy a jaké diváky chcete zasáhnout, reklama se zobrazuje 

jen po vykonání určité aktivity (např. přepnutí programu), a díky tomu je jisté, že divák 

je v dané chvíli aktivní a televizi sleduje a reklamu nepřehlédne. HbbTV reklama je 

propojena se všemi kanály a je více stravitelná pro dnešní populaci, která je zvyklá na 

internet a mobily. (Schoppel, 2018) 

Určitou nevýhodou reklamy na HbbTV je cena, která je vyšší, než běžně 

používaná inzerce na internetu. Leaderboard, jako nejlevnější možnost inzerce na 

HbbTV, stojí 450 Kč a pokračuje přes další produkty za 1 000 Kč (Switch-roll) a je pak 

také nutné připočíst náklady na vývoj aplikace (od 40 000 Kč) a náklady za tuto reklamu 

mohou jít do vysokých částek. (Schoppel, 2018) 

4.5 Programmatic Audio 

Audio reklamy začínají konkurovat televizním reklamám z hlediska dosahu  

a podle výzkumu RAJAR (Radio Joint Audience Research) 3,7 milionu dospělých  

v USA poslouchá podcasty, což je přibližně 6,5 % dospělé populace. V USA vysílá 

rádio všechny ostatní platformy, pokud jde o týdenní dosah, spojující se s 93 % 

americké populace ve věku 12 až 54 let. Zatímco videoreklama tvoří v současné době 

hlavní část programatické reklamy, více než 55,1 % obchodníků souhlasí s tím, že zvuk 

může být připraven ovládnout programatický trh. 68,9 % obchodníků, kteří byli 

dotazováni, také cítili, že s programovými cíleními inzerenti mohou sledovat dopad 

zvuku jako nikdy předtím. (Nichols, 2017) 
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Výhody programatické audio reklamy jsou mnohem větší, než v čistém dosahu. 

Pokud jde o tradiční grafické reklamy online, tak podvody se stávají hlavním 

problémem marketingu. Proto audio reklamy nabízejí způsob, jak zabránit tomu, že 

většina robotů se soustředí na tradiční grafické reklamy.  Výhodou inzerce v rádiu 

formou audia je to, že tam je inzerent v danou chvíli sám. Doba, za kterou zaplatil, je 

jen jeho vlastní, protože není limitován konkurencí a jinými reklamami nebo omezeným 

prostorem na obrazovce. Posluchači tak mohou během poslechu reklamy naslouchat,  

a jejich přímé zapojení je velkým faktorem pro umísťování audio reklam. (Nichols, 

2017)  

4.6 Cross-device programatická reklama 

Stále méně se stává, že obchodníci nebo značky se snaží oslovit své vybrané 

publikum jen na jednom zařízení nebo na obrazovce. V současné době se snaží získat 

mnohem více prvků. Cílení na více zařízení (cross-device) je již dnes často využíváno. 

Díky jednotné identifikaci na počítačích, přenosných počítačích, mobilních zařízeních 

a tabletech mohou obchodníci dosahovat skutečné návratnosti výdajů na reklamu přes 

přesné cílení a reportování. 

Většina technologických platforem považuje jednoho uživatele za odlišného 

uživatele, když používá různá zařízení a přepíná mezi kontexty uvnitř těchto zařízení. 

Nicméně tento model tato stará pravidla ruší a sjednocuje informace o uživateli 

z různých zařízení. V dnešní době již více než 70 % spotřebitelů používají dvě a více 

zařízení a přes 30 % uživatelů vymění zařízení, když chtějí vyhledávat informace  

a nakupovat online. 

Výhodou reklamy typu Cross-device je to, že pomáhá obchodníkům na základě 

získaných znalostí určovat skutečnou hodnotu reklamních výdajů, stejně jako 

optimalizovat budoucí kampaně. Díky sběru dat o uživatelích z různých zařízení je 

možné získat mnohem přesnější data. Důležité je v tomto případě investovat do 

správných metrik a nástrojů měření pro cross-device, aby byly zajištěny uvedené 

dlouhodobé výhody. Analýzy poskytují obchodníkům přesnější přehledy, které 

umožňují efektivnější přidělování rozpočtu a tím zajistí efektivnější propagaci 

s účelným vynaložením finančních prostředků. (tapad.com, 2018) 
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4.7 Ad Verification Software 

V dnešní době reklamních podvodů je někdy zbytečně velké množství peněz 

inzerentů utráceno na zobrazení reklam, které se objevují na podvodných stránkách,  

a nedosahují požadovaného publika nebo nejsou v prohlížeči uživatele řádně zobrazeny. 

Tyto problémy výrazně snižují návratnost investic inzerentů. Vzhledem k tomu, že 

každým dnem se zobrazuje stále větší počet reklam, firmy investují více a více peněz 

do online reklamy, tak se programová reklama stává velmi lukrativním cílem pro 

podvodníky. (Wlosik, 2018) 

Ověření reklam se ukázalo být částečným řešením problému a spočívá v tom, že 

se objevily možnosti a softwary, které zabraňují tomu, aby se reklamy blokovaly. 

Ověření reklam je proces, který inzerentům umožňuje zkontrolovat, zda se jejich 

reklamy zobrazují ve správném kontextu, na správných webových stránkách, v pravé 

části webu a vidí je správné publikum. (Wlosik, 2018) 

Ověření reklam je součástí rostoucího posunu směrem k lepší transparentnosti 

v internetové reklamě, kterou firmy prosazují, a to jak vydavatelé, tak i inzerenti. Již  

v některých oblastech bylo dosaženo velkého pokroku a předpokládá se, že i v budoucnu 

budou chtít mít inzerenti lepší přehled o tom, kde se reklamy zobrazují a komu. (Wlosik, 

2018) 

4.8 Interactive Advertising Bureau 

Interactive Advertising Bureau (IAB) je asociace pro digitální reklamní 

ekosystém. Jejím posláním je podporovat rozvoj tohoto inovativního odvětví a zajistit 

jeho udržitelnost tím, že formuje regulační prostředí, demonstruje hodnotu, kterou 

digitální reklama přináší hospodářství, spotřebitelům a trhu a rozvíjí a usnadňuje 

zavádění harmonizovaných obchodních postupů, s ohledem na měnící se očekávání 

uživatelů a umožnění digitální značky reklamy. 

Posláním IAB je podporovat rozvoj online reklamy prostřednictvím tvorby 

regulačního prostředí, stanovením obchodních standardů a souvisejících aktivit. Tým 

IAB pro politiku sleduje vývoj, který má dopad na toto odvětví od ochrany údajů až po 

samoregulaci a elektronické soukromí. (iabeurope.eu, 2018) 
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IAB ukazuje hodnotu digitálních marketingových technik a platforem 

prostřednictvím výzkumu. Provádí užitečné srovnávání a sdílené studie a průzkumy 

včetně zprávy o se shrnutím porovnávacích indexů na trhu a dalších zpráv partnerů. IAB 

poskytuje myšlenkové vedení prostřednictvím výborů a pracovních skupin, jejichž 

členové a zaměstnanci čerpají z odborných znalostí a zdrojů, aby mohli dodávat  

produkty a služby pro průmysl. IAB pomocí obchodních standardů zvyšuje 

angažovanost v síti v politických otázkách a při zvyšování důrazu na podnikání v oblasti 

standardizace. IAB poskytuje také vzdělávání a odborní přípravy, čímž přispívá 

k prosperujícímu trhu pro všechny zúčastněné strany. (iabeurope.eu, 2018)  

4.9 Efektivní modely optimalizace   

Pro efektivní řízení RTB je důležité vědět, jak je možné tento způsob inzerce  

a zprostředkovávání reklamního prostoru optimalizovat s cílem vysoké efektivity pro 

obě strany, jak pro vydavatele, tak i pro inzerenty. Proto se tato část diplomové práce 

také zaměřuje na určité parametry a modely, které s touto problematikou souvisejí. Níže 

uvedené parametry byly již okrajově zmíněny v předchozím textu, níže se na ně 

zaměříme trochu podrobněji. 

Výkonové ukazatele (KPI = Key Performance Indicator)  

Z technického hlediska chtějí inzerenti i vydavatelé měřit několik různých typů 

ukazatelů, ať už se jedná o reklamy pro mobily, web, videa, audio, sociální sítě nebo 

cokoliv jiného. Cílem je zjistit, který typ reklamy má největší účinnost a rozhodnout se, 

jak pokračovat v marketingové strategii dál. Na straně operací se bude vydavatel chtít 

ujistit, že systém nabídek rychle reaguje na požadavky nabídek. Doba pro odpověď na 

nabídku z hlediska SSP7 by neměla činit více než 100 ms. (Tran, 2018) 

Základem nastavení KPI systému je sledovat pokroky v dosahování strategického 

plánu, následně zvolit nejdůležitější výkonové ukazatele (KPI), kterých se strategie 

inzerenta týká, číselně vymezit pětiletý cíl pro tyto ukazatele, podle stanovených cílů 

                                                 
7SSP = Supply-Side Platform je systém, který vydavatelům nabízí jejich dostupnost inzerentům 

k obchodování na zákaznické straně (DSP) 
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nastavit průběžné kroky k dosažení těchto cílů, přesně definovat ostatní finanční 

ukazatele podle tohoto postupu a stanovit pravidelné časy pro kontrolu těchto ukazatelů. 

(Tran, 2018) 

Retargeting 

Retargeting je taktika digitálního marketingu, která slouží k tomu, že se reklamy 

zobrazují uživatelům na základě jejich předchozích akcí (např. vyhledávání určitého 

typu zboží, které se jim následně v reklamě zobrazí. (Fita, 2015) 

RTB se používá na rozdíl od retargetingu k zobrazování reklam. Výhodou pro 

použití retargetingu s platformou RTB je, že uživatelé mohou být osloveni tisíci různými 

sděleními od různých vydavatelů. To poskytuje vysokou šanci, že bude možné 

zobrazovat cílenou reklamu. Pokud inzerent umístil na svých webových stránkách pixel 

pro opakované cílení, může RTB pak tato anonymní data používat pro zobrazování 

reklam uživatelům. (Fita, 2015) 

Zatímco retargeting je efektivní způsob, jak oslovit předchozí návštěvníky, je to 

jen jedna z možností, jak definovat cílové publikum v RTB. Kromě inzertního přístupu 

mohou inzerenti využívající RTB platformu často cílit na uživatele podle umístění, 

demografické polohy a zařízení. Efektivní reklamní kampaně často používají více forem 

cílení k nalezení nejvýnosnějších tržních segmentů. (Fita, 2015) 

Audience Targeting 

Hledání potenciálního zákazníka online je jako zeptat se všech uživatelů alespoň 

na 20 otázek s omezeným časem a prostředky. Proto se vymyslel způsob, jak zjednodušit 

a shromažďovat data o uživatelích a podle nich nabízet možnost inzerce těmto 

uživatelům, a právě tomuto způsobu oslovování se říká Audience Targeting. Díky cílení 

na určité publikum (Audience Targeting) je možné lépe určit, kdo uvidí digitální 

reklamu. To, jak inzerent cílí svou zprávu, závisí pak na jeho produktu nebo službě, jeho 

cílovém publiku a záměrech. Existuje mnoho způsobů, jak segmentovat publikum  

a dostat se před ty správné lidi.  
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Cílení na publikum (Audience Targeting) může probíhat prostřednictvím zájmů, 

které uživatelé mají, může to být také podle chování na internetu a akcích, které provedl, 

dále to může být i podle demografie, podle umístění podniků, podle dalších různých 

parametrů, jako je např. věk, pohlaví a další charakteristické rysy osob, které mohou 

ovlivnit nákupní chování uživatelů. (masslivemedia.com, 2018)  

Frequency Capping 

Frequency Capping je technika, která je založena na omezení počtu návštěvníků, 

kteří mají vidět konkrétní reklamu. Frequency Capping je často uváděno jako způsob, 

jak zabránit neúčinnosti bannerů, na místech, kde jsou návštěvníci přeexponováni,  

a reakce klesá. To může platit pro kampaně s přímou odezvou měřené pomocí prokliků, 

ale může to být v rozporu s kampaněmi povahy budování značky měřenými aktivitou 

bez kliknutí. (marketingterms.com, 2018) 

Algoritmus a Bidding strategie 

Ústředním problémem v reklamě zobrazující výkonnost jsou odpovídající 

kampaně k zobrazení reklam, které mohou být formulovány jako omezený problém  

s optimalizací, který maximalizuje výnosy s omezeními, jako jsou limity rozpočtu  

a dostupnost inventáře. Současnou praxí je řešení optimalizačních problémů 

specializovanými algoritmy a zobrazování reklamy online na základě 

předkompilovaného schématu statického doručování.  

Algoritmus v reálném čase umožňuje přesné ocenění zobrazení (např. cílení na 

uživatele s údaji o konverzích v reálném čase) a upravuje nabídky založené na 

hodnotách podle momentálních omezení v reálném čase (např. úrovně spotřeby 

rozpočtu). Jinými slovy, on-line algoritmus zaručuje offline optimalizaci vzhledem ke 

stejné úrovni znalostí, které by měla offline optimalizace. (Chen a kol., 2011) 
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5 Programatická reklama jako forma cílené persvaze 

Programatická reklama je způsob ovlivňování chování uživatelů. Je tedy určitě 

důležité se zaměřit i na problematiku toho, do jaké míry je toto chování etické a legální. 

Tímto problémem se již zaměřovaly i politické instituce, které dospěli i k určitým 

omezením a regulacím chování inzerentů při způsobu oslovování uživatelů. Více 

k tomuto tématu je shrnuto do následujících podkapitol. 

5.1 Programatická reklama a etika 

Etické důsledky používání údajů v rámci programaticky řízené reklamy jsou jistě 

široké. Zavedení tohoto typu inzerce přináší řadu výzev souvisejících s institucionální 

kontrolou, důvěryhodností, psychologickým vlivem, rozsahem účinků a kulturních 

dopadů. Programatické obchodování reklamy zahrnuje využívání instrumentálních 

aplikací, které využívají masivní a intenzivní správu dat. Jedná se především o údaje  

o digitálním využití profilů uživatelů a jejich chování na internetu. Programatická 

reklama je tedy součástí práce s osobními informacemi uživatelů, které jsou v dnešní 

době považovány za ekonomické aktivum. (Martínez a kol., 2017) 

Platformy pro správu dat pomáhají vytvářet jednotný, koherentní soubor metrik, 

který lze inteligentně použít a popisovat. Následně je možné cílit a sledovat 

spotřebitelské publikum přes všechny kanály a zařízení. Platformy pro správu dat 

pracují v propojení s platformami na straně poptávky, které přesně dodávají reklamy 

správnému spotřebiteli v pravý čas a ve správném kontextu. Cílem práce s osobními 

daty uživatelů je identifikace dat, a následné cílení a zobrazování reklamy. Data zahrnují 

jakýkoli druh dat profilu uživatele dostupných prostřednictvím sledování nástroje, 

včetně sociálních dat, e-mailů, předplatného, informací o používaném zařízení 

(například umístění), telekomunikační údaje a online transakční data. (Martínez a kol., 

2017) 

Takové intenzivní používání osobních údajů však vyvolává obavy o ochraně 

soukromí a bezpečnosti. Přestože soukromí se jeví jako nejvíce zdůrazňované mezi 

obavami uživatelů v dnešním digitálním životě, online chování bohužel nemá tendenci 
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odrážet tyto obavy. Tento takzvaný "paradox soukromí" je často spojen na behaviorální 

proměnné - jako vnímání nebo nevnímání výhody takového rizika. (Martínez a kol., 

2017) 

Nicméně povaha trhu, úroveň transparentnosti, a relativní postavení spotřebitelů 

v procesu mají na celkový děj velký vliv. Zatímco jiné služby řízené daty, jako eHealth8 

nebo určité doporučující portály (např. Amazon) jsou závislé na datech první nebo druhé 

strany, tak význam dat třetích stran se umocňuje právě v ekosystému programatického 

nákupu reklamy. Majitelé dat třetích stran jsou často vyšetřováni kvůli mezerám 

v zabezpečení a nedostatkům při zajišťování ochrany soukromí a kvůli problémům 

s pojištěním sledovatelnosti údajů. Proces obchodování těchto dat třetích stran však 

bývá většinou realizován bez povšimnutí uživatelů. To, že se děje velká část 

obchodování s daty mezi třetími stranami však snižuje efektivitu většiny obvyklých 

strategií při řešení digitálního zabezpečení soukromí, jako je žádost o povolení  

a informovaná rozhodování. Kombinace nedostatku informovanosti uživatelů  

a vyšetřovatelů a růstu citlivosti uživatelů znamená do budoucna určitou transformaci 

reklamního průmyslu. (Martínez a kol., 2017) 

Právě s ohledem na potřebu řešit zajištění správného zacházení s osobními údaji, 

zajistit přehlednost práce s těmito informacemi a transparentnost systému, tak se 

v Evropské unii v roce 2018 zavedlo v květnu Obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů (GDPR), které je předmětem následující kapitoly.  

5.2 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)  

Představení GDPR 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (z angl. GDPR - General Data 

Protection Regulation) se vztahuje na všechny členy EU a EHP od 25. května 2018. 

Nahrazuje dnešní právní předpisy týkající se soukromí v členských státech, na které se 

dříve vztahovala směrnice EU 95/46. Ve stávajících právních předpisech je dnes řada 

                                                 
8 eHealth je termín, kterým se označuje informační systém pro zdravotnictví, který je dostupný přes 

internet.  
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opatření pro ochranu osobních údajů, ale GDPR je nově v některých oblastech 

podrobnější a přesnější a zohledňuje výzvy v rychle se vyvíjejícím digitálním světě, což 

vede k ohrožení soukromí uživatelů, jejichž informace se někde shromažďují. GDPR je 

v prvé řadě náročné kvůli svým detailním požadavkům na průhlednost. Každá 

společnost i jiné subjekty, které zpracovávají osobní údaje, jsou na základě tohoto 

nařízení dnes z velké části povinny dokumentovat zpracování osobních údajů, zajistit 

legálnost jejich zpracování, zdokumentovat existenci dostatečných postupů práce 

s těmito informacemi, poskytovat informace o bezpečnostních opatřeních a zajistit, aby 

dohody o dostatečném zpracování údajů byly na místě. GDPR je důležité nařízení, 

protože zlepšuje ochranu práv evropských subjektů a objasňuje, které společnosti a jak 

zpracovávají osobní údaje. Zároveň při práci s osobními údaji musí zajistit, aby tyto 

údaje a práva k údajům byla chráněna. (visma.com, 2018) 

Vliv GDPR na RTB 

V současnosti se k zobrazování cílených reklam uživatelům používá několik polí 

osobních identifikačních údajů (PII – Personal Identifiable Information), jako je 

umístění uživatelů, IP, věk a další. GDPR upravuje používání těchto PII polí, pokud 

uživatel nedává souhlas s reklamou. V oblasti RTB se dopad GDPR projevuje tak, že 

jsou regulovány požadavky na stránkách a uživatel musí udělit souhlas s využitím 

informaci (cookies). Pokud nedá uživatel souhlas se zpracováním informací, tak se 

regulace promítne do těchto oblastí: 

 

• Nabídka v reálném čase – systém neposílá poptávkovému partnerovi žádné pole PII 

prostřednictvím žádostí o nabídku. 

• Systém není schopen cílit na uživatele podle těchto informací, ke kterým nedal 

souhlas se zpracováním. 

• Informace sbírané formou cookies nejsou sdíleny s partnery pro zjištění více 

informací pro cílení reklamy. 

• Realizovaná reklama neodpovídá parametrům uživatelů, jelikož nejsou k dispozici 

dostatečné informace pro cílení určitého typu reklamy. 
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Údaje o publiku nejsou shromažďovány od poskytovatelů dat pro uživatele, kteří 

nedávají souhlas s využitím informací. Ve výchozím nastavení je dodržování GDPR 

aplikováno na všechny požadavky pocházející od vydavatelů v regionu EU. Ve všech 

žádostech od vydavatele, kde není souhlas, systém provádí zobrazování reklam, jako 

kdyby se uživatel odhlásil ze systému. Vydavatel se také může rozhodnout, že  

v takovém případě obdrží zpětnou nebo prázdnou reklamu. (Racette, 2018) 

Vliv GDPR na online inzerci a prodej 

Pro většinu uživatelů internetu, vyhledávání, používání pluginu třetí strany nebo 

registrace na webu, aby uživatelé mohli kupovat produkty, nebo číst zprávy neznamená 

velkou změnu a důvod k přemýšlení. Je však pravda, že některé z formulářů, které 

uživatelé vyplní, mohou dále zajistit prodej osobních informací dalším subjektům  

a umožnit všudypřítomné použití osobních dat způsobem, se kterým by možná řada 

uživatelů nesouhlasila a možná tyto systémy ani nepochopila. (Akbarpour, 2018) 

Soubory cookie vložené do prohlížeče uživatelů mohou odesílat data do 

společného registru osobních dat o všech uživatelích, kteří dali s tímto zpracováním 

souhlas, aby jim mohly být následně nabízeny produkty a služby formou cílených 

reklam. Dříve, když se z daného zařízení vymazaly soubory cookie a počkalo se několik 

minut, tak se stejné reklamy opět začaly objevovat. Pokud by bylo možné překládat 

některé z nich, zjistilo by se, že někteří z podvodných vydavatelů a inzerentů provádějí 

špatnou praxi. Výsledkem tohoto chování na bylo, že spotřebitelé byli ohromeni 

reklamami, které je pronásledují všude. (Akbarpour, 2018) 

Díky zavedení GDPR v Evropské unii se nové pokyny pro obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů (GDPR) zaměřují na vymýcení těchto nepoctivých praktik, 

což znemožní tuto všudypřítomnou formu reklamy. Díky tomu uživatelé EU získávají 

zpět kontrolu nad svými údaji tím, že získají právo na přístup k jejich údajům, 

zpochybňují zpracování údajů a možnost na "zapomenutí" o souhlasu se zpracováním 

údajů. (Akbarpour, 2018) 
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5.3 Blokování reklamy 

V současné době se s rozvojem internetové reklamy rozvinuly i nové formy 

softwarů pro blokování reklamy (tzv. Ad Blockery). Volný web je jedním  

z charakteristických znaků naší generace, ale přichází také s pozoruhodnou nevýhodou: 

inzeráty. Nejlepší adblokátory, jako jsou AdBlock Plus, Incognito Adblocker a uBlock, 

jsou ty, které zabraňují všem typům reklam a současně zajišťují soukromí uživatelů. 

Blokování reklam je zřejmým řešením pro odstranění nežádoucích reklam na 

webu. Placené blokátory reklam jsou obvykle nejlepší volbou, pokud uživatelé chtějí to 

nejlepší, ale mnoho bezplatných blokátorů reklam dnes také udělá svou práci. Žádný 

blokovač reklam však není dokonalý, takže uživatelé často zjistí, že musejí vyzkoušet 

několik možností, než najdou správné nastavení. 

Typy reklam a hodnotících metod 

Nejenže existuje více typů reklam, na které může uživatel narazit, existuje  

i několik způsobů, jak tyto reklamy zablokovat. To, jak k blokování reklamy dochází, 

uživatele většinou nezajímá až do chvíle, dokud to nebude bránit jeho schopnosti 

efektivně procházet weby a přitom nenarušovat jeho soukromí. Navíc dobrý program 

pro blokování reklam blokuje většinu typů reklam.  

Při vyhledávání nejlepších bezplatných aplikací pro blokování reklam je vhodné 

sledovat následující kritéria:  

 

• Vždy je zdarma, bez nutnosti poskytnutí informací platební karty pro platby za pro 

důležité doplňkové funkce, které mohou být součástí vyšší placené verze 

• Dobré uživatelské hodnocení 

• Není potřeba účet, aby uživatel mohl používat služby 

• Nedávná aktualizace (za posledních 12 měsíců)  

• Snadno k dispozici jako plugin pro alespoň jeden prohlížeč nebo operační systém - 

• Blokuje "grafické reklamy" (plovoucí, vyskakovací okno, banner, video, statický 

obrázek, tapety, textové reklamy) 
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• Blokuje streamování videoreklam (například na YouTube) 

 

Na základě průzkumu v roce 20189 bylo vybráno výše uvedených kritérií 12 

nejlépe hodnocených Ad Blockerů zdarma, které odstraňují reklamy a vyskakovací 

okna. Jedná se o tyto softwary: Stands Fair Adblocker, AdGuard Adblock, Opera 

Browser, AdBlock Plus, uBlock Adblocker Plus, uBlock Plus Adblocker, Incognito 

Adblocker for Firefox, AdBlocker Genesis Plus, Trustnav Adblocker, Adblock Ultimate 

a NoScript. (Cook, 2018) 

Princip fungování AdBlockerů 

Nejjednodušší a nejkratší vysvětlení způsobu blokování reklam je následující:  

Ad Blocker neumožňuje prohlížeči nebo aplikaci stahovat nežádoucí prvky jejich 

obsahu. Blokátor pak zabraňuje komunikaci mezi programem, který zobrazuje webový 

obsah (například prohlížeč) a servery, které obsahují reklamy (banery, reklamy, videa, 

vyskakovací okna atd.) nebo jiné prvky, které mají být zablokovány (například 

analytické měřiče nebo prvky sociálních sítí). (Kudryavtseva, 2017) 

První blokátory byly založeny na jiném principu, dříve jen skrývaly reklamní 

prvky, které byly již nahrané na stránku. Nyní je tato metoda v některých programech 

stále používána jako pomocná. Existují však již rozšíření prohlížečů, které skrývají texty 

o určitých tématech z webových stránek a sociálních sítí a nacházejí je podle klíčových 

slov. Proto je tento princip základní. (Kudryavtseva, 2017) 

Je důležité si uvědomit, že v dnešní době je blokování reklam stále výsledkem 

ovládání ruční práce, a to nejen vývojáři, ale i většími komunitami. Nejedná se stále  

o špičkové technologie (jako je umělá inteligence nebo neuronové sítě se samočinným 

učením). Blokovací programy fungují jako filtry, tj. seznamy pravidel pro detekci 

reklam a jejich oddělení od požadovaného obsahu. Automatické rozpoznání reklamy je 

obtížné, protože i lidé nemají společný názor na to, co je reklama a co není. Můžete 

například navštívit webový obchod a vidět banner, který říká: "Obrovský prodej! Koupit 

                                                 
9 Tento průzkum byl realizován společností VPN & Privacy v roce 2018 a byl prezentován na webu 

CompariTech na odkaze: https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/best-free-ad-blockers/ 
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dva, získejte třetinu zdarma!" Obchod je reklamní sám o sobě, takže má smysl blokovat 

takový propagační obsah? (Kudryavtseva, 2017) 

Pravidla mohou popisovat různé aspekty rozpoznávání reklam: vzhled prvku, 

chování, nahraná adresa. Všechny aspekty, které lze popsat v programovacím kódu. 

Kritéria pro oddělení reklamy od jiných, žádoucích forem obsahu jsou obvykle určována 

záměrným rozhodnutím tvůrce filtru. Kritéria definice reklamy a odpovídající zásady 

blokování jsou popsány v zásadách filtru. Nejznámějším iniciativním filtrem reklam je 

EasyList10. Používá ho většina populárních blokátorů (včetně Adblock Plus, uBlock 

Origin a AdGuard). (Kudryavtseva, 2017) 

6 Mediální kritika online reklamy 

Vzhledem k tomu, že mnoho spotřebitelů tráví čas nakupováním online od 

potravin a oděvů až po elektroniku a čistící prostředky, mnoho firem zahrnuje online 

reklamní kampaň do svých marketingových a mediálních strategií. Zatímco výhody on-

line reklamy zahrnují potenciál dosáhnout rozsáhlého trhu a schopnost měřit výsledky, 

reklama na internetu také představuje některé nevýhody. 

 

Zákazníci ignorují reklamy. Spotřebitelé jsou tak zvyklí vidět reklamu  

v televizi, slyšet rozhlasové reklamy a prolistovat inzeráty v časopisech, že si vyvinuli 

averzi vůči všem formám reklamy. To je také případ reklamy na internetu, kdy se 

spotřebitelé mohou vyhnout reklamním bannerům, obcházet reklamy v on-line videích, 

které sledují a zavírat vyskakovací reklamy, jakmile se objeví na jejich obrazovkách. 

Uživatelé tak mají pod velkou kontrolou, na které reklamní zprávy kliknou, a na které 

zareagují. 

Dochází k problémům při zobrazování. Webové odstávky, zpoždění na webu 

nebo načítání videa a komplikace prohlížeče mohou snížit počet uživatelů, kteří vidí on-

                                                 
10 Seznamy filtrů EasyList jsou sady pravidel určených pro Ad Blockery, které automaticky odstraňují 

nežádoucí obsah z internetu, včetně otravných reklam, obtěžujících bannerů a nepříjemného sledování. 

Seznamy filtrů jsou v současné době nejvíce vyhledáváni u čtyř autorů: Fanboy, MonztA, Famlamem  

a Khrinem. 
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line reklamy a jak dobře je vidí. Při technických problémech inzerenti ztrácí příležitost 

vysílat reklamy na své výrobky a služby a mohou tak ztratit potenciální prodej. 

Problémy s prohlížením mohou nastat kvůli problémům s webovými stránkami, nebo 

pokud spotřebitel používá chytrý telefon nebo jiné mobilní zařízení k prohlížení webu, 

a má pomalou rychlost připojení nebo nemá správné aplikace a programy nainstalované 

ve svých zařízeních pro správné zobrazení. 

Online reklamy jsou drahé. Ceny za inzerci online se mohou pohybovat  

v rozmezí od cenově výhodných umístění - 20 dolarů za měsíc až po tisíce dolarů na 

oblíbených místech, jako je New York Times. Náklady na banerové, textové  

a videoreklamy se liší v závislosti na objemu návštěvnosti a typu čtenářů, kteří webové 

stránky nebo blogy navštěvují. Online inzerce prostřednictvím kampaní s platbou za 

proklik a webových stránek sociálních médií může také způsobit zmatek  

v marketingovém rozpočtu společnosti, což potenciálně přináší jen nepatrnou až žádnou 

návratnost investic. 

Spotřebitelé nejsou pozorní. Když návštěvníci navštíví webovou stránku, mají 

obvykle nějaký cíl, ať už jde o to, že se chystají na nejnovější drby o celebritách, čtení 

zpráv, chatování s přáteli, stahování hudby nebo nakupování určité položky. Webové 

stránky nabízejí však uživatelům různé možnosti, které je mohou snadno odvrátit  

a upozornit na různé reklamní sdělení jiných webových stránek inzerentů. 

Existuje příliš mnoho možností. Internet nabízí širokou škálu webových stránek, 

na kterých mohou společnosti umístit inzeráty. To může být vzhledem k tomuto faktu 

skutečně ohromující, zvláště pro vlastníky malých podniků. S tolika možností je těžké 

omezit výběr na webové stránky, které přilákají nejvíce potenciálních zákazníků  

a prodejů. (Brookins, 2018) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Metodologie sběru a analýzy dat 

Praktická část práce se věnuje, dle účelu, explorativnímu výzkumu, který je 

prováděn za pomocí experimentální výzkumné metody s využitím komparační techniky, 

též komparace, porovnání srovnávání, přirovnávání dvou odlišných stavů, které odráží 

online marketingovou strategii display reklamních formátů řízených na bázi 

programatické reklamní kampaně za účelem stanovení shodných nebo rozdílných znaků 

definovaných stavů. 

Díky existenci jedné objektivní reality se výzkum v rámci této statě řadí do 

kvantitativního výzkumu, jehož cílem je ověřit teoretický předpoklad autora diplomové 

práce. Dle Punche spočívá podstata kvantitativního výzkumu ve zkoumání vztahů mezi 

proměnnými. V kvantitativním výzkumu se realita zachycuje pomocí proměnných, 

jejichž hodnoty se zjišťují měřením, a primárním cílem je nalézt, jak jsou hodnoty 

rozloženy, a zvláště jaké jsou mezi nimi vztahy. (Punch, 2015) Kvantitativní výzkum je 

způsob standardizovaného vědeckého výzkumu. Klade si za cíl zkoumat větší rozsah 

informací se zaměřením na ověřování platnosti teorií, které jsou měřené čísly, tedy 

analyzované pomocí statistických postupů. Mezi výhody této aplikace lze zařadit 

rychlou analýzu dat s použitím počítače, verifikovatelnost dat a nezávislost na 

přesvědčení výzkumníka. Nevýhodami naopak budiž nutnost zkoumanou realitu 

redukovat vůči počtu proměnných, přičemž získané poznatky mohou být obecné, a tak 

obtížně aplikovatelné na místní podmínky. Tento druh výzkumu při silné standardizaci 

vykazuje silnou reliabilitu a nízkou validitu. (Punch, 2008)  

Zvolená metoda experimentálního výzkumu se v rámci dělení metod dle 

zjišťování faktů řadí do empirických metod, jež jsou založené na zkušenostních 

principech, které jsou výsledkem již používaných a vyzkoušených postupů. 

Experimentem je též pokus, kdy je realizován takový postup, který je záměrně navozen. 

Dále se jedná také se o stav, kdy dochází ke sledování vztahu mezi dvěma nebo více 
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proměnnými, jehož cílem je potvrdit verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu 

nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých jevů. (Walker, 2013)  

Výhody experimentu spočívají v tom, že se dá opětovat, dají se dobře vyloučit 

rušivé vlivy, a lze libovolně určit délku experimentu. Experiment je považován za velmi 

průkaznou a exaktní metodu, nicméně existuje pravděpodobnost zkreslení. Mezi 

nevýhody experimentu se naopak řadí pokrytí omezeného časového období. V rámci 

práce je využito měření experimentální techniky jedné skupiny, která se řadí do méně 

přesných technik, jelikož je založena na srovnání s výchozím stavem stejné skupiny 

jevů, protože neexistuje srovnání s jinou skupinou, a tak je nutně opomenut faktor času 

a vývoje, nicméně stále dochází k odhalení kauzálních souvislostí. Toto členění se 

objevuje zejména v rámci studia sociálně vědních oborů, a tak vzhledem k předmětu 

zkoumaných jevů je relevantním pro sběr dat. 

V rámci komparační, též srovnávací nebo porovnávací metody je úkolem 

výzkumníka aktivní a úmyslná změna situace nebo stavu, kdy dochází k manipulaci  

s nezávisle proměnnými a dochází k pozorování reakce, tedy měření změny závisle 

proměnných. (Hendl, 2012) Pojem komparativní analýza užívaný též v souvislosti 

s Charles Raginovou11 metodou komparace se týká primárně makro-kvantitativní 

neboli makro-sociální analýzy pracující s tvrdými daty, tedy ověřitelnými, konkrétními 

údaji, využívající statistických metod analýzy dat. Obvykle lze za komparativní analýzu 

označovat jakýkoliv srovnávací výzkum, kde jsou srovnávané oblasti rozkládány do 

dílčích jevů a ukazatelů. Porovnání se nejčastěji v experimentální skupině provádí 

měřením všech uvažovaných proměnných a následné změně podmínek experimentu.  

Z následného výsledku měření se usuzuje, jaký efekt způsobí změna podmínek na cílové 

proměnné. Pro spolehlivé porovnání výsledků experimentální a kontrolní skupiny se 

užívá tzv. matching, též vyrovnávání, při němž jsou k sobě přiřazeni podobní jedinci 

nebo jevy z obou skupin. (Jašíčková, 2013)  

  

 

                                                 
11 Více k Chaler Raginovi, jednomu z hlavních metodologů komparace viz např.: Ragin, Ch. C. 1987. 

The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley: University 

of California Press. 
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7.1 O společnosti Česká spořitelna, a.s. 

 

Česká spořitelna a.s. (ČS) je komerční bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. 

Již 192 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. Dle výroční 

zprávy za rok 2017 poskytuje služby 4,67 milionu klientům. Od začátku 21. století je 

součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank, kdy se stala moderní bankou 

orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, velké korporace a také města  

a obce. Z pohledu drobných klientů je ČS nejdostupnější bankou na domácím trhu, díky 

nejrozsáhlejší síti poboček a také bankomatů a platbomatů. Zaujímá 1. pozici na trhu 

klientských hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet  

a kontokorentů, i celkových vkladů. (Výroční zpráva 2017 - Česká spořitelna, 2018)  

 

„Pod značkou Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví poskytuje banka 

komplexní řešení podnikatelům a firmám. V oblasti poskytování finančních služeb 

municipalitám a veřejnému sektoru je lídrem trhu. Dominantní pozici zaujímá také ve 

službách treasury a produktech pro malé a střední podniky i velké korporace, a to díky 

široké nabídce devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů.“ (Výroční 

zpráva 2017 - Česká spořitelna, 2018) 

 

Díky silnému zázemí Erste Group Bank dokáže ČS klienty obsluhovat i na 

zahraničních trzích. Historicky se ČS podílí na budování a posilování prosperity České 

republiky. Dlouhodobě se věnuje posilování finanční gramotnosti populace, kupříkladu 

prostřednictvím Nadace Depositum Bonum12 usiluje ČS o zkvalitnění výuky 

přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách. ČS spolupracuje 

i s univerzitami napříč Českem a podílí se na zvyšování kvality a konkurenceschopnosti 

českých vysokých škol. Na domácím bankovním trhu udává ČS trend v zavádění 

                                                 
12 „Nadace Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka) byla založena 14. 8. 2012 Českou 

spořitelnou, aby pečovala o mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci 

zakázala EU a následně Parlament ČR. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce 

rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona plně náleží, ale vložit jej do nadace, kde 

budou tyto prostředky dlouhodobě zhodnocovány a budou využity tak, aby prospívaly celé společnosti.“ 

Více o Nadaci Depositum Bonum viz např. http://www.nadacedb.cz/o-nas/profil-nadace 
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moderních technologií. ČS je partnerem mnohých podnikatelských inkubátorů 

zaměřených na inovace, a zároveň podporuje spolupráci firemního a veřejného sektoru 

v oblasti inovací. (Výroční zpráva 2017 - Česká spořitelna, 2018) 

 

Výzkumná část diplomové práce je věnována ročnímu experimentu, ve kterém je 

zkoumán rozdíl dvou odlišných online marketingových strategií v roce 2016 – stavu 

minulém a v roce 2017 - stavu současném. Experiment si klade za cíl zjistit, zda dojde 

ke zvýšení efektivity mediálně marketingové komunikace vybrané značky, bankovní 

instituce, v prostředí internetu na základě změny online reklamní strategie, přičemž 

dojde ke komparaci právě dvou stavů, dále „stavu současného“ a „stavu minulého“. 

Tyto stavy se vážou k jednotné nabídce, Spotřebitelskému úvěru s možností sjednání 

online. 

7.1.1 Kreativní koncept v roce 2016 – stavu minulém 

Česká spořitelna (ČS) spustila v roce 2016 marketingový koncept „Palečkovi“ , 

jenž stavěl na 3D animovaném světě typické české rodiny, žijící v „šumperáku“ se 

zahradou v malém městě. Cílem nového konceptu bylo hravou formou představit 

produkty a služby ČS široké veřejnosti a drobným živnostníkům. Kampaň se 
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zaměřovala na konsolidaci půjček. Koncept Palečkovi navázal na předešlý komunikační 

pojetí ČS s názvem „Rodina nás baví“. (Výroční zpráva 2015 - Česká spořitelna, 2016) 

 

 

Obrázek 2: Babička, příklad vizuálu, banneru, který byl komunikován v rámci stavu minulého 

7.1.2 Mediálně marketingový cíl a strategie stavu minulého 

Dne statistik Google Analytics bylo v minulého stavu téměř 1,4 miliardy 

zobrazení (impresí) display reklamních formátů v roce 2016 řízených na bázi kampaně. 

Kampaň minulého stavu byla zacílená na modelovou cílovou skupinu pomocí výběru 

vhodných afinitních webových stránek a datových cílení (muž, žena, zájem o finance). 

Cílení kampaní se vzájemně překrývalo a docházelo k neefektivnímu výdeji několika 

reklam současně vůči jednomu uživateli. Kampaně mezi sebou nebyly prioritizovány  

a nebyly zohledněny akce uživatele, který projevuje zájem o konkrétní produkt.  

V důsledku bylo zobrazení reklamních formátů vůči uživateli řízeno pasivně za použití 

předpokladů o výběru vhodného zacílení a webu. Díky vysokým objemům zobrazení 

jednotlivých produktů kanibalizují jeden na druhém ve vztahu k podílu ratingu na 

celkovém objemu (Share Of Voice) vůči koncovému uživateli. Uživateli, který má 
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evidentní zájem se nezobrazoval pouze Spotřebitelský úvěr, nýbrž další 4 produkty, 

které pro něj nebyly relevantní, docházelo tak ke snižování podílu zobrazení reklamy 

právě Spotřebitelského úvěru. 

 

 

Obrázek 3: Podíl zobrazení (impresí) v letech 2016 a 2017 (Rok 2016: 1 377 284 897 zobrazení; Rok 

2017: 1 562 034 342 zobrazení) 

7.1.3 Kreativní koncept od roku 2017 – stavu současného 

Současného stavu emotivní formou představuje Českou spořitelnu jako 

spolehlivou banku, která provází jednotlivce, komunity a firmy po celou dobu života. 

Ústředním pojítkem marketingové komunikace je motto „Když ve vás někdo věří, 

dokážete víc.“ Ze současného pojetí komplexního marketingového a mediálního obrazu 
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byl pro účely experimentu vyčleněn zmíněný bankovní produkt Spotřebitelský úvěr 

s možností sjednání online. 

 

 

Obrázek 4: Lidé a jejich svědectví, příklad vizuálu, banneru, který je komunikován ve stavu 

současném 

7.1.4 Mediálně marketingový cíl a strategie stavu současného  

Současný stav je datován na serving neboli výdej reklamních formátů od roku 

2017 dodnes, přičemž je zvolena metoda řízené automatizace. Zohlednění priorit mezi 

kampaněmi (komunikovanými produkty) a zapojení uživatelských signálů (dostupných 

informací o akcích uživatele) do výdeje reklamy a to pozitivně (zvýšení výdeje)  

i negativně (omezení výdeje). Primárním cílem je zefektivnění nákupu reklamy, přesněji 

jedné investované jednotky vůči požadované cílové interakci, tedy asistenci display 

reklamy na finální konverzi a zvýšení efektivity komunikace pomocí řízené zákaznické 
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cesty (customer journey). Sekundárním cílem díky změně proměnných oproti stavu 

minulému je zvýšení viewthrough konverzí, tedy míry asistovaných konverzí.  

 

Mediální strategie See-Think-Do-Care 

   

Změna nahlížení na plánování se váže na komunikaci, která je nyní chápána jako 

komunikace příběhem (storytelling), kdy dochází k fázování dle modelu See-Think-Do-

Care (STDC). V případě experimentu se zaměřujeme na část DO, v němž chceme, aby 

kvalifikované publikum provedlo konverzi. 

STDC je klíčový pro mediální plánování ve fázi jakéhokoliv marketingového 

projektu, jelikož soudobý marketing a média se neorientují ve své inzerci pouze na jednu 

část – prodej, nýbrž na kroky, které konverzi předcházení a dále na situaci ve které se 

zákazník nachází po svém nákupu. 

 

Nákupní fáze lze rozdělit do 4: 

 

1. See – Uživatelé a lidé, kteří byť jen velmi zřídka konzumují mediální obsah 

na internetu jsou i přesto vystavováni reklamám. Inzerenti se v See fázi 

zaměřují tedy na ty uživatele, kteří konzumují obsah, který je inzerovaným 

službám nebo produktům kontextově blízký. V rámci technologického 

nastavení je zvolené publikum těch uživatelů, kteří produkt, službu či značku 

neznají nebo z nějakého důvodu osloveni nebyli. Dochází tak k zasažení 

nejširšího dostupného publika, které daná RTB technologická platforma 

nabízí.  

2. Think – Předností této fáze je fakt, že uživatelé produkt, značku nebo službu 

již znají, a ta lze předpokládat, že je větší pravděpodobnost porovnávání těchto 
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produktů, značek nebo služeb s jinými – konkurenčními. Uživatelé přemýšlí 

nad možnostmi a aktivně vyhledávají informace.  

3. Do – Na tuto fázi se experiment zaměřuje. Jedná se o situaci, v níž 

kvalifikované publikum (v případě experimentu mladá cílová skupina, muži  

i ženy od 18 do 24let) nakupuje.  

4. Care – V poslední fázi zákaznické cesty celý proces nekončí. Jedná se o fázi, 

ve které oslovujeme stávajícího zákazníka. Tato fáze se může zaměřovat na 

zákaznickou podporu, poděkování, udržování dobrého povědomí a podobně.  

Příklad vizuální reklama společnosti Česká spořitelna a. s. ve fázích STDC 

 

Česká spořitelna v této mediální strategii vynechává fázi „Do“, jelikož pro tuto 

fázi má v rámci celkové marketingové strategie zvláštní kampaň, která s tímto 

experimentem nijak nesouvisí. 

 

1. Fáze See 

Na banneru č. 1 je vyobrazen muž (dle definice CS), který apeluje na uživatele 

svým konáním. Sekundárně nutí uživatele k tomu, aby nad svým budoucím bydlením, 

tedy místu k životu začali přemýšlet. Uživatele nabádá k tomu, aby si o příběhu tohoto 

muže přečetli (zjistili) více. 

 

Obrázek 5: Reklamní banner (300x250px), CTA „Zjisti více“ 

2. Fáze Think 

Na banneru č. 2 je vyobrazen tentýž muž, který svým sdělením míří na ty 

uživatele, kteří mají zájem o půjčku, přesněji o hypoteční úvěr. Svým sdělením říká, že 

vyřízení zmíněné půjčky je jednoduché – lze sjednat online. Tato reklama zasahuje, 
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pouze ty, kteří již viděli banner č. 1, přičemž banner č. 1 zasaženému segmentu není 

dále zobrazován. Zároveň dochází ke eliminaci tzv. media cost (finančních nákladů na 

kampaň) a k dalšímu pokračování příběhu, tedy zjištění více informací o zmíněném 

bankovním produktu (tlačítko „Více o naší hypotéce“). 

 

Obrázek 6: Reklamní banner (300x250px), CTA „Více o naší hypotéce“ 

 

3. Fáze Do 

Na banneru č. 3 již není vyobrazen muž, nýbrž konkrétní nabídka formy a druhu 

bankovního produktu - fixace hypotečního úvěru na 15 let. Banner cílí na ty uživatele, 

kteří vyplnili hypoteční kalkulačku, nedokončili sjednání půjčky online nebo na ty 

uživatele, kteří spadají do segmentu těchto uživatelů v rámci Cookie (3rd party dat).  

Banner nabádá k tomu, aby se lidé ke dříve navštívenému bankovnímu produktu vrátili.  

 

Obrázek 7: Reklamní banner Fixace HYPO 15 let (300x250px), CTA „Zjisti více“ 
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7.2 Ad Servingový systém DoubleClick  

DoubleClick (DBC), nyní nově znám jako Google Marketing Platform (GMP)13 

je reklamní systém společnosti Google, který umožňuje možnost využívání 

programatického (RTB) nákupu reklamního prostoru. Pod označením DoubleClick 

spadají i další systémy a platformy, jako například DoubleClick Search nebo 

DoubleClick Bid Manager.  

Reklamy jsou zobrazovány skrze reklamní prostor (dále též inventory), který je 

poskytován v rámci Czech Pusblisher Exchange (CPEX), sdružení předních českých 

provozovatelů online médií, mezi které spadají tito vydavatelé: Czech News Center, 

Economia, Mafra, Mladá fronta a Vltava Labe Media. Tyto subjekty inzerentům 

zpřístupňují své reklamní plochy pomocí RTB.  

DoubleClick a využití CPEX reklamního prostoru neboli též inventory, je 

nezbytným krokem k úspěchu nově zvolené mediální strategie See-Think-Do. 

Webové stránky (též weby), které spadají do inventory CPEXu se dělí do tří 

skupin: A, B, C.  

Skupina A má ve svém portfoliu webové stránky nejvyšší kvality redakčního 

obsahu. Tato skupina láká inzerenty nejvíce, jelikož je vysoká pravděpodobnost zásahu 

cílové skupiny právě, když se o nabízenou službu či produkt zajímá. Do A skupiny 

spadají kupříkladu tyto webové stránky: blesk.cz; deník.cz; e15.cz; euro.cz; idnes.cz; 

info.cz; ihned.cz; peníeze.cz; reflex.cz a jiné.  

Skupina B se vyznačuje menším počtem reálných týdenních uživatelů než skupina 

A a ze všech skupin obsahuje největší reklamní prostor s více než 100 weby. Zahrnuje 

větší počet bulvárních online médií. Mezi weby skupiny B patří například: ahaonline.cz; 

aukro.cz; auta.cz; emimino.cz; mimibazar.cz; living.cz; patria.cz; rodina.cz; tiscali.cz  

a další.  

Skupina C je svým mediálním obsazením zaměřena na uživatele, kteří tvoří svůj 

vlastní obsah (z ang. User Generated Content, UGC). Tyto weby jsou nedílnou součástí 

mediální strategie, často mladší cílové skupiny – 15 let a více. Do C portfolia spadají 

                                                 
13 Více o sjednocení DoubleClick pro inzerenty a sady Google Analytics 360 viz např. zde: 

https://support.google.com/analytics/answer/9031231?hl=cs 
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například weby: 1000her.cz; evropa2.cz; instaluj.cz; libimseti.cz; rajce.idnes.cz; 

slovnik.cz; titulky.com; pc-help.cz; youradio.cz a další.14 

7.3 Stanovení cílů a hypotéz výzkumu 

S vymezením cílů výzkumu se pojí následující stanovení hypotéz:  

 

H1: Současný stav optimalizace reklamní kampaně zvýší míru asistencí15 na konverzi  

v porovnání stavu minulém.  

H2a: Optimalizace kampaně přivede na web kvalitnější návštěvnost16. 

H2b: Optimalizace kampaně přinese vyšší míru interakce17. 

H3: Optimalizace reklamních kampaní zvýší zájem mladé cílové skupiny 18 – 24let  

o Spotřebitelský úvěr s možností sjednání online. 

 

Změna proměnných: 

 

Za pomocí experimentu, zda investice, technické nastavení, výdej a řízení reklamy 

je efektivnější si stanovme změnu následujících proměnných ve vztahu ke stanoveným 

hypotézám.  

1. Změna plánování 

2. Změna nákupu 

3. Změna cílení 

4. Změna technického nastavení 

Úprava nahlížení na plánování a nákup je velmi důležitým bodem v cestě za 

splnění stanovených cílů v rámci experimentu. Namísto krátkodobých kampaní došlo  

                                                 
14 Výčet všech CPEX webových stránek skupin A, B, C, lze nalézt zde: 

https://www.cpex.cz/en/information-advertisers/media-involved/ 

15 Míra asistence, asistovaná konverze, míra asistence na konverzi nebo též tzv. Vícekanálové cesty je 

označení pro metriku v analytickém nástroji Google Analytics, která značí, jak marketingové kanály (tj. 

zdroje návštěvnosti webu) spolupracují při vytváření prodejů a konverzí. Mnoho lidí například může na 

webu nakupovat po vyhledání značky na Googlu. Se značkou se však mohli seznámit prostřednictvím 

blogu nebo při hledání konkrétních produktů a služeb. Míra asistencí na konverzi zobrazí, nakolik 
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k vytvoření dlouhodobé kampaně a maximalizaci podílu programatického nákupu až na 

80 % z celkového rozpočtu, protože je právě při využití RTB dostupné větší množství 

automatizací proveditelných v reálném čase. Přímý nákupu zůstává na mediálním plánu 

a svým podílem díky cenové výhodnosti limituje zpracovatele nutností vydat objednané 

imprese v čase.  

 

Veškerá akce v systému automatizace je navázána na data – publika uživatelů, 

kteří udělali určitou akci. Dochází tedy k interakci s reklamním formátem, což 

v kontextu online marketingových cílů je nazýváno jako klíčová interakce.   

 

Stanovme si tyto klíčové interakce: 

 

1. Různé interakce z webu CSAS.CZ a internetového bankingu  

2. Samotné zobrazení reklamy 

3. Proklik skrz reklamu, přečtení PR článku  

4. Data od partnerů jako jsou realitní a finanční weby  

5. Vlastní data o zákaznících ze systému CRM 

6. Uživatel nereaguje na zobrazení reklamy, nepokračuje se další akcí po první akci 

 

Po těchto vykonaných úpravách lze předpokládat, že již nerozhoduje pouze cílení 

kampaně ale především preference uživatele a jeho začlenění podle klíčové interakce do 

příslušeného segmentu publika (audience). V onom případě lze uživateli zobrazit 

jakoukoliv kampaň, nicméně vždy dojde ke zobrazení relevantní reklamy, tedy banneru. 

Kupříkladu reklamní systém po sléze rozpozná uživatele, který využívá jeden 

z bankovních produktů – například hypotéku, a určí, zda je tento uživatel též vhodným 

                                                 
předchozí odkazy a vyhledávání přispěly k vaším prodejům. Přehledy metriky jsou vytvářeny z 

konverzních tras, sérií interakcí (tj. kliknutí/odkazů z kanálů), které vedly ke každé konverzi a transakci. 

16 Kvalitnější návštěvností se myslí dimenze kvality návštěvy a metriky průměrné kvality návštěvy, kterou 

služba Analytics odhaduje na základě zapojení uživatelů. Hodnotí se zapojení uživatelů, výsledná blízkost 

ke konverzi na stupnici 1 – 100. Skóre 1 znamená, že návštěva měla ke konverzi nejdále, skóre 100 

naopak nejblíže.  

17 Interakce je hlavní uživatelská akce spojená s daným formátem reklamy – kliknutí a přejetí prstem, 

zhlédnutí u videoreklam, hovory u rozšíření o volání a podobně. 
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kandidátem pro jiný produkt – například půjčku. Ve chvíli, kdy dochází ke shodě, 

reklamní systém vydává reklamní banner do aukce s cílem zobrazit reklamu právě 

tomuto segmentu uživatelů. 

 

Změna technického nastavení je operabilní společně se změnou nákupu, kdy 

v rámci adservingu kampaní došlo k úpravě následujících pěti klíčových nastavení: 

 

1. Současným experimentem není nyní důležité, který formát nákupu se 

uživateli zobrazí. Technicky fungují propojeně, pozoruje se příběh STDC kontinuálně 

skrz formy nákupu. Došlo tedy k jednotnému nastavení pro programatický nákup 

reklamy (RTB) a přímý nákup reklamy (direct). 

 

2. Dále je sjednocen obsah Ad Servingového systému. Příběh STDC musí mít 

stejné délky (počty kreativ), aby reklamní systém mohl správně fungovat a mohla se tak 

vydávat uživateli relevantní reklama. 

 

3. Souvisí též s bodem 1. Je podstatné zde připomenout, že reklamní systém si 

pamatuje, kterou kreativu uživatel viděl naposled a nijako nereagoval. Systém pak 

vyhodnotí tento jev a dochází tak ke kontinuálnímu výdeji kreativ dle See-Think-Do. 

 

4. Podle toho, které akce uživatel internetu provádí se začleňuje do různých 

publik (audiencí nebo segmentů uživatelů). Čím relevantnější akci uživatel udělá, tím 

více si inzerent přeje za něj zaplatit a zobrazovat reklamní formáty ještě více. Dochází 

k hierarchizaci publik, která jsou navázána na bidding v RTB. 

 

5. V případě, že uživatel neudělá žádnou klíčovou interakci, vylučuje jej systém 

na zvolenou dobu z komunikace.   

7.3.1 Výsledky experimentu 

Výsledky experimentu posuzujeme především z pohledu přínosu na finální 

konverzi, která je z 95 % učiněna přes PPC (Google, Seznam). Displayová reklama je 
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zde asistenčním kanálem, kdy sledujeme právě míru asistované konverze, tedy 

viewthrough konverze (View-through Conversions). 

 

 

Obrázek 8: Zvýšení CTR a zefektivnění nákupu reklamy  

 

V testovací příkladovém období nově zvolené strategie (od 1. 6. 2017 – 

31.8.2017, na grafu výše modře označená křivka) v porovnání s předchozím období 

(tedy 1.3. 2017 – 31. 5. 2017) došlo k výraznému nárůstu míry asistovaných konverzí 

(z ang. View-through Conversions) o 73,86 % a k nárůstu všech konverzí o 63,82 %  

a též prokliků, které vedli ke konverzi (Click-through Conversions) a k celkovému 

zefektivnění nákupu reklamního prostoru v rámci celého sledovaného období. 

 

Obrázek 9: Zvýšení výkonu, srovnání v období experimentu obou stavů  

 

Nová experimentální strategie si kladla za cíl zvýšení výkonu, tím se myslí 

snížení počtu vydaných viditelných reklam a zvýšení kliků na tyto reklamy a s tím 

spojenou finanční úsporu tzv. media spend (Minulý stav v období od 1. 3. 2017 do 31. 
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5. 2017, na grafu výše oranžově označená křivka. Současný stav v testovacím období 

od 1.3. 2017 do 31. 5. 2017). Získaná data znázorňují pokles vydaných impresí 

(zobrazení reklam) o 25,68 %, což neznačí negativní fakt, nýbrž jde o pozitivní 

skutečnost, jelikož ke splnění cíle, tedy kliku na reklamu stačilo mnohem méně 

vydaných reklam. Proklikovost (Click Rate) reklam se zvýšila o 20,66 % přičemž 

celkový počet kliků na reklamy se snížil o 10,32 %, což vedlo k nižším nákladům  

a zvýšení ROI kampaně.  

 

 

Obrázek 10: Podíl zobrazení (impresí) v letech 2016 a 2017 (Rok 2016: 1 377 284 897 zobrazení; 

Rok 2017: 1 562 034 342 zobrazení) 
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7.3.2 Verifikace a falzifikace hypotéz 

Na základě experimentu jsou v této části jednotlivé hypotézy (H1, H2a, H2b, H3) 

falzifikovány nebo verifikovány.  

 

H1: Současný stav optimalizace reklamní kampaně zvýší míru asistencí na 

konverzi v porovnání stavu minulém. 

 

Obrázek 11: Míra asistovaných konverzí, minulý versus současný stav 

 

Oranžově označená křivka na obrázku č. XY zastupuje období od 1. 3. 2017 do 

31. 5. 2017 (minulý stav). Modrá křivka se vztahuje k období od 1. 6. 2017 do 31. 10. 

2017 (současný stav), kdy v předvánočním období byla kampaň pozastavena, což lze 

vidět klesající tendencí na konci října 2018. Obě křivky značí vývoj míry asistencí na 

konverzích komunikovaného produktu, hypotečního úvěru (cesta_obsahuje_hypo).18  

Porovnáváme-li výsledky experimentu ve vazbě na cíl, kterým je zvýšení právě 

asistovaných konverzí, tak nová strategie přinesla o 34,44 % více těchto konverzí, 

přičemž celková hodnota konverzí se zvýšila o 288,31 %. Tato hodnota udává hodnotu 

konverze, která byla uskutečněna za pomocí daného kanálu. Jinými slovy, jedná se  

o hodnotu, která je vypočtena z hodnoty objednávky, která je porovnávána s cenou za 

vydanou reklamu. Sekundárním efektem je zvýšení tzv. Last Click konverzí nebo-li 

Direct Conversions – tedy přímá konverze, což je metrika, která značí kolik uživatelů 

                                                 
18 Více viz kapitola 2.2.4 Mediálně marketingový cíl a strategie stavu současného-Mediální strategie See-

Think-Do-Care 
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objednalo daný produkt nebo službu na základě prokliku z dané reklamy aniž by se 

v minulosti proklikli na jinou reklamu v rámci storytellingu anebo byla vydána viditelná 

imprese, kterou systém dle standardu IAB započítal. V tomto případě je hodnota přímé 

konverze procentuálně přímo úměrná asistovaným konverzím, jelikož je Google 

Analytics považuje za synonymní ukazatele. Obdobně je tomu tak u hodnoty konverze 

a hodnoty přímé konverze (288,31 %). 

 Změny technického nastavení, sjednocení mediálního obsahu Ad 

Servingového systému a vyloučení z komunikace, na automaticky zvolenou dobu, těch 

uživatelů, kteří neudělali žádnou klíčovou interakci, verifikují hypotézu o zvýšení 

míry asistencí na konverzi.  

 

H2a: Optimalizace kampaně přivede na web kvalitnější návštěvnost. 

 

 

Obrázek 12: Míra návštěv s provedenými transakcemi 

 

Kvalitu návštěvy lze posuzovat z následujících hledisek: strávená doba návštěvy 

uživatele na webu – tzv. page session; míra opuštění webu – tzv. bounce rate, a to 

v porovnání s celkovým počtem uživatelů bez závislosti na unikátnosti. Vzhledem 

k těmto parametrům lze říci, že současný stav kampaně kvalitnější návštěvnost na 

webové stránky csas.cz nepřivedl Nicméně cílem tohoto experimentu bylo přinést 

konverze, tedy i počet impresí a návštěv není stěžejní metrikou, která určuje úspěšnost 

kampaně, nýbrž nákupy – tedy návštěvy s provedenou transakcí, tzv. Sessions with 

Transactions. Celkový počet návštěv klesl o 33,84 %, přesto se počet návštěv, které 

objednaly, zvýšil o 9, 22 %. Tuto hypotézu lze považovat z výše uvedeného hlediska 

za verifikovanou. 
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H2b: Optimalizace kampaně přinese vyšší míru interakce. 

 

V tomto případě se interakcí rozumí hlavní uživatelská akce spojená s reklamou 

– kliknutí nebo přejetí prstem.  

 

 

Obrázek 13: Snížení počtu nepotřebných kliků 

 

Kvalitu míry interakce určuje tzv. Click Rate. Jde o poměr počtu kliknutí k počtu 

zobrazení reklamního prvku a vypovídá o účinnosti reklamy. Experiment potvrdil 

předpoklad, že na úspěšný zásah relevantní cílové skupiny, při současném stavu, stačí 

méně vydaných reklam, tudíž menší počet, pro inzerenta, nezajímavých kliků a tím 

nutně menší zatížení mediálního prostoru. Hypotéza je, vzhledem k nárůstu 

uvedeného poměru, verifikována. 

 

H3: Optimalizace reklamních kampaní zvýší zájem mladé cílové skupiny 18 – 

24let o Spotřebitelský úvěr s možností sjednání online.  

 

V období od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017 tvořilo z celkové počtu vyplněných 

objednávek, kdy v tomto případě je konverze nastavena na děkovnou stránku, 11,97 % 

poptávek právě lidé ve věku od 18 – 24let, přičemž tento poměr se v průběhu 

experimentu v porovnání s obdobím stavu minulého zvýšil o 1,46 %. Zájem cílové 

skupině se nijak výrazně nezměnil v genderu, muži a ženy ve věku 18-24let zůstali 

v poměru 55:45. Hypotézu lze považovat, byť se poměr nových konverzí mladé 

cílové skupiny zvýšil relativně nepatrně, za verifikovanou.  
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Jako nepředpokládaným se stal fakt zvýšení clickthrough konverzí a samotného 

CTR kampaní. Dále pak výrazně nižší objem nakoupených zobrazení, tedy snížení 

nákladů (ROI) a zvýšení výkonnosti kampaně.  
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Závěr 

Diplomová práce byla rozdělena do dvou hlavních částí a několika navazujících 

kapitol. Obsah těchto kapitol představoval kompletní zpracování zvoleného tématu. 

V teoretické části byla úvodem představena mediální krajina Spojených států 

amerických (USA). Především pak byla přiblížena problematika vývoje elektronické 

reklamy, kdy technologie začaly digitalizovat mediální a reklamní prostor natolik, že 

nyní poskytuje inzerentům možnost nakupovat a prodávat své produkty nebo služby 

specifickému publiku s využitím dat třetích stran. Práce se zaměřovala na metodu 

programatického nákupu reklamy, který změnil celosvětový pohled na proces nákupu 

médií a jejich výměnu.  

Byly přiblíženy formy online reklamy jakožto účinné způsoby propagace  

a diverzifikace příjmů. Z nichž můžeme uvést bannery, které představují počátek 

reklamy na displejích a internetové reklamy, jak ji dnes známe. Dnes se však už 

reklamní bannerový svět vyvinul do formy bannerů oblíbených stránek uživatelů, 

sociálních médií, bannerů na sociálních sítích a dalších. Dále se rozvinula PPC reklama 

a placené vyhledávání kdy je možné říci, že placené vyhledávání nebylo vynalezeno, 

ale bylo naprosto přirozenou reakcí trhu na trendy, které se vytvářely na základě 

způsobu reakce uživatelů na online obsah. Taky e-mail marketing nezůstal stranou, 

jelikož e-mail je stále hojně používaný v rámci každodenní online komunikace, kdy 

navíc díky dvoustupňového personalizačního procesu je právě e-mail marketing 

ideálním nástrojem pro mediální personalizaci. Úspěšnost e-mailové marketingové 

kampaně je však často nízká a stále klesá, protože se snižuje míra zobrazení e-mailů 

v primární poště a je zařazena do spamu nebo kategorie promo nebo aktualizací. Velmi 

lákavou příležitostí pro inzerci služeb a produktu společností se staly sociální média , 

které se v posledních letech staly naprosto přirozenou a pevnou součástí běžného života 

uživatelů na internetu. Výhodou reklamy na sociálních sítích je uživatelsky přívětivá 

sledovanost efektivity reklamy a možnost monitoringu reklamy v reálném čase. Forem 

a možností, jak reklamu využít je mnoho a vždy je na inzerentovi, jakou formu si vybere. 

Nelze taky opomenout sociálním médium – YouTube, které se stává v posledních letech 
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alternativou za televizi, jelikož je možné sledovat pořady právě ve chvíli, kdy má 

potřebu.  

Dále byly představeny formy nákupu online reklamy, kdy je důležité připomenout 

nutnost kladení důrazu na reakci zákazníků a následně na značku. Reklama pak 

usilujeme o určitou kombinaci značky a reakce. Základní modely online reklamy se 

zobrazují na webových stránkách ve třech základních formách - ceny za proklik (CPC, 

z angl. Cost Per Click), náklady za tisíc (CPM, z angl. Cost Per Thousand) a náklady na 

akvizici (CPA, z angl. Cost Per Acquisition). Platba za proklik je populární  

u vydavatelů, kteří používají služby, jako jsou Google AdSense19 nebo jiné. Kampaně 

s formou platby za tisíc zobrazení vytvářejí určitý příjem pro vydavatele, ale pro 

inzerenty znamenají nejisté výsledky. Dalším typem plateb za online reklamu je platba 

za akvizici. Tento způsob byl však v posledních letech již překonaný, jelikož jeho 

efektivita byla velmi nízká. 

V navazující kapitole se práce soustředí na programatický nákup reklamy  

v kontextu vývoje online reklamy, kdy vývoj tohoto typu reklamy v posledních letech 

zaznamenal velký nárůst. Je kladen důraz na skutečnost, že technologická digitalizace 

mediálních a marketingových aktivit směřuje k efektivnějšímu nákupnímu procesu. 

Vzhledem k tomu, že se technologie nákupu reklamy skutečně zlepšuje, byla vyvinuta 

metoda programatického nákupu reklamy. V posledních letech je za nejvýznamnější 

pokrok považován mechanismus nabízení real-time (RTB) pro nákup a prodej reklam 

v reálném časem, který značně usnadňuje nákup individuálního zobrazení reklamy  

v reálném čase, zatímco je stále generován z návštěvy uživatele, a zvyšuje objem nákupů 

tím, že agreguje velké množství dostupných reklamních ploch mezi majiteli stránek 

s možností například přímého cílení na uživatele. Zlepšení tohoto datového fondu za 

účelem vylepšení programového procesu činí z RTB ideální nástroj pro on-line 

marketing, který dává inzerentům možnost poskytovat správné reklamy správným lidem 

ve správný čas. Pro programatickou formu nákupu reklamy je nezbytné zapojení 

inzerentů, vydavatelů, reklamních sítí a uživatelů. V kapitole Procesy související 

s programatickým nákupem reklamy je uveden model a popsány kroky, ze kterých se 

                                                 
19 Google AdSense je pro majitele webových stránek rychlý a snadný způsob, jak na svých webových 

stránkách zobrazovat relevantní textové reklamy a vydělávat tím peníze.  



  

 

 

69 
 

proces průběhu nákupu programatické reklamy skládá. V návaznosti na procesy jsou 

představeny výhody RTB systému v souvislosti se snižováním nákladů a odpadů; 

sofistikovanějších strategií, které umožňují inzerentům analyzovat účinnost s určitými 

spotřebiteli, kontextem a kreativitou; optimalizací kampaní díky testování souběžných 

strategií; ochraně značky; výhodami pro vydavatele, například optimalizace nejnižších 

možných cen prodeje reklamy; ale taky nevýhodami, například při nedostatečné kvalitě 

platforem a  neefektivním výběru inzerce pro určité vydavatele. 

V České republice investice do internetové reklamy neustále rostou. V roce 2016 

představovaly téměř 20 miliard Kč a očekává se i nadále plynulý nárůst investic 

s očekávaným nárůstem na na 26,4 miliardy Kč za rok 2018. V celosvětovém měřítku 

jsou výdaje na inzerci, které jsou z velké části poháněny silnou poptávkou po digitální 

reklamě – predikovány na 724 miliard dolarů pro rok 2020.Tento posun směrem  

k digitálním reklamám přichází s tlakem na nové úrovně konektivity, neboť programové 

výdaje na reklamu, obzvláště nabídka v reálném čase (RTB), se zvyšují.  

Programatický nákup reklamy je v současné době stále se vyvíjející pojem  

a neustále se objevují nové trendy a vzorce využití tohoto typu marketingu. Kapitola 

Trendy programatického nákupu se zabývá těmi nejznámějšími. V každé fázi RTB 

kampaně je důležitý inteligentní výběr optimální modelovací techniky a algoritmy pro 

maximalizaci výkonu, což nabízí dynamická optimalizace, která dovoluje generovat 

další funkce, které vedou k naleznutí lepších zdrojů konverzí. Dalším trendem je nativní 

reklama, která odpovídá vzhledu, pocitu a funkci mediálního formátu, ve kterém se 

zobrazuje. Programatická nativní reklama umožňuje značkám a firmám optimalizovat 

svou návratnost investic pomocí programové aukce nativních reklam prostřednictvím 

RTB. Dalším způsobem prodeje je tzv. Header Bidding (v překladu hlavičkové 

nabízení). Jedná se o programový způsob prodeje reklamního prostoru, který 

vydavatelům dává mnohem větší kontrolu nad procesem, včetně toho, komu se 

rozhodnou prodávat. Inzerce jsou prodávány jednotlivě, spíše než soustředěny v tisících, 

a vydavatelé mohou také shromažďovat cenné informace o nákupních návycích  

a průměrných výdajích různých inzerentů, což pomáhá rozhodovat o ceně reklamního 

prostoru. Stále oblíbenější je hybridní širokopásmová televize (HbbTV), což je 

celosvětový technologický standard na harmonizaci vysílání a širokopásmového 

poskytování zábavních služeb spotřebitelům prostřednictvím připojených televizorů, 
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set-top boxů a dalších obrazových zařízení. HbbTV díky napojení na internet 

představuje obrovský potenciál pro online marketéry, kteří mohou reklamu nakupovat 

a využívat tak programatický nákup. Určitou nevýhodou reklamy na HbbTV je cena, 

která je vyšší než běžně používaná inzerce na internetu. Nejen televize ale i rádio 

nezůstává pozadu, v současnosti někteří vydavatelé umožňují programatický nákup 

audio reklamy jejíž výhodou je malá limitace konkurence jinými reklamami a přímé 

zapojení posluchačů. Stále méně obchodníků a značek oslovuje své vybrané publikum 

pouze na jednom zařízení. Díky jednotné identifikaci lze dosahovat návratnosti výdajů 

na reklamu přes přesné cílení napříč zařízeními, tzv. programmatic cross-device.  

Je zde ale i druhá stránka, kdy inzerenti přichází o své investice kvůli reklamním 

podvodům, například kdy se reklama vydává na podvodných webových stránkách  

a žádného uživatele reálně nezasáhne. Jelikož je toto riziko vysoké, existují tzv. Ad 

Verification softwary, které zajišťují zobrazovaní reklam ve správném kontextu, na 

správných webech a také zajišťují dostatečnou viditelnost reklam. Standard viditelnosti 

reklam určuje Interactive Advertising Bureau (IAB), asociace pro digitální reklamní 

ekosystém, jejímž posláním je podpora rozvoje online reklamy prostřednictvím tvorby 

regulačního prostředí, stanovením obchodních standardů a souvisejících aktivit. 

Další část diplomové práce se zaměřuje na parametry modelů optimalizace pro 

efektivní řízení RTB. Mezi výkonové ukazatele patří klíčový ukazatel výkonosti (KPI), 

jehož základem je sledování pokroků v dosahování strategického plánu podle 

stanovených cílů a zajištění vysoké účinnosti reklamy. Jiným parametrem je Audience 

Targeting, neboli cílení na jasně specifikované publikum – segment. Hojně využívanou 

optimalizační technikou je zaměření na omezení počtu návštěv (Frequency Capping) 

těch uživatelů, kteří již nemusí danou reklamu vidět. Jedná se optimalizaci, která může 

zabránit neúčinným bannerům, tedy těm, které systém shledává za méně úspěšné, nebo 

na místech, kde se nachází příliš mnoho reklam a je vysoká pravděpodobnost bannerové 

slepoty.  

Další kapitola se zabývá problematikou etikou programatické reklamy. V praxi je 

kladem důraz na práci s osobními daty uživatelů, identifikaci dat, a následné cílení  

a zobrazování reklamy. Stává se, že majitelé dat třetích stran jsou často vyšetřováni 

kvůli mezerám v zabezpečení a nedostatkům při zajišťování ochrany soukromí a kvůli 

problémům s pojištěním sledovatelnosti údajů. Efektivita je často snížena u většiny 
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obvyklých strategií při řešení digitálního zabezpečení soukromí, jako je žádost  

o povolení a informovaná rozhodování, kdy s ohledem na potřebu řešit zajištění 

správného zacházení s osobními údaji, přehlednosti práce s těmito informacemi  

a transparentnosti systému, se Evropská unie rozhodla v květnu roku 2018 zavést 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), které je předmětem následující 

kapitoly. Díky tomu uživatelé EU získávají zpět kontrolu nad svými údaji tím, že mají 

právo na přístup k poskytovaným údajům, zpochybňují zpracování údajů a možnost na 

"zapomenutí" o souhlasu se zpracováním údajů.  

V současné době se s rozvojem internetové reklamy rozvinuly i nové formy 

softwarů pro blokování reklamy (tzv. Ad Blockery). Blokování reklam je zřejmým 

řešením pro odstranění nežádoucích reklam na webu. Žádný blokovač reklam však není 

dokonalý, takže uživatelé často zjistí, že musejí vyzkoušet několik možností, než najdou 

správné nastavení. 

Text dále navázal mediální kritikou online reklamy, kdy reklama na internetu má 

své nevýhody, o kterých bychom měli vědět, ať už jsme inzerenti, spotřebiteli, nebo 

nezaujatými uživateli. Faktem je, že zákazníci ignorují reklamy, jelikož jsou na reklamu 

zvyklí. Dále může docházet k problémům, kdy se reklama v rámci mediálního  

a reklamního prostoru nezobrazuje. Tyto problémy mohou být způsobeny několika 

faktory jako je například odstávka webu, zpoždění, komplikace webového prohlížeče  

a internetového připojení a další technické problémy. Online reklamy jsou také 

nákladné, přičemž ceny se liší v závislosti na objemu návštěvnosti a typu vybraného 

cílení na uživatele, tedy kvalitě a exkluzivitě dostupných audiencí. Reklama v prostřední 

internetu může být taky paradoxně, díky tomu, že je nabízena široká škála inventory, 

těžko uchopitelná pro menší inzerenty, kteří nedokáží velkým rybám konkurovat, 

jelikož například mediální útrata a technické možnosti neumožňují tzv. whitelisting 

webů, tedy vybírání kontextově relevantních webových stránek ve vztahu k cílové 

skupině.  

Teoretický základ byl tvořen ukotvením novodobých trendů v nákupu reklamního 

prostoru na internetových médiích s poučeními o ochraně osobních údajů uživatelů 

internetu a mediální kritikou.  

Praktická část práce byla v návaznosti na teorii dedikována explorativnímu 

výzkumu, který byl proveden za pomocí experimentální výzkumné metody s využitím 
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komparační techniky v roce 2016 a 2017. Tento způsob komparace se v online médiích 

stále častěji vyskytuje, avšak v praxi není těmto explorativním výzkumným metodám 

přistupováno, nýbrž inzerenti, subjektivně bez využití dat a relevantního srovnávání, 

utrácí prostředky na reklamu, a tak mrhají prostředky celé společnosti jako celku. 

Praktická část byla započata rozborem metodologie sběru a analýzy dat.  

V další části byla představena společnost – bankovní instituce, které se experiment 

týkal, kdy v návaznosti došlo k seznámení s oběma mediálními strategiemi, které se 

v rámci výzkumu komparovaly – jednalo se o koncept „Palečkovi“ a koncept s mottem 

„Když ve vás někdo věří, dokážete víc“. Byla rozplánována mediální strategie See-

Think-Do-Care a změna nahlížení na toto plánování, která se vázala na komunikaci 

formou příběhu. Úspěšným krokem byla změna reklamního ad servingového systému 

na DoubleClick (DBC) – znám též jako Google Marketing Platform (GMP), který 

umožňuje možnost využívání programatického nákupu reklamního prostoru. Bylo 

přiblíženo nahlížení na reklamní prostor, který byl poskytován v rámci Czech Pusblisher 

Exchange (CPEX), sdružení předních českých provozovatelů online médií,  

Změna technického nastavení byla operabilní společně se změnou formy nákupu, 

kdy v rámci adservingu kampaní došlo k úpravě pěti klíčových nastavení v rámci 

nového nastavení, v textu pod pojmem „Stav současný“. Výsledky experimentu byly 

posouzeny zejména z pohledu přínosu na finální konverzi, která byla z 95 % učiněna 

přes PPC (Google, Seznam). Displayová reklama je zde asistenčním kanálem, kdy 

sledujeme právě míru asistované konverze, tedy viewthrough konverze (View-through 

Conversions) ale také konečných last click konverzí. Jako nepředpokládaným se stal 

zmíněný fakt zvýšení clickthrough konverzí a samotného CTR kampaní. Dále pak 

výrazně nižší objem nakoupených zobrazení, tedy snížení nákladů (ROI) a zvýšení 

výkonnosti kampaně. Závěrem praktické části budiž trend ve sjednávání půjček online 

a doporučení k tomu, aby zvolenou formu experimentálního výzkumu v rámci dvou  

a více definovaných mediálních strategií volilo více inzerentů a nabízelo jej více 

mediálních agentur, což by mohlo vést ke snížení nákladů na online reklamu a k vícero 

spokojeným uživatelům internetu díky neintruzivní reklamě. 
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Summary 

The diploma thesis is consist of 2 main parts – the theoretical part and the practical 

part composed in 2 chapters. 

The theoretical part dealt with brief analysis of the US media landscape, but more 

importantly focused on theoretical introduction of the programmatic purchase of an 

internet advertisements that are focused on Real Time Bidding (RTB). This basis dealt 

with aspects of the RTB phedomenon in connection with technological development 

and optimization strategies in the Internet.  

The practical part is concentrated on introduction of two different online media 

strategies of banking institutions, which has been further explored within the 

exploratory comparative technique using experiment.  

It summarized knowledge in the context of the development of internet advertising 

in the application of these mentioned media strategies of the banking institution. 
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