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Anotace 
Bakalárska práca „Nové média a ich využitie v marketingovej komunikácii na príkladoch 

spoločností Alza.cz a Mall.cz“ je tvorená teoretickou a praktickou časťou. Prvá časť sa 

venuje základným teoretickým východiskám a definícii pojmov, ktoré súvisia 

s komunikáciou, komunikačným procesom, novými médiami a ich využitím pre 

marketingové účely. Je tu predstavená stručná história vývoja nových médií, ich zásadný 

význam a možné spôsoby uplatnenia v marketingovej komunikácii. Praktická časť sa 

venuje tomu, akým spôsobom pracujú Alza.cz a Mall.cz s vybranými nástrojmi v podobe 

nových médií, ktoré sú najvýznamnejšími aktérmi na poli českého e-commerce. Pre túto 

oblasť podnikania, vzhľadom k veľmi konkurenčnému prostrediu, je dôležité správne 

využitie nových médií a možností, ktoré ponúkajú. Práca skúma charakter ich komunikácie 

na ich webových stránkach, Facebooku a Instagrame. Cieľom je zodpovedať výskumné 

otázky, či mala na ich obsah, v stanovenom období, vplyv prebiehajúca pandémia COVID-

19 a akým spôsobom a v akom rozsahu túto tému vybrané spoločnosti reflektovali. 

Postupne mapuje publikované články a príspevky v čase od 15. 3. do 11. 5. V závere práca 

popisuje výsledky výskumu a porovnáva prístupy dvoch pozorovaných subjektov.  

 

 

Annotation 
The bachelor thesis "New media and their use in marketing communication on the 

examples of Alza.cz and Mall.cz" consists of a theoretical and practical part. The first part 

deals with the basic theoretical background and definition of terms related to 

communication, communication process, new media and their use for marketing purposes. 

It presents a brief history of the development of new media, their fundamental importance 

and possible ways of application in marketing communication. The practical part deals 

with how Alza.cz and Mall.cz work with selected tools in the form of new media, which 

are the most important actors in the field of Czech e-commerce. For this area of business, 

due to the very competitive environment, it is important to make proper use of new media 

and the opportunities they offer. The work examines the nature of their communication on 

their websites, Facebook and Instagram. The aim is to answer the research questions as to 

whether their content was affected by the ongoing COVID-19 pandemic in a given period 

and in what way and to what extent the selected companies reflected this topic. Gradually 



 
 

 

maps the published articles and contributions in the period from 15 March to 11 May. In 

the end, the work describes the results of the research and compares the approaches of the 

two observed subjects. 
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 Úvod 

 

Človek je spoločenský tvor. Svoje pocity, myšlienky a názory potrebuje zdielať s ostatnými 

členmi spoločnosti. A práve táto jeho prirodzená potreba je základným princípom 

komunikácie.  

Ľudstvo prešlo v tomto smere obrovským vývojom. Takmer celý svet je v podstate 

prepojený a komunikovať s niekym, kto je tisícky kilometrov vzdialený, dnes už 

nepredstavuje žiadny problém.  

Tzv. nové média priniesli komunikačnú revolúcia, pričom asi najzásadnejším bol vynález 

internetu, ktorý posunul možnosti a rýchlosť širenia informácií na nepredstaviteľnú úroveň. 

Ďalší rozmer dali komunikácii sociálne média, ktoré umožnili dovtedy pasívnemu 

príjemcovi informáciíí vstupovať do komunikačného procesu a byť tvorcom, či šíriteľom 

obsahu. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť nové média v spektre marketingovej komunikácie 

v podaní dvoch silných hráčov na poli českého e-commerce. Alza.cz a Mall.cz.  

Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá obsahuje vysvetlenie základných pojmov a 

teoretických východísk k lepšiemu pochopeniu významu marketigovej komunikácie a 

nových médií, ktoré jej slúžia ako nástroj. Po nej nasleduje praktická časť, ktorá je založená 

na skúmaní obsahového charakteru komunikácie na webových stránkach a sociálnych 

médiach vybraných firiem.   

V snahe zúžiť časový rámec výskumu bolo stanovené časové obdobie od 15. 3. do 11. 5. 

2020. Zámerom práce je totiž zistiť, aký vplyv mala na komunikáciu pandémia tzv. 

koronavírusu, ktorá sa šíri v celosvetovom rozsahu od začiatku tohto roka, a ktorá ľudstvo 

postavila pred nebývalú skúšku. 15. 3. vyhlásila vláda Českej republiky mioriadny stav, 

ktorý mal veľký dopad na českú spoločnosť vo všetkých oblastiach jej života. 

Práca sa bude snažiť priblížiť prístupy a prácu Alza.cz a Mall.cz s týmto celospoločenským 

fenoménom v komunikácii na zákazníkov, fanúšikov a followerov.  

K tomu poslúži skúmanie ich komunikačných platforiem, intenzita a obsahové zameranie 

príspevkov a článkov.  
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 1 Proces komunikácie 

Proces komunikácie prebieha minimálne medzi dvoma subjektami, pričom jeden z nich je 

odosielateľom informácie a druhý jej príjemcom. Tieto role sa ale neustále striedajú a 

veľmi často sú obidva subjekty súčasne v roli odosielateľa aj príjemcu. 

Pre pochopenie procesu komunikácie boli vytvorené rôzne zjednodušené modely. Najstarší 

z nich je tzv. lineárny model. V tomto prípade bolo zdieľanie informácií považované za 

jednostranný proces. Odosielateľ, alebo inak komunikátor, vysiela správu (komuniké) 

prostredníctvom určitého kanálu smerom k príjemcovi (komunikantovi). Tento model 

vôbec nepracoval s možnosťou, že v komunikačnom procese dochádza k striedaniu rolí 

komunikátora a komunikanta. Táto skutočnosť bola zahrnutá až v tzv. transakčnom 

modeli komunikácie.1 

Z transakčného modelu vychádza tzv. základný model komunikácie, ktorý sa dodnes 

používa ako východiskový. 

Podľa publikácie Moderní marketingová komunikace autoriek Přikrylové a Jahodové sa 

skladá z týchto prvkov2: 

Odosielateľ (komunikátor), ktorý je pôvodcom, alebo zdrojom správy, môže byť jedinec, 

skupina alebo organizácia, ktorá vysiela správu smerom k príjemcovi prostredníctvom 

komunikačného kanálu. Aby bola komunikácia efektívna, mal by byť zdroj príjemcom 

vnímaný ako objektívny a pravdivý. Zároveň by mal byť príťažlivý, aby mal šancu 

príjemcu zaujať.  

Kódovanie je proces prevodu správy do podoby zrozumiteľnej príjemcovi, na základe 

ustálených symbolov, čiže slov, obrázkov, diagramov, či zvukov. 

Komunikačné kanály slúžia k prenosu informácií. Voľba komunikačného kanálu, 

respektíve média je veľmi dôležitou s ohľadom na cieľ a zámer zdieľaného obsahu. 

Nesprávna voľba môže mať za následok zlyhanie prenosu správy.  

Príjemca je ten, komu je prenášaná informácia určená, ktorý ju dekóduje. 

Dekódovanie je proces, kedy docháza k pochopeniu obsahu jeho príjemcom. Na tomto 

momente je závislá účinnosť komunikácie. Spätná väzba dáva komunikátorovi 

 
1 PŘIKRYLOVÁ, Jana, JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2005. 140 s. ISBN 80-247-3622-8. 
2 Tamtiež 
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povedomie o tom, či bol obsah správne pochopený. 

Šum môže byť interným alebo externým narušením prenosu informácií. Medzi externými 

vplyvmi môže byť prostredie, ľudia v okolí, či väčší počet súčasne pôsobiacich 

komunikácií. Ako interné šumy môžeme označiť temperament príjemcu, jeho sociálny 

pôvod, úroveň vzdelania, pohlavie, vek, hodnoty atď. 

 1.2 Masové médiá vo vývoji ľudskej komunikácie 

Nástup masovej komunikácia s využitím masových médií predstavuje významnú zmenu 

v možnostiach širenia a zdieľania informácií.  

Snahu zmapovať tento vývoj malo množstvo autorov. Jedným z nich je Marshall McLuhan, 

ktorý uchopil periodizáciu tohto vývoja podľa prevládajúceho typu komunikácie. V knihe 

Gutenbergova galaxia, ktorá vyšla v roku 1962, autor uvádza štyri obdobia3: 

1. Obdobie orálnej kmeňovej kultúry, ktoré označuje za „svet ucha“, pretože práve 

akustické vnímanie tu bolo zásadné. 

2. Nasleduje doba písanej kultúry, ktorú McLuhan nazýva „svetom oka“. Akustické 

vnímanie je v tomto období nahradené vizuálnym vnímaním, pomocou písma. 

3. Tretie obdobie je charakteristické významom kníhtlače a kníh na rozvoj poznania a 

sekularizácie. Autor ho nazýva Guttenbergova galaxia.  

4. Po skončení Guttenbergovej galaxie, ktoré súvisí s nástupom elektriny, nadväzuje 

obdobie „Macroniho galaxie“, ktoré McLuhan nazval podľa autora bezdrôtového 

telefónu Guglielma Macroniho.  

McLuhan predpovedal aj existenciu počítačových sietí, napriek tomu, že zomrel v roku 

1980. Na McLuhana v tomto bode nadväzujú Bednařík, Jirák a Köpplová v knihe Dejiny 

českých médií: „Mohli by sme v duchu jeho poetiky (Marshalla McLuhana, pozn. autora) 

uvažovať o Gatesovej galaktickej kope (v prípade, že budeme považovať podiel firmy 

Microsoft na súčasnej podobe komunikácie za reprezentatívny) alebo v obecnejšej rovine o 

digitálnom veku, pretože základnou črtou tejto epochy je digitalizácia dát a rozvoj 

komunikačných sietí.4 

 
3 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., Köpplová B. Dejiny českých médií: od počátku do současnosti, 2., upravené 
vydání, Praha: Grada, 2019. 456 s. ISBN 978-80-271-0553-3. 
4 BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., Köpplová B. Dejiny českých médií: od počátku do současnosti, 2., upravené 
vydání, Praha: Grada, 2019. 456 s. ISBN 978-80-271-0553-3. 
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 2 Nové média 

Analytik Jim Spaeth napísal v októbri 2005 pre Media Magazine  nasledujúce: 

Média sa stali tkanivom nášho života. Pred dávnymi a dávnymi časmi boli jeho tkanivom 

rodina a iné spoločenské väzby, alebo sa to tak aspoň traduje. V dnešnej postmodernej dobe 

však nie je skutočné nič, kým sa to neobjaví na nejakej významnejšej televíznej stanici, 

spravodajskom kanáli, internete, alebo inom mediálnom zdroji. Blízkosť neznamená nič; 

konektivita znamená všetko. Všetci vieme, že to tak je. Stačí sa pozrieť na skupinku 

priateľov, ktorí idú „spoločne“ po ulici: každý z nich je pomocou mobilu v spojení s niekým 

ďalším.5   

Vymedzenie pojmu „nové médiá“ je pomerne komplikované. Tento výraz sa ustálil v 60. 

rokoch 20. storočia a komunikačné prostriedky, ktoré ním možno označiť, tvoria stále sa 

zväčšujúci zoznam.  

McQuail uvádza, že ak by sme hľadali spoločné charakteristiky týchto médií, bude to 

vzájomné prepojenie; dostupnosť pre užívateľov; interaktivita; rozmanité možnosti využitia; 

otvorený charakter a „decentralizácia.6  

Skôr ako o „nové“ sa jedná o technológie, ktoré sa veľmi rýchlo vyvíjajú a sú neustálym 

zdrojom technologických inovácií. Môžeme medzi ne zaradiť infraštruktúru, akou je 

internet, materiálne artefakty, ako mobilný telefón, tablet, či počítač, webové služby 

(Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter apod.), počítačové hry, webové 

prehliadače a mnoho iného.  

Na rozdiel od tradičných masových médií, u ktorých môžeme pomerne jednoznačne určiť, 

akým spôsobom fungujú, ako a kým sú konzumované, u nových médií, vzhľadom k ich 

premenlivosti a širokej palete, zovšeobecňovanie nie je jednoduché. Dá sa ale povedať, že 

jedným zo spoločných faktorov nových médií je ich digitálny charakter.  

Pri klasifikácií jednotlivých druhov médií by sa mala zohľadňovať aj doba, v ktorej vznikli. 

Médií prechádzajú počas svojej existencie vývojom a dochádza u nich k zmenám, akou je 

napríklad digitalizácia. Pod vplyvom týchto zmien ale nevzniká nové médium, iba sa menia 

 
5 DEUZE, Mark, Media life: Život v médiích, Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016. 268 s. 
ISBN 978-80-246-2815-8. 
6 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4.vyd. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN 978-80-
7367-574-5. 
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charakteristiky už existujúceho.  

Rozlišovaniu medzi médiami, ktoré je možné zaradiť do kategórie nové a medzi 

technologickými inováciami, ktorými prechádzajú tradičné média sa venuje vo svojej 

publikácii Martin Lister.7 Nové médiá charakterizuje ako dobový fenomén, ktorý tvorí 

súčasť technologických, kultúrnych a spoločenských zmien a nevychádza iba z 

technologického vývoja, ale tiež spôsobu využívania médií.  

Ani táto definícia ale nevytvára jasnú hranicu medzi novými a tradičnými médiami. 

Spoločenské zmeny, v súvislosti s technologickým pokrokom, sa totiž dotkli aj televízie, 

rozhlasu, či tlačených médií.   

Lev Manovich, profesor na University of California, vo svojom diele „Jazyk nových médi“ 

(v originále „The Language of New media“) definoval päť základných princípov, resp. 

vlastností nových médií. 

Sú to numerická reprezentácia dát, modularita, automatizácia, variabilita a transkódovanie.  

Numerická reprezentácia dát znamená, že všetky súčasti tohto typu médií, teda texty, 

obrázky, videá, či zvukové nahrávky, sú tvorené, či reprezentované numerickým, 

digitálnym, kódom.  

Princíp modularity spočíva v tom, že jednotlivé prvky môžu byť skombinované do väčších 

objektov, ale napriek tomu si zachovávajú svoju jedinečnosť. Ako príklad uvedieme text – 

slová – písmená, alebo obrázok – tvary – pixely.  

Automatizácia sa delí na nižšiu a vyššiu úroveň. Nižšia označuje základné funkcie, ako napr. 

status „Away“ u komunikačných aplikácií. Automatizácia vyššej úrovne predstavuje 

prepracovanejšie postupy, ako napríklad umelá inteligencia. 

Variabilita znamená, že podoba objektu nových médií nie je definitívna a nemenná. Naopak, 

je možné ju meniť a upravovať do nekonečného množstva variant. Ako jednoduchý príklad 

nám môže poslúžiť písmo, u ktorého je možné meniť veľkosť, farbu, font atď.  

Transkódovanie je prenesenie do iného formátu – počítačových dát. Inak povedané, ide 

o tzv. digitalizáciu. Napr. e-mail, ktorý je základnou komunikačnou formou dnešnej 

digitálnej spoločnosti, tak, ako v minulosti klasická pošta.8  

 
7 LISTER, Martin. New Media: a critical introduction. Second Edition. New York: Routledge, 2009. 446 s. 
ISBN 978-0-415-43161-3. 
8 MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2001, 380 s. ISBN 978-80-246-2961-2. 
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 2.1 Digitalizácia 

Tradičné elektronické médiá sú založené na spracovaní analógového signálu, teda zázname 

a prenose prostredníctvom elektromagnetického vlnenia. Tieto médiá – rozhlas, televízia   – 

sú zároveň charakteristické tým, že každá platforma je určená pre špecifický typ obsahu. To 

isté platí aj pre tlač. 

Na rozdiel od tradičných médií sú nové médiá postavené na digitálnom signáli a sú teda 

vyjadriteľné číslami, je možné ich popísať sústavou rovníc. 

Skutočnosť, že nové médiá sú založené na na numerickom kódovaní dát, má niekoľko 

zásadných dôsledkov. Nové média sú vďaka tomu nestranné, modulárne, manipulovateľné, 

variabilné a automatizovateľné. Dôležité vlastnosti nových médií plynú tiež z toho, že 

využívajú binárny kód. A univerzálna povaha kódu v neposlednom rade umožňuje 

sieťovateľnosť týchto médií.9 

 2.2 Staré vs nové médiá 

McQuail vo svojej publikácii Úvod do teórie masovej komunikácie, vysvetľuje rozdiel medzi 

starými a novými médiami na základe úlohy tradičných médií a na základe vzťahov, ktoré 

medzi nimi panujú. Predovšetkým sa venuje vzťahom, ktoré súvisia s autorstvom, 

zverejňovaním, produkciou, distribúciou a prijímom. 

Nové média podľa neho prinášajú tieto dôsledky10: 

Pre autorov predstavujú omnoho väčšie možnosti, ako tradičné média. Podmienky k získaniu 

verejného uznania sa ale nezmenili. Aj z pohľadu vydavateľov predstavujú nové médiá nové 

možnosti, ale zároveň výzvy. V niektorých typoch internetového obsahu sa stretávame s 

tradičnou vydavateľskou rolou, ako je kontrola obsahu, redakčné zasahovanie, ale v iných 

tento element chýba. 

K najväčšej zmene dochádza z pohľadu publika. Príslušník publika často už nie iba súčasťou 

masy a členom siete, ktorú si sám zvolil. Činnosť publika sa okrem toho presúva od čistého 

prijímania k aktívnemu vyhľadávaniu, porovnávaniu a interakcii. 

 
9 MACEK, Jakub. Úvod do nových médíí. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 71 s. ISBN 
978-80-7464-025-4. 
10 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4.vyd. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN 978-80-
7367-574-5. 



 
 

8 

2.3 Internet 

Internet zásadne ovplyvnil medziľudskú komunikáiu, a tak je právom prirovnávaný ku 

Guttenbergovmu vynálezu kníhtlače. Postupom času sa stal neoddeliteľnou súčasťou našich 

životov a každodennej komunikácie. Predovšetkým pre mladšiu generáciu je prirodzenou 

súčasťou a obdobie, kedy neexistovalo pripojenia k sieti si dokážu len ťažko predstaviť.   

V on-line prostredí nadväzujeme priteľstvá, či partnerstvá, zdieľame svoje myšlienky a 

pocity, trávime pracovný, i voľný čas. Získavame informácie, ktoré nás formujú a budujú 

našu identitu. Jeho vynález bol bezpochyby pre spoločnosť revolučný. 

Internet vznikol pred viac ako 50 rokmi, ako projekt americkej armády, ktorá potrebovala 

zabezpečiť prepojenie svojich radarových staníc. Následovali pokusy na vzdelávacích 

inštitúciách.  

Zásadný zlom nastáva v roku 1980, kedy vzniká myšlienka tzv. hypertextu, ktorá má uľahčiť 

zdiezdielanie a aktualizáciu informácií. Dôležitý je v histórii internetu rok 1993, kedy bol 

rozšírený medzi bežných užívateľov, po tom ako dala organizácia National Center for 

Supercomputing Applications zdarma k dispozícii grafický prehliadač Mosaic. V tomto 

období je tiež vyvinutý služba WWW v súvislosti s ktorou sa bežne používa pojem webové 

stránky. Tie sú navzájom prepojené tzv. hypertextovými odkazmi 11  

Práve hypertextový obsah je funkcia, ktorá je zásadná z pohľadu marketingu na internete. 

Umožňuje zdieľanie, publikovanie, služi pri vyhľadávaní a dáva možnosť priviesť užívateľa 

k požadovaným informáciám.  

Fenoménom internetu sú možnosti participácie. Rôzne on-line platformy poskytujú vhodný 

priestor, prípadne sú k tomu priamo určené, aby sa užívateľ stával súčasťou rôznych 

komunít.  

„Ide o veľmi rozsiahly súbor najrôznejších virtuálnych spoločenstiev, ktoré spolu nielen 

diskutujú, ale aj zdieľajú informácie týkajúce sa spoločných záujmových aktivít, ktoré 

nemusia byť len voľnočasového, ale i proaktívneho charakteru.“12  

 
11 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-
4311-7 
12 VRABEC, Norbert. ON-LINE GENERÁCIA: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže 
v informačnej spoločnosti. In: Iuventa.sk [online]. Minsterstvo školstva Slovenskej republiky. © 11/2009. 
Dostupné z: 
https://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/davm027/on_line_generacia_publikacia.p
df 

https://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/davm027/on_line_generacia_publikacia.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/davm027/on_line_generacia_publikacia.pdf
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3 Nové média v marketingovej komunikácii 

Nové média dali pojmu marketingová komunikácia úplne nový rozmer. Umožňujú šírenie 

marketingového obsahu smerom k širokej verejnosti v reálnom čase. Sú veľmi efektívne 

v komunikácii na úrovni jednotlivcov, viacerých osôb, či rôzných skupín a más ľudí. Ich 

veľkou výhodou je tiež otvorenosť. Každý môže byť ich súčasťou a tak tvorcom, ako aj 

šíriteľom obsahu. Ich efektivita zároveň spočíva v možnostiach veľmi konkrétneho cielenia 

a zároveň oveľa lepšej merateľnosti, ako to bolo u tradičných médií. 

Je preto pochopiteľné, že sa stali zásadnou súčasťou firemného komunikačného mixu a 

stratégií.  

3.1 Marketingová komunikácia 

Základným princípom marketingu je prinášať hodnotu zákazníkovi a firme zisk, ktorý je 

spravidla závislý na jeho spokojnosti. Firma, v ideálnom prípade, takýto stav docieli, ak 

ponúka kvalitný produkt, vo výhodnej cene, v správny čas, na správnom mieste, a to 

všetko takým spôsobom, aby potenciálneho zákazníka presvedčila. To je zhrnutím 

konceptu tzv. marketingového mixu, ktorý navrhol v roku 1960 E. Jerome McCarthy. 

Tvoria ho 4 P: 

• Product (produkt) – to, čo prináša zákazníkovi určitú hodnotu, či už v podobe 

využitia, alebo len dobrého pocitu z jeho získania; 

• Price (cena) – náklady vynaložené na získanie produktu, vrátane dopravy, balného 

atď.; 

• Place (distribúcia) – všetko, čo je potrebné k tomu, aby sa produkt dostal k 

zákazníkovi;   

• Promotion (vo voľnom preklade komunikácia) – informovanie zákazníka 

o existencii produktu.13 

Marketingová komunikácia je štvrtou zložkou tzv. marketingového mixu, ktorý tvoria 4P 

(angl. Product, Price, Place a Promotion). Doslovný preklad je propagácia, čo by bolo 

pomerne zavádzajúce, preto sa v slovenskom preklade používa slovo komunikácia. 

Účelom totiž nie je iba reklama, ale skutočná komunikácia so zákazníkom, ktorá by mala 

 
13 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 
techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2005. Expert 
(Grada). 280 s. ISBN 802470966X. 
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byť v ideálnom prípade obojsmerná.   

“Predložiť pred zákazníka produkt, aj keď je veľmi kvalitný, a spoliehať sa na to, že ho 

proste kúpi, nestačí. Kvalitný produkt je pre úspech nutnou podmienkou, ale nie jedinou. 

So zákazníkmi je nutné vedieť komunikovať, a najmä tí, ktorí predávajú služby (svoje 

znalosti), si nevystačia iba s odbornosťou. Obecne platí, že ak neviete so zákazníkmi 

jednať, nevžijete sa do ich problému, neprispôsobíte svoje správanie, svoju reč, nie ste 

schopní zaujať a presvedčiť, potom nemôžete uspieť.”14  

Marketingová komunikácia predstavuje v spomínanom marketingovom mixe veľmi 

dôležitú zložku. Prostredníctvom jej nástrojov firmy komunikujú s existujúcimi aj 

potenciálnymi zákazníkmi o ich produktoch a službách. Snažia sa zaujať, vytvárať 

pozitívny dojem, budovať vzťah a dôveru, a to aj po tom, ako zákazník dokončí svoj 

nákup. 

Aby bola komunikácia firmy úspešná, mala by byť plánovaná, konzistentná a podliehať 

určitej stratégii.  

3.2 Ciele marketingovej komunikácie 

Podľa Patricka De Pelsmackera a spol. je možné rozdeliť ciele marketingovej komunikácie 

do troch katgórií: „predmetné ciele, ciele procesov a ciele efektívnosti. Predmetným 

cieľom komunikácie je obsadenie cieľovej skupiny najefektívnejším a najúčinnejším 

spôsobom. Ciele procesov sú vlastne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby 

komunikácia mohla byť efektívna. Ciele v oblasti efektívnosti patria k najdôležitejším, 

pretože predmetné ciele zaisťujú iba správne nasmerovanie akcie a procesné ciele zaisťujú 

dostatočné spracovanie zdelenia.“15 

Ciele marketingovej komunikácie môžu byť rôzne, ale najčastejšie ide o snahu informovať 

o produktoch a službách, presvedčiť zákazníka, aby ich zakúpil a tiež pripomínanie, že sú 

stále k dispozícii. Veľmi dôležité je ale aj budovanie vzťahov so zákazníkmi. Bez ohľadu 

na to, či sa jedná o človeka, ktorý nakupuje pravidelne, alebo takého, ktorý nakúpil iba raz 

a nie je pravdepodobné, že by to zopakoval. Aj on totiž pôsobí na svoje okolie a jeho 

skúsenosť môže ovplyvniť ďalších ľudí, ktorí predstavujú potenciálnych zákazníkov.  

 
14 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-
4311-7.  
15 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-1. 
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„Pomocou marketingovej komunikácie sa nemôže iba vyvíjať tlak za zákazníka, ale musí 

byť reflektovaná aj vzťahová stránka komunikácie. Z toho dôvodu sa definujú ciele vždy 

obomi smermi, ako k zákazníkovi, tak od neho“16, uvádza Janouch vo svojej publikácii 

a dopĺňa to výpisom jednotlivých cieľov. 

V smere k zákazníkovi sú to nasledujúce 4 základné okruhy cieľov: informovať, 

ovplyvňovať (vytvoriť preferencie), priviesť k akcii. Smerom od zákazníka je to snaha 

získať od zákazníka informácie v podobe požiadaviek, preferencií, spokojnosti apod. 

a zároveň získať informácie o zákazníkovi samotnom.17 

 3.3 Formy marketingovej komunikácie 

Prelom 20. a 21. storočia priniesol v tejto oblasti zásadné zmeny. V tomto období prestali 

fungovať overené nástroje, ako televízne spoty, s ktorými sa ľudia dokázali stotožniť. Ak 

niekedy v minulosti stačila k úspechu samotná reklama, dnes sú to komplexné kampane s 

využitím širokého portfólia nových nástrojov.18 

Zásadným a dlhotrvajúcim nástrojom marketingovej komunikácie je reklama. Je to stimul, 

ktorý má potenciálneho zákazníka priviesť k nákupu produktu alebo služby. Reklama 

používa široké spektrum formátov od tlače, literatúry, cez televízne spoty, bannery, až po 

billboardy.19  

Zaujať potenciálneho zákazníka je v dnešnej dobe veľmi náročné. Úspešné reklamy preto 

musia byť originálne, nápadité, musia mať estetickú, či inú pridanú hodnotu. Skrátka 

schopnosť odlíšiť sa od ostatného audiovizuálneho obsahu, ktorým je jej cieľový prijímateľ 

zahltený. 

Ďalšou formou marketingovej komunikácie je podpora predaja. Tá môže byť krátkodobá 

v podobe akčnej ponuky s výrazne zníženou cenou produktu. V takom prípade je jej 

hlavným cieľom urýchliť rozhodnutie zákazníka nakúpiť. Môže mať však aj dlhodobý 

charakter, v podobe rôznych vernostných a členských programov, ktoré budujú vzťah so 

zákazníkom, zvyšujú jeho loajalitu a šancu na opakovaný nákup.V obidvoch prípadoch sa 

však jedná o snahu zvýšiť predaj.     

 
16 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
17 Tamtiež 
18 PŘIKRYLOVÁ, Jana, JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2005. 140 s. ISBN 80-247-3622-8. 
19 Tamtiež 
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 3.3.1 Reklama 

Reklama je jedným zo základných a tradičných spôsobov marketingovej komunikácie. A 

v podstate nevyhnutná zložkou úspešného podnikania. 

„Je to platená (spravidla, pozn. autora) forma propagácie produktov, kedy produktom môže 

byť výrobok, tovar, služba, nehmotný výsledok nejakej činnosti atď. Reklama je tiež 

využívaná na propagáciu značiek, firiem, alebo myšlienok. Je to nástroj na presviedčanie a 

informovanie ľudí a využíva sa predovšetkým k vyvolaniu záujmu o produkt. 

Z dlhodobého hľadiska má význam v pripomínaní produktov a značiek.“20  

Reklama nás denne obklopuje vo všetkých jej formách. Mestá sú ňou presýtené a inak to 

nie je ani v on-line prostredí. Je totiž často hlavnou zložkou prijímov prevádzkovateľov 

webových stránok, portálov a sociálnych sietí, takže sa s ňou užívateľ stretáva na každom 

kroku. Z dôvodu tohto presýtenia vznikli rôzne rozšírenia pre prehliadače, ktoré blokujú 

zobrazovanie reklamy. 

V začiatkoch bola reklama na internete realizovaná vo forme bannerov a jej úspešnosť bola 

vysoká. Pre užívateľov to bolo niečo nové, neboli zvyknutí na takýto typ reklamnej 

komunikácie. Reklama na internete je väčšinou koncipovaná tak, že na ňu môže užívateľ 

kliknúť a už tým vysiela smerom k firme určitú informáciu o sebe, svojich záujmoch a 

preferenciách. Problém ale nastal po jej masovom rozšírení, kedy užívatelia začali strácať 

záujem a objavuje sa efekt tzv. bannerovej slepoty. Tá sa prejavu tak, že návštevníci 

stránok prakticky ignorujú všetko, čo pôsobí ako reklama.21 

Tento problém sa netýka tzv. PPC reklamy (Pay per click, v preklade platba za klik), ktorá 

funguje často na pricípe poskytnutia výsledkov vyhľadávania, na základe toho, čo užívateľ 

do vyhľadávača zadá, prípadne zobrazovania bannerov s produktami a službami, o ktoré sa 

už niekedy zaujímal. Je to teda oveľa viac personalizovaná komunikácia a aj pre 

samotného užívateľa má väčší prínos.  

Aj vďaka rôznym novým formám on-line reklamy má podiel v podobe nákladov na 

inzerciu rastúci trend, ako ukazuje tabuľka 1.   

 
20 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
21 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
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Príloha č. 1: Vývoj výdajov na internetovú inzerciu v mld. Kč22 

 
* odhad; součty nezahrnují SMS, MMS 

  

 
22 SPIR, MEDIAN, ppm factum: Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v mld. Kč 
[online]. 2/2020. [cit. 19. 7. 2020]. Dostupné na http://www.inzertnivykony.cz/ 
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3.3.2 Podpora predaja 

„Podpory predaja sú chápané ako krátkodobé stimuly zamerané na zvýšenie predaja 

určitého produktu prostredníctvom poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkom.“23 

Cieľom takejto podpory je presvedčiť zákazníka, aby nákúpil, teda zvýšiť predaj. V tom je 

rozdiel v poravaní s reklamou, ktorej prímárny cieľ je informovať o možnosti nákupu. 

Rozdiely v týchto formách komunikácie sa však často stierajú a dochádza k ich prelínaniu. 

Niektoré stimuly k nákupu sú zároveň reklamou, iné sa blížia skôr k forme public relations. 

Medzi najčastejšie stimuly, ktoré zvyšujú predaj patrí zľava v podobe výpredajov, či 

rôznych kupónov, ďalej doprava zdarma, darčeky k nákupom, súťaže, ale napríklad aj 

hodnotenie a diskusia pod produktami na e-shopoch.  

Podpora predaja je veľmi dôležitou formou maretingovej komunikácie a nezaobíde sa bez 

nej v podstate žiadny produkt.    

3.3.3 Public relations 

Prvé dve opisované formy marketingovej komunikácie, reklama a podpora predaja, sú 

zamerané na priame zvýšenie odbytu. Public relations je naopak zamerané na dlhodobú 

komunikáciu s verejnosťou a budovanie vzťahov, dôvery a image danej firmy. 

„Verejnosť v public relations predstavuje všetky subjekty, ktoré majú k firme a jej 

aktivitám vzťah. Takže nejde len o zákazníkov, ale sú to tiež manažéri firiem, majitelia a 

akcionári, zamestnanci, novinári, pracovníci štátnej správy, politici, ľudia žijúci v okolí 

firmy a obecne všetci, ktorých sa nejak činnosť firmy dotýka. Firma musí udržiavať dobré 

vzťahy so všetkými.“24   

Za účelom public relations sú využívané rôzne prostriedky komunikácie. V on-line 

prostredí sú dobrou platformou webové stránky, prípadne sociálne siete firmy. PR má 

najsilnejší dopad vtedy, ak sú aktivity realizované nenásilnou formou, majú určitú pridanú 

hodnotu a nevytvárajú dojem, že ide iba o snahu niečo predať.  

Vhodnou formou PR aktivít je tvorba noviniek a článkov a to hneď z niekoľkých dôvodov. 

Ľudia majú vo všeobecnosti o aktuality záujem, takže ak budú texty zaujímavé, majú 

 
23 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2010, 303 s., [16] s. obr. příl. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8, str. 42. 
24 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-
4311-7 
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potenciál pritiahnuť ich pozornosť. Pozitívny dopad majú ak preto, že takýmto spôsobom 

zanecháva firma na internete stopy, ktoré majú vplyv na umiestnenie vo výsledkoch 

vyhľadávania. No a ak je článok umiestnený na inom webe, pomocou odkazov v ňom, sa 

užívateľ môže dostať na web firmy. 

Okrem článkov siahajú firmy aj po iných formách vlastnej produkcie napr. podcastov, či 

videí, prostredníctvom ktorých môžu predstaviť svoje produkty, či firmu samotnú.  

V dnešnej dobre je veľmi dôležité PR na sociálnych sieťach. Vzhľadom k ich obrovskému 

zásahu a rýchlosti šírenia informácií dokážu byť pre public relations firiem veľmi 

užitočným nástrojom, no zároveň predstavujú množstvo rizík. Ale, zjednodušene 

povedané, bez nich to proste nejde.      

3.4 Marketingová komunikácia v on-line prostredí 

Ako sme už spomenuli, nové médiá priniesli rýchlejšie a účinejšie spôsoby komunikácie, a 

to samozrejme platí aj o oblasti marketingu. Obzvlášť o on-line prostredí. Nikdy predtým 

nebolo jednoduchšie zacieliť na tak veľkú skupinu ľudí v reálnom čase. Fascinujúca je 

zároveň presnosť s akou je možné komunikovať na konkrétne cielové skupiny. A tiež 

možnosti participácie užívateľov, a neposlednej rade pre marketing tak dôležité možnosti 

merania a vyhodnocovania.      

3.5 Nástroje marketingovej komunikácie v on-line prostredí 

V tejto časti práce sa budeme venovať konkrétnym nástrojom nových médií, ktoré slúžia 

ako prostriedky marketingovej komunikácie. Samozrejme, vzhľadom k obrovskému počtu 

takýchto platforiem a dynamike samotného prostredia nových médií, nemáme možnosť 

venovať sa všetkým. Pôjde skôr o stručný prehľad niektorých z nich.  

On-line prostredie poskytuje veľké množstvo rôznych možností, nástrojov a prostriedkov 

k propagácii. Je ťažké hodnotiť, ktoré z nich sú tie najdôležitejšie a najefektívnejšie. My sa 

budeme venovať komunikácii prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí. Práve 

tieto komunikačné platformy, respektíve prostredia rozoberieme aj na praktických 

príkladoch využitia nami vybranými spoločnosťami, v ďalšej časti tejto práce.    

Spoločným znakom komunikačných platforiem nových médií, je fakt, že tvorca obsahu 

nemá nad užívateľom žiadnu prevahu, a tak mu musí ponúknuť obsah, ktorý ho skutočne 

zaujme a bude pre neho prínosom. Len tak má marketér šancu užívateľa zaujať a získať pre 
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svoj zámer. Preto je dôležité, aby sa na vec pozeral optikou užívateľa a to aj pri výbere 

vhodného nástroja, pri rôznych typoch obsahu.  

3.5.1 Webová prezentácia 

V procese postupného rozširovania internetu začalo firmám dochádzať, že je to výborný 

priestor pre ich prezentáciu. Webové stránky prešli od svojho vzniku veľkým vývojom. 

V začiatkoch to boli veľmi jednoduché prehľady základných informácií, ale postupne sa 

z nich stalo interaktívne prostredie, kde užívateľ nájde všetko čo hľadá od možnosti priamo 

kontaktovať vlastníka stránky až po rôzne aplikácie poskytujúce podporu. 

Dnes už nie je tak podstatné, aby mala každá firma vlastné webové stránky, pretože existujú 

rôzne iné platformy, ktoré jej umožňujú on-line prezentáciu seba, svojich aktivít, produktov, 

či služieb. Byť aktívny v komunikácii na internete je však pre jej úspech v podstate 

nevyhnutné. Na druhej strane, výhodou webu je, že na neho môžu odkazovať všetky ostatné 

aktivity v on-line, ale aj off-line, prostredí. 

Napriek rôznym iným možnostiam je pre niektoré spoločnosti kvalitná webová prezentácia 

a komunikácia stále veľmi dôležitá. A aby boli stránky úspešné, je nutné pri ich tvorbe 

a spravovaní dodržiavať určité zásady, ktoré platia aj pre iné internetové komunikačné 

prostriedky ako e-shop alebo blog. 

E-shop (elektronický obchod) je internetový obchod, ktorý umožňuje nákup 

prostredníctvom digitálneho zariadenia, ako počítač, tablet, či telefón. Pre firmy, ktoré sa 

zaoberajú predajom je absolútnou nevyhnutnosťou. Väčšina zainteresovaných si to 

uvedomuje a preto je toto prostredie extrémne konkurenčné.  

To jednak znižuje ceny a zároveň núti prevádzkovateľov e-shopov prichádzať stále s novými 

spôsobmi a stratégiami, ako upútať pozornosť zákazníkov a podporiť predaj, čo sa deje 

v podobe rôznych akčných ponúka a vernostných programov, ktoré by mali prilákať nových 

zákazníkov. E-shopy sa tiež snažia poskytnúť zákazníkovi čo najviac informácií 

o produktoch, či poukázať na ich prednosti v podobe rôznych recenzií a hodnotení.        

3.5.2 Sociálne média 

Sociálne média umožňujú pripojenie a komunikáciu ľudom z takmer všetkých kútov Zeme. 

„Každý môže komunikovať s každým“.  

Sú síce fenoménom posledných rokov, ale niektoré teórie komunikácie, ktoré ich 
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predchádzali, sú na ne veľmi dobre aplikovateľné. Marshall McLuhan vo svojej knihe 

Understanding Media rozdelil média na základe miery aktívnej participácie užívateľa na tzv. 

horúce a studené. Horúce médiá nevyžadujú od konzumenta výrazejšiu participáciu a 

zapojenie zmyslov. McLuhan sem radí napríklad film, či fotografiu. Naproti tomu u 

studených médií musí užívateľ oveľa viac zapojiť svoje zmysly a predstavivosť. Autor tu 

uvádza príklady ako televíziu, či komiks a spomína termín participácia, ktorá je u sociálnych 

médií tak zásadná.25 

Sociálne média sú digitálne média, ktoré povzbudzujú užívateľov k účasti a zdieľaniu. Ich 

hlavnou úlohou je motivácia k interakcii s ostatnými užívateľmi a zároveň k tvorbe 

vlastného obsahu a jeho šíreniu. Medzi najvýznamnejšie sociálne média súčasnosti patria 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, ale napr. aj Wikipedia.  

Pôvodným účelom bola komunikácia ľudí medzi sebou. Postupom času sa ale stali 

významným zdrojom informácií, ktorý môže ovplyvňovať napríklad nákupné správanie. 

Preto sú veľmi užitočným marketinovým nástrojom.   

Marketingová komunikácia na sociálnych médiách má svoje špecifiká vzhľadom na ich 

vlastnosti. Medzi tie základné, z pohľadu obchodného využitia, by som zaradil ich 

otvorenosť a veľmí dobré možnosti reklamného cielenia. Otvorenosť týchto platforiem je 

obrovskou výhodou, pretože vďaka tomu môže byť obsah šírený veľkou rýchlosťou,  

prirodzenou a nenásilnou cestou. Ak sa firme podarí nastaviť komunikáciu správne, počet 

jej nasledovníkov môže enormne narásť doslova zo dňa na deň. Obľúbenosť sociálnych 

médií je totiž obrovká a používajú ich miliardy ľudí na celom svete. Rovnako rýchlo, a 

možno ešte rýchlejšie, sa ale dokáže šíriť aj negatívny postoj a kritika, čo môže mať 

v konečnom dôsledku fatálne následky.  

Efekt sociálnych médií v oblasti public relations je nespochybniteľný. Práve nepriamy 

spôsob ovplyvňovania a obojsmerná komunikácia prináša najlepšie výsledky. Cieľom 

v tomto prípade nie je priamy predaj, ale budovanie povedomia a vzťahu s existujúcim, 

alebo potenciálnym zákazníkom. 

  

 
25 McLuhan, Marshal; Lapham, Lewis H.: Understanding Media: The Extensions of Man. USA: MIT Press, 
1994. 400 s. ISBN-10: 0262631598 



 
 

18 

4 Využitia nových médií v marketingovej komunikácii Alza.cz a Mall.cz 

Začiatkom roku 2020 sa svetom začolo šíriť vírusové ochorenie COVID-19 spôsobené 

koronavírusom SARS-CoV-2. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 11.3. 2020 

šírenie tohto vírusu za pandémiu, čiže epidémiu s celosvetovým rozšírením.26 

Na území Českej republiky boli prvé potvrdené prípady nákazy zaznamenané 1. marca 

202027 a udalosti nabrali rýchly spád. 15. 3. sú zatvorené všetky reštauračné zariadenia a 

ostatné prevádzky, mimo tých najdôležitejších.  

Je to situácia, s akou sa súčasná spoločnosť ešte nikdy nestretla a pochopiteľne má, a bude 

mať dlhodobo, zásadné dopady na jej fungovanie vo všetkých jej oblastiach.  

Vzhľadom k závažnosti týchto okolností sa pokúsime v práci priblížiť komunikáciu dvoch 

vybraných českých e-shopov Alza.cz a Mall.cz práve v tomto období. Konkrétne v časovom 

rámci od 15. 3. do 11. 5. 2020. Teda od  vyhlásenia núdzového stavu, do dňa, kedy došlo 

k postupnému uvolňovaniu obmedzení. 

Zameriame sa pri tom na webové stránky a sociálne média. Pokúsime sa zmapovať, akým 

spôsobom sa tieto firmy prisbôsobili okolnostiam, ako ich reflektovali, a v čom sa ich 

komuniácia smerom k verejnosti zmenila.    

4.1 Definovanie cieľov a metodológie výskumu 

Základným cieľom výskumu bolo zistiť, aký dopad malo obdobie pandémie v prvých 

týždňoch zavedenia opatrení proti šíreniu koronavírusu na komunikáciu Alza.cz a Mall.cz, 

ktorú realizujú na platformách nových médií. Konkrétne sa zameriame na webové stránky, 

Facebook a Instagram. 

Pomocou kvantitatívneho výskumu sa pokúsime zistiť, ako často sa objavovala téma 

COVID-19 v komunikácii týchto dvoch lídrov českého e-commerce na ich blogoch a 

sociálnych sieťach. Ďalej budeme mapovať, akým spôsobom tému uchopili a či stala 

súčasťou ich komunikačnej stratégie, čo predstavuje kvalitatívnu zložku tohto výskumu. 

Na základe vyššie uvedeného boli stanovené tieto dve výskumné otázky: 

 
26 Novinky.cz. WHO vyhlásila kvůli koronaviru pandemii [online]. Praha: Novinky.cz. [Cit. 22.7.2018]. 
Dotupné z: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/svet-celi-koronavirove-pandemii-uvedla-who-
40316361 
27 Česká televize. V Česku jsou tři lidé nakažení koronavirem. Předtím byli v Itálii [online].  © Česká televize 
1996 – 2020 [Cit. 22.7.2018]. Dotupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3056228-v-cesku-jsou-tri-lide-
nakazeni-koronavirem 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/svet-celi-koronavirove-pandemii-uvedla-who-40316361
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/svet-celi-koronavirove-pandemii-uvedla-who-40316361
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3056228-v-cesku-jsou-tri-lide-nakazeni-koronavirem
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3056228-v-cesku-jsou-tri-lide-nakazeni-koronavirem
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1. Ovplyvnila pandémia COVID-19 komunikáciu spoločností Alza.cz a Mall.cz 

2. Akým spôsobom komunikovali spoločnsti Alza.cz a Mall.cz tému pandémia 

COVID-19? 

Na pozadí hlavného cieľa budeme sledovať celkový prístup skúmaných subjektov 

k vybraným komunikačným kanálom nových médií, spôsob a mieru ich využitia. 

V závere výskumu sa pokúsime tieto dva prístupy porovnať a stručne zhodnotiť.    

 4.2 Stručná história Alza.cz 

Alza.cz je najväčším českým e-shopom v oblasti spotrebnej elektriniky so silným 

zastúpením aj v iných segmentoch (hračky, knihy, šport, drogéria atď.). História firmy siaha 

do roku 1994, kedy bola založená Alešem Zavoralem pod názvom Alzasoft. Významné 

postavenie na trhu začala budovať v roku 1998. Vtedy vznikli prvé webové stránky, ešte nie 

za účelom internetového predaja. Elektronický obchod prepojený s webom firmy vzniká 

v roku 2000.  

V roku 2005 dochádza ku skvalitňovaniu služieb internetového obchodu. Je zavedená plata 

kartou, voľba spôsobu doručenia Českou poštou a u produktov na e-shope je spustená 

diskusia.  

O rok neskôr sa firma prispôsobuje slangovému výrazu zákazníkov a z Alzasoft.cz vzniká 

Alza.cz. Zároveň je spustená nová veria internetových stránok v rôznych jazykových 

mutáciách a s novými funkciami.  

V roku 2008 vstupuje do hry veľmi dobre známy maskot firmy – mimozemšťan Alzák. 

Firma začína pracovať s novými reklamnými formátmi a médiami. V ďalších rokoch 

rozširuje svoje podnikanie otváraním nových pobočiek. Okrem iného vzniká showroom 

v Pražškých Holešovicích. 

Portfólio marketingových komunikačných nástrojov Alza.cz je pomerne veľké. V čele je 

určite on-line komunikácia, ale silné zastúpenie má aj reklama v televízii, v tlači a výrazne 

firma využíva aj vonkajšiu reklamu v podobe billboardov, citylightov a pod. 

4.2.1 Webové stránky a e-shop Alza.cz 

Alze.cz je líder internetového predaja v Českej republike a na Slovensku. S ohľadom na jej 

zameranie na internetový predaj je logické, že pre jej fungovanie je zásadný elektronický 

obchod, teda e-shop. Ten je spojený s webovou prezentáciou spoločnosti. Tento účel je ale 
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skôr okrajový.   

E-shop Alza.cz ponúka široký katalóg produktov v kategóriách elektronika, šport, hobby, 

drogéria, beauty, hračky, knihy a časopisy, pet a auto-moto.  

Pokiaľ ide o samotnú prezentáciu firmy, stránky obsahujú základné informácie 

o spoločnosti, kontaktné údaje a odkazy pre média. Návštevník tu ďalej nájde odkazy na 

aplikácie Alza.cz, či informácie o jej logistických centrách.  

V sekcii „Pomáháme potřebným“ spoločnosť prezentuje svoje charitatívne aktivity 

a sponzoring komunít.  V ročných prehľadoch je k nahliadnutiu zoznam všetkých adresátov 

finančných príspevkov od Alza.cz a zároveň odkaz na formulár, prostredníctvom ktorého je 

možné priamo o podporu požiadať. Takáto forma PR je veľmi účinná a u firiem podobného 

formátu aj veľmi častá. Smerom k verejnosti to vysiela dobrý signál a vytvára pozitívny 

image firmy, ktorá tak pôsobí, že sa nezaujíma iba o vlastný zisk, ale aj dianie okolo a snaží 

sa o pomoc potrebným. 

Na webových stránkach nájdeme odkazy aj na rôzne aktivity na podporu predaja. Jednou 

z nich je vernostný program Alza Premium. Je to platené členstvo, ktoré zahŕňa výhody 

v podobe dopravy zdarma, exkluzívne zľavy na vybrané produkty, okamžité vybavenie 

reklamácie, prednostný výdaj tovaru, osobného asistenta, predplatné časopisov zdarma  atď. 

Členstvo stojí 249 Kč/mesiac, prípadne 2490 Kč/rok. K dispozícii je skúšobná verzia na 30 

dní.  

Vernostné programy ako tento sú výborným príkladom, ako udržiavať dlhodobé vzťahy so 

zákazníkom. Poskytnutím dlhodobých výhod a starostlivosti firma výrazne zvyšuje 

pravdepodobnosť opakovaného nákupu. Kde inde predsa zákazník nakúpi, ak nie tam, kde 

má exkluzívne zľavy a špeciálnu starostlivosť.  

Web ďalej obsahuje sekciu články, ktorá obsahuje novinky, recenzie, rady a odporúčania 

z rôznych oblastí jej portfólia. Samozrejme, predovšetkým elektroniky. Texty slúžia 

primárne ako podpora predaja. Tematicky sú venované konkrétnym produktov, alebo na ne 

odkazujú. Na druhú stranu je nutné podotknúť, že obsah má pre čitateľa pridanú hodnotu, 

články prinášajú zaujímavé informácie a sú dobre spracované.  

Obsah sekcie je pravidelne aktualizovaný, často vychádza niekoľko textov za deň. Články 

majú štandardnú štruktúru, vrátane medailóniku autora. To sú faktory, ktoré môžu 

v čitateľoch podporovať dôveru a zbavovať ich pocitu, že jediným účelom vzniku týchto 
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textov je predaj produktov z katalógu Alza.cz.  

V nami vytýčenom období, kedy sme sledovali tematické ladenie článkov, pochopiteľne 

Alza pracovala aj s témou pandémie COVID-19. Na blogu sa jej ale nevenovala tak výrazne, 

ako by sa dalo čakať. Aspoň v porovnaní s pomerne veľkým počtom textov, ktoré na ňom 

vychádzajú (v priemere 2 články za deň). Od 15. 3. do 11. 5. vyšlo na blogu 16 článkov, 

ktoré sa tematicky týkali témy koronavírusu.  

Niektoré mali charakter rád a tipov. Napríklad na domáce cvičenie, hry s deťmi, ako si 

vybaviť home office, či dezinfikovať domácnosť. 

Príloha č. 2: Články z blogu Alza.cz v podobe tipov a odporúčaní  

 

 Zdroj: www.alza.cz 
 

Iné boli viac zamerané na podporu predaja a tému využívali skôr ako nástroj za týmto 

účelom.  

   Príloha č. 3: Články z blogu Alza.cz zamerané na podporu predaja 

  

Zdroj: www.alza.cz 
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4.2.2 Facebooková stránka Alza.cz 

Zo sociálnych sietí, ktoré Alza.cz používa, je práve na Facebooku jej komunikácia 

najintenzívnejšia. Až na pár výnimiek, denne zverejní aspoň jeden, niekedy až päť 

príspevkov. V období, ktoré sme mapovali, teda od 15. 3. do 11. 5. bolo na facebookových 

stránkach Alza.cz publikovaný celkom 149 príspevkov. V priemere je to 2,5 príspevku na 

deň. Najplodnejší bol pondelok, 20. 4., kedy bolo zverejnených sedem postov. V období, 

ktoré sme sledovali boli iba štyri dni, kedy sa na týchto stránkach neobjavilo nič nové. Vo 

všetkých štyroch prípadoch to bol víkendový deň.  

Stránka má 264 581 fanúšikov, čo z nej robí veľmi úspešný nástroj na komunikáciu.  

Čo sa týka obsahového zamerania príspevkov, značnú časť tvoria tie na podpory predaja 

produktov zo skladov spoločnosti, kedy po krátkom komentári nasleduje odkaz na e-shop. 

Texty sú ale autentické a vtipné a často prinášajú informácie o technologických novinkách, 

čo môže byť pre fanúšika stránky zaujímavé. 

Okrem toho sa na stránke nachádzajú príspevky, ktoré prezentujú rôzne súťaže o produkty, 

či informujú o aktivitách a novinkách, ktoré sa týkajú firmy. Napríklad o podpore rôznych 

projektov, alebo oznámenie o otvorení novej pobočky.       

Prvý príspevok, ktorý reflektoval tému COVID-19 sa na stránke objavil 16. 3. Informuje o 

prevádzke spoločnosti v danej situácii, o obmedzeniach s tým spojenými a vyzýva 

k ohľaduplnosti. Končí vetou „Děkujeme, společne zvládneme cokoliv“. Pre zákazníkov je 

veľmi dôležité mať v takýchto netradičných situáciách aktuálne  informácie. Zároveň takáto 

komunikácia vytvára pocit spolupatričnosti.  

V rovnaký deň boli publikované ďalšie dva príspevky, ktoré sa tematicky týkali pandémie.  
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Príloha č. 4: Príspevky na facebookovej stránke Alza.cz zo dňa 16. 3. 

 

Zdroj: www.facebook.com/alza.cz 
 
Hneď nasledujúci deň Alza zapojila do komunikácie svojho maskota Alzáka. Vyzdvihla 

dôležitosť nosenia rúšok a ocenila proaktívny prístup českej spoločnosti v podobe vlastnej 

výroby, v tejto dobe veľmi nedostatkového, ochranného predmetu. Podpora takýchto 

celospoločenských aktivít a určitá forma angažovanosti určite prispievajú k budovaniu 

pozitívneho obrazu firmy.   

 
Príloha č. 5: Príspevok na facebookovej stránke Alza.cz zo dňa 17. 3. 
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Zdroj: www.facebook.com/alza.cz 
 

Ďalšie príspevky v sledovanom období boli v podobnom duchu. V dňoch 20. 3. až 24. 3. 

bola publikovaná séria troch informačných videí o tom, ako fungujú v období zavedených 

protivírusových opatrení služby AlzaExpress, AlzaBoxy a predajne spoločnosti. Zákazníci 

teda zostávali v obraze.  

Príloha č. 6: Video príspevky na facebookovej stránke Alza.cz z dní 20. 3. až 24. 3. 

 

Zdroj: www.facebook.com/alza.cz 
 

25. 3. Alza informuje o podpore dobročinných organizácií, ktoré pomáhajú potrebným 

v dobe COVID-19, prostredníctvom svojho programu „Souhvězdí pomomoci“.  

Príloha č. 7: Príspevok na facebookovej stránke Alza.cz zo dňa 25. 3. 

 

Zdroj: www.facebook.com/alza.cz 
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Inokedy sa objavili príspevky, ktoré tému pandémie odľahčili. To reflektovalo 

celospoločenskú náladu. Napriek vážnosti témy majú ľudia vždy radi odreagovanie 

v podobe čierneho humoru.  

Príloha č. 8: Humorne ladené príspevky na tému COVID-19 na facebookovej stránke 

Alza.cz 

 

  Zdroj: www.facebook.com/alza.cz 
V neskoršom období sa v komunikácii Alza.cz na ich facebookových stránkach objavuje 

téma pandémie len zriedka. V mají, do 11. 5., teda do konca časového úseku, ktorý sme 

mapovali bol zverejnený iba jeden príspevok, ktorý s témou súvisel. 

4.2.3 Alza.cz na Instagrame 

Instagram Alza.cz má 72 746 followerov. V porovnaní s Facebookom je ale Alza na tejto 

sociálnej sieti oveľa menej aktívna.  

V sledovanom období bol v priemere publikovaný jeden príspevok za dva dni. Charakter 

postov je veľmi podobný ako na facebookových stránkach. Zväčša odkazujú na produkty, 

prípadne informujú o novinkách, či prebiehajúcej súťaži. Evidentný je väčší dôraz na 

vizuálnu stránku, čo je pri komunikácii na Instagrame pochopiteľné. 

Aj na Instagrame, pochopiteľne, Alza reflektovala tému pandémie. Komunikáciu to ale 

nezasiahlo nijak výrazne. Celkovo bolo v období od 15. 3. do 11. 5. publikovaných päť 

príspevkov, ktoré tematicky súviseli s COVID-19.       
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Štyri z nich prezentovali konkrétne produkty. 

Príloha č. 9: Príspevky odkazujúce na produkty z katalógu Alza.cz 

 

Zdroj: www.instagram.com/alza_czsk/ 
 

Jeden odkazoval na súťaž o vybavenie Home office, čo bolo v tomto období výraznou 

témou, vzhľadom k tomu, že veľké množstvo ľudí pracovalo z domova. 

Príloha č. 10: Súťažný príspevok na Instagramovom profile Alza.cz zo dňa 6. 4.  
 

 

Zdroj: www.instagram.com/alza_czsk/ 
 
Ako už bolo zmienené, téma pandémie bola týmto kanálom, v nami vytýčenom období, 

komunikovaná pomerne nevýrazne. Alza vôbec neinformovala o ich charitatívnych 

aktivitách, nekomentovala nijak daný stav, ako to urobila na Facebooku, napr. v podobe 

vyzdvihnutia domácej výroby rúšok, a neposkytla ani praktické informácie 

o obmedzeniach, ktoré sa týkali prevádzky predajní.       
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4.3 Stručná história Mall.cz 

Ďalším silným hráčom na poli internetových obchodov v Českej republike je Mall.cz. Jeho 

história siaha do roku 2000, kedy vznikol server BileZbozi.cz, jeho predchodca. Tomu sa už 

v prvom roku pôsobenia podarilo získať obrat takmer 900 tisíc Kč. V roku 2002 zahájila 

spoločnosť proces transformácie na Internet Mall a nasledujúci rok sa stala najväčším 

internetovým predajcom v Českej republike. Medzi rokmi 2005 až 2007 sa spoločnosť ďalej 

rozrastá a vstupuje na zahraničné trhy: na Slovensko, do Maďarska, Nemecka a Poľska. 

V roku 2006 získava Mall.cz titul najrýchlejšie rastúcej technologickej firmy v ČR. V roku 

2009 spoločnosť otvára vlastné logistické centrum s výdajným miestom a skladovými 

priestormi. Prebieha zlúčenie niekoľkých obchodov pod doménu mall.cz a s tým aj 

kompletný redesign internetových stránok. V roku 2012 je spustená ich mobilná verzia a ako 

prvý z českých internetových obchodov súšťajú vernostný program nazvaný VIP klub, ktorý 

poskytuje bonusy v podobe dopravy zdarma a nadštandardných služieb. V nasledujucom 

roku prichádza Mall.cz s ďalším benefitom pre zákazníkov, dnes veľmi častým, dopravou 

zdarma, pri nákupe nad 1000 Kč. Ten istý mesiac je spustená najväčšia reklamná kampaň 

histórii spoločnosti, ktorá využije internet, rádio, rôzne formy outdoorovej aj indoorovej 

reklamy a po prvý krát aj televíziu. V roku 2014 sa rozrastá počet kamenných predajní o 

nové v Karlovych Varech a Hradci Králové, a ich celkový počet tak narastá na 17. V roku 

2016 vzniká MALLGroup, najväčšia e-commerce skupina v strednej a východnej Európe a 

na pozíciu CEO skupiny nastupuje Jakub Havrlant. Rok potom prináša Mall svojim 

zákazníkom ďalšie služby. Medzi nimi odložené platby, s možnosťou zaplatiť až po tom, 

ako si človek doma tovar rozbalí a vyskúša a chatbot EVA (eletronický virtuálny asistent). 

EVA je schopná poradiť s objednávkou, alebo pri reklamácii a odpovedať na najčastejšie 

kladené otázky. V roku 2018 je spustená internetová televízia MALL.TV (rok nato aj na 

Slovensku), ktorá bola predstavená na 53. Filmovom festivale v Karlových Varech. Za jej 

vznikom stojí tím internetovej televízie Stream.cz. Mall.cz sa tak stáva prvým českým e-

commerce subjektom, ktorý ponúka vlastnú hranú tvorbu.     

4.3.1 Webové stránky a e-shop Mall.cz  

Aj pre Mall.cz je najdôležitejším marketingovým nástrojom jeho e-shop, ktorý zdieľa 

doménu s webovou prezentáciou. Pochopiteľne, priestor je venovaný najmä elektronickému 

obchodu, ktorý obsahuje veľké množstvo kategórií. Okrem elektroniky je to napríklad hobby 

a záhrada, domácnosť, móda, chovateľské potreby, drogéria, zdravie, knihy a dokonca aj 
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potraviny.  

Firma hneď na úvodnej stránky komunikuje výrazne, v podobe bannerov, aktuálne zľavy 

a rôzne akciové ponuky. Osloviť sa snaží aj rôznymi programami na podporu predaja ich 

produktov. Jedným z nich je program „Věrnostní kluby“. Ten predstavuje niekoľko 

tematicky zameraných virtuálnych klubov, do ktorých je možná registrácia zdarma. Po nej 

užívateľ čerpá výhody v podobe rôznych zliav, dostáva dostáva informácie o exkluzívnych 

akciách, ale aj prísun noviniek na danú tému. Medzi vernostnými klubmi je tzv. Kávový 

klub, Mall klub pro mazlíčky, či Mall klub pro děti. Je to zaujímavý príklad ako budovať 

základňu zákazníkov, na ktorú je možné veľmi špecificky cieliť dalšiu komunikáciu 

a podporiť tak predaj produktov. Spokojný je aj zákazník, pretože získava exkluzívne zľavy, 

informácie, ktoré ho zaujímajú a členstvo v klube v ňom posiluje loajalitu.  

Dôveru u zákazníkov Mall posiluje programom Mall Pay, ktoré tiež na stránkach prezentuje. 

Ten umožňuje objednaný tovar najskôr doma rozbaliť a zaplatiť až následne, do 14 dní od 

jeho prevzatia.  

Ako sme už spomenuli, Mall je prvým český e-shopom s vlastnou internetovou televíziou. 

Mall.tv je silným komunikačným nástrojom firmy so širokou ponukou rôznych programov 

najmä z vlastnej produkcie. Počas nami sledovaného obdobia, a aj po ňom, Mall.tv vysielala 

sériu koncertov a iných kultúrnych podujatí v podove live streamovov. To celé pod 

hlavičkou #kulturažije. Ďalšou zaujímavou sériou sú videá s trenérom Jacobom Bínou, ktoré 

Mall takisto spustil na začiatku obdobia pandémie pre svojich fanúšikov a zákazníkov. 

Televízia sídli na vlastnej doméne, ale na webe sa na ňu pochopiteľne odkazuje.  

V spodnej časti webu nájdeme odkazy na sociálne médiá, prostredníctvom, ktorých Mall 

komunikuje. Jedným z nich je odkaz na blog.  

Ten pôsobí štruktúrovanejšie a prehľadnejšie, ako je to u Alza.cz. Články sú delené do 

kategórií Bydlení, Rodina, Technologie, Lifestyle, Hobby a nakoniec O nás, a označené 

štítkami týchto kategórií.  

Počet denne publikovaných textov je porovnateľný z konkurentom. V niektoré dni vyšli až 

štyri. Sú ale aj dni, kedy nepribudne na blogu žiadna aktualita. Tematicky sa blog Mall.cz 

výrazne líši od obsahu Alzy. Kým tam sú články zamerané najmä na technológie, pripadne 

gaming, blog Mallu sa venuje viac témam lifestyle a hobby. 

Blog, samozrejme, neobišla ani téma COVID-19. V období, ktoré sme mapovali, bolo 
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publikovaných 23 textov, ktoré sa jej venovali, či na ňu nejakým spôsobom narážali. Jednalo 

sa viac o informačné články ako odkazy na produkty z e-shopu. Priestor dostali aj vážnejšie 

témy, napr. ako hovoriť s deťmi o koronavíruse.  

Príloha č. 11: Články z blogu Mall.cz 

 

Zdroj: www.blog.mall.cz 

4.3.2 Facebooková stránka Mall.cz  

V dobe vzniku tejto práce mala facebooková stránka Mall.cz 207 227 fanúšikov. To je 

takmer o 60 tisíc menej, ako Alza. Napriek tomu je to veľmi základňa, ktorá poskytuje 

možnosti rýchleho šírenia informácií. 

Mall.cz je v komunikácii na Facebooku veľmi aktívny. Dokonca v intenzite dosť výrazne 

prevyšuje aj svojho asi najväčšieho konkurenta – Alzu. Rovnako ako u nej sme aj v tomto 

prípade  mapovali obdobie od 15. 3. do 11. 5. 2020. A len v tomto časovom úseku sme 

zaznamenali celkom 256 príspevkov. Takže skoro dvojnásobok počtu príspevkov na 

facebookových stránkach Alzy. Ani jeden deň nezostala stránka bez nového postu. 6. 4. ich 

bolo dokonca 10.  

Rozdiel medzi facebookmi Mall.cz a Alza.cz ale nie je iba v počte príspevkov. 

Komunikačná stratégia Mallu na tejto sociálnej sieti pôsobí kompaktnejšie a premyslenejšie. 

Vizuály sú zväčša doplnené o logo, firemný font, či farby. Takže už po vizuálnej stránke 

pôsobia viac konzistentne. Firma používa rôzny menšie kampane, či seriály, ktoré majú 

potenciál dlhodobo zaujať. Napríklad tzv. MALL BOXING s Agátou Prachařovou, či 

Natálií Kotkovou. Celkovo je spolupráca s influencermi a ambasádormi značky u Mall 

častá.  
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Veľmi aktívna bola firma aj počas nami sledovaného obdobia, kedy prišla s niekoľkými 

menšími kampaňami ako „Cvičí celé Česko“, „Kultura žije, „Jsme v tom spolu“, „Svět knihy 

Praha“ atď. 

Hneď 15. 3. spúšťa Mall.cz kampaň s názvom „Jsme v tom spolu“ a uverejňuje príspevok, 

kde prezentuje možnosť nákupu všetkého potrebného pre domácnosť na ich e-shope. 

Vystupuje teda ako podpora svojich zákazníkov, ktorým chce uľahčiť náročné obdobie. 

V súvislosti s kampaňou vzniká aj logo, ktoré tvorí klasické logo Mall.cz v piktograme 

domu a srdca. 

Príloha č. 12: Príspevok, ktorý odštartoval kampaň „Jsme v tom spolu“ na 

facebookových stránkach Mall.cz 

 

Zdroj: www.facebook.com/mallcz 

Firma zároveň na začiatku obdobia karantény spúšťa sériu livestrem koncertov, divadiel 

a iných kultúrnych podujatí na ich internetovej televízii Mall.tv. Všetko pod #kulturažije. 
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Príloha č. 13: Príspevok odkazujúci na livestream koncertu zo série #kulturažije 

 

Zdroj: www.facebook.com/mallcz 

No a téma pandémie sa pochopiteľne dostáva aj do príspevkov na podporu predaja 

konkrétnych produktov. 

 Príloha č. 14: Príspevok z facebookovej stránky Mall.cz s narážkami na obdobie 

pandémie 

 

Zdroj: www.facebook.com/mallcz 

Ďalšia séria príspevkov je publikovaná pod pod spomínanou kampaňou #jsmevtomspolu. 

Pod jej  hlavičkou uverejňuje Mall príspevky, ktoré majú psychicky podporiť jeho 
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zákazníkov, informuje o dopadoch na prevádzku a žiada o trpezlivosť, prípadne hľadá nové 

posily, aby stihol obslúžiť všetkých zákazníkov, ktorí, ako tvrdí text v jednom z postov „nás 

teraz potrebujú a spoliehajú sa na nás“. Spoločnosť tak prezentuje spolupatričnosť a zároveň 

otvorene priznáva, že aktuálna situácia predstavuje ťažké časy aj pre ňu, čím môže zvyšovať 

lojalitu zákazníkov.  

Mall prišiel v týchto časoch aj s ďalším zaujímavým projektom, na ktorý odkazujú 

pravidelné príspevky na jeho facebookovej stránke. Je to séria tréningov s Jacobem Bínou, 

ktoré každý pondelok, stredu, piatok a nedeľu ráno vysiela na svojej internetovej televízii 

Mall.tv.  

4.3.2 Mall.cz na Instagrame 
Instagramový profil Mall.cz sledovalo v čase vzniku tejto práce 50 574 užívateľov. 

Spoločnosť je tu podobne ako v prípade blogu a Facebooku veľmi aktívna. V priebehu 

obdobia, ktoré sme mapovali, boli iba tri dni, kedy nebol zverejnený žiadny príspevok. 

Ani vtomto prípade sa komunikácii nevyhla téma COVID-19. Celkovo sme od 15. 3. do 11. 

5. zaznamenali 13 príspevkov, čo predstavuje približne štvrtinu obsahu.   

Posty mal zväčša informatívny, či podporný charakter. Mall v nich vyjadroval podporu 

obyvateľstvu v ťažkých časoch. Aj tu bola spustená kampaň #Jsmevtomspolu, ktorá 

apelovala na súdržnosť. Zároveň bol budovaný obraz zodpovednej firmy, ktorá chráni 

svojich zákazníkov a zamestnancov, ako informoval jeden s príspevkov o zavedení 

špeciálnych opatrení. 

Príloha č. 15: Príspevok z instagramového profilu Mall.cz informujúci o zavedení 

špeciálnych opatrení v období pandémie 

 

Zdroj: www.instagram.com/mallcz/ 
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Mall.cz vo svojich kampaniach na Facebooku a Instagrame veľmi často spolupracuje 

s influencermi a ambasádormi značky. V analyzovanom období sa takýto typ komunikácie 

priamo na Instagrame neobjavil. Propagovaný bol ale seriál „Cvičí celé Česko“ s Jacobem 

Bínou. Teda seriál, ktorý je od marca pravidelne vysielaný na internetovej televízii Mall.tv. 

No a medzi príspevkami nechýbali ani návody na prípravu dezinfekcie, či ušitie rúška.  

4.4 Porovnanie komunikácie Alza.cz a Mall.cz na vybraných platformách 

nových médií  

Alza.cz a Mall.cz sú najväčšími e-commerce subjektami na českom trhu. Pochopiteľne je 

pre nich najdôležitejšie fungovanie ich e-shopov. Veľmi dôležitá je ale aj komunikácia 

prostredníctvom ostatných kanálov v on-line prostredí, ktorá privádza nových zákazníkov, 

udržuje vzťahy so súčasnými a služi k budovaniu celkového obrazu smerom k verejnosti. 

Obidve spoločnosti, ktoré boli predmetom nášho výskumu si tento fakt uvedomujú a na 

komunikácii prostredníctvom nových médií intenzívne pracujú. V ich postupoch sú ale 

viditeľné rozdiely.  

V dnešnej dobe je už v podstate samozrejmsťou komunikácia na sociálnych sieťach. Mall 

ani Alza nie su v tomto smere výnikami. Vo výskume sme sa zamerali na Facebook a 

Instagram, teda dve sociálne siete s najsilnejším postavením na území Českej republiky. 

Príloha č. 16: Počet fanúšikov facebookovej stránky a počet followerov na Instagrame 

Alza.cz a Mall.cz 

 Alza.cz Mall.cz 

Facebook – počet fanúšikov stránky 264 631 207 271 

Instagram – počet followerov 72 599 50 685 

 
Zdroje: www.facebook.com/alza.cz, www.facebook.com/mallcz, 

www.instagram.com/alza_czsk,  www.instagram.com/mallcz 

Facebook a Instagram sú silnými komunikačnými nástrojmi. Obidve firmy, ktoré boli 

predmetom nášho výskumu sú na nich veľmi aktívne. Pravidelne publikujú nový obsah, 

prihovárajú sa svojim fanúšikom a majú jasnú komunikačnú stratégiu.  

Väčší dôraz na tieto média ale kladie Mall.cz. Je evidentné už zo samotného počtu 
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publikovaných príspevkov. V období od 15. 3. do 11. 5. publikoval len na tri výnimky 

jeden príspevok denne, čo bolo vo výsledku o približne 40 % viac ako u Alzy. 

Ešte výraznejšie to bolo na facebookových stránkach Mall.cz. Tam bolo za tento časový 

úsek publikovaných 256 príspevkov. To predstavuje takmer dvojnásobok počtu príspevkov 

jeho konkurenta.    

Príloha č. 17: Počet príspevkov uverejnených na Facebooku a Instagrame Alza.cz 

a Mall.cz v období od 15. 3. do 11. 5.  

Počet príspevkov  Alza.cz Mall.cz 

Facebook  149 256 

Instagram  34 55 

 
Zdroje: www.facebook.com/alza.cz, www.facebook.com/mallcz, 

www.instagram.com/alza_czsk,  www.instagram.com/mallcz 

Rozdiel je ale viditeľný nie len v počte postov. Stratégia Mall.cz pôsobí celkovo 

kompaktnejšie. Jednak preto, že príspevky na jeho sociálnych sieťach sú často sériové, teda 

sú súčasťou ucelenej kampane, a zároveň kladie väčší dôraz na vizuálnu jednotu, 

prostredníctvom jednotného fontu, použitím firemných farieb, prípadne umiestnením loga. 

To uľahčuje identifikáciu a zapametateľnosť.     

Aktívnejší je Mall.cz na sociálnych sieťach aj v prípade spolupráce s influencermi 

a ambasádormi značky. Opäť sa jedná väčšinou sériové príspevky, či videá, pri ktorých 

slúži ako platforma jeho internetová televízia Mall.tv. 

Čo sa týka obsahu blogov Alza.cz a Mall.cz, tu je aktívnejšia Alza. V počte článkov 

pomerne výrazne prevyšuje blog svojho konkurenta. Na tomto mieste by som ale vytkol 

veľkú neprehľadnosť v tejto sekcii webových stránok. Archív článkov pôsobí skôr ako 

úložisko starších článkov. Nie je možné vyhľadávať podľa kategórií a články nie sú radené 

chronologicky. Ani autorovi tohto textu sa nepodarilo  zistiť presný počet publikovaných 

článkov vo vytýčenom období.  

4.5 Výsledky výskumu  

Ako obdobie skúmania bol stanovený časový rámec od 15. 3. do 11. 5. Naším zámerom bolo 

zmapovať vplyv témy pandémie COVID-19 na komunikáciu vybraných spoločností, ktorú 
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realizujú prostredníctvom nových médií. Konkrétne sme sa zamerali na ich webové stránky, 

resp. e-shopy, stránky na Facebooku a profily na Instagrame.  

Vlastné hodnotenie komunikácie vychádza z porovnania obsahu týchto komunikačných 

kanálov v stanovenom obsobí, Mapovali sme počet publikovaných článkov a príspevkov, 

ktoré sa dotýkali tejto témy. 

Vzhľadom k vyššie uvedeného boli stavovené dve výskumné otázky: 

1. Ovplyvnila pandémia COVID-19 komunikáciu spoločností Alza.cz a Mall.cz? 

2. Akým spôsobom komunikovali spoločnosti Alza.cz a Mall.cz tému pandémie 

COVID-19? 

Výskum nám potvrdil, že obidve spoločnosti vo svojej komunikácii na sledovaných 

platformách tému prebiehajúcej pandémie reflektovali. To odpovedá na prvú výskumnú 

otázku.  

Podobne ako to bolo v celkovej intezite aktualizácie obsahu, aj v prípade pokrytia témy 

koronavírusu bol aktívnejší Mall.cz.  

Príloha č. 18: Počet príspevkov, ktoré sa týkali témy COVID-19,  publikovaných na 

Facebooku, Instagrame a blogoch Alza.cz a Mall.cz v období od 15. 3. do 11. 5.  

Počet príspevkov na tému COVID-19 Alza.cz Mall.cz 

Facebook  32 57 

Instagram  5 13 

Blog 16 23 

 
Zdroje: www.facebook.com/alza.cz, www.facebook.com/mallcz, 

www.instagram.com/alza_czsk,  www.instagram.com/mallcz, www.alza.cz, www.mall.cz 

Obidve spoločnosti začlenili tému do svojej komunikačnej stratégie na všetkých troch 

sledovaných platformách a pracovali s ňou rôznymi spôsobmi. Snažili sa svojich zákazníkov 

a fanúšikov upokojiť a informovať, prinášali rozptýlenie v podobe súťaží, či príspevkov 

s vtipným obsahom, poskytovali užitočné rady a tipy.  

Tému v niektorých prípadoch prepojili aj s podporou predaja, ale darilo sa im to 

v adekvátnej podobe a nenútene. 
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Komunikácia Mall.cz bola v tomto smere opäť kompaktnejšia. Počas pandémie spustil 

niekoľko kampaní, ako #jsmevtomspolu, #kulturažije, či Cvičí celé Česko, ktoré sme už 

menovali vyššie. Darilo sa mu tak tému pokrývať častejšie a rôznorodejšie. 

Celkovo je možné hodnotiť prístup obidvoch firiem kladne. Tému komunikovali primerane 

jej vážnosti, chovali sa spoločensky zodpovedne, prinášali zaujímavé a potrebné informácie 

a tiež tak potrebné rozptýlenie. Všeobecný charakter uchopenia témy odzrkadľoval 

dlhodobú komunikačnú stratégiu obidvoch spoločností.  
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Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo priblížiť nové média, ich význam a možnosti využitia 

v marketingovej komunikácii na príkladoch spoločností Alza.cz a Mall.cz. Výber padol na 

tieto dva subjekty z pochopiteľných dôvodov. Na poli českého e-commerce majú silné 

postavenie a tradíciu. Na trhu pôsobia dlhé roky a ich podnikanie je od začiatku spojené 

s vývojom nových médií a on-line marketingu ako takého.   

Snahou bolo analyzovať využitie nových médií v podobe vybraných nástrojov 

v komunikácii týchto dvoch firiem. Zvolili sme si blogy, ktoré sa nachádzajú na ich 

webových stránkach, prezentáciu na Facebooku a Instagramové profily, ktoré majú širokú 

základňu fanúšikov a followerov. 

Aby sme rámec skúmania zúžili, zamerali sme sa na v dnešnej dobe celosvetovú tému číslo 

jeden, ktorou je pandémia COVID-19.  V tomto smere došlo k miernemu odchýleniu od 

štruktúry, ktorá bola súčasťou schválených téz. Spojenie výskumu s touto témou nám ale 

poskytlo výbornú príležitosť, ako skúmať vplyv konkrétnej témy, ktorá v spoločnosti naozaj 

rezunuje, na komunikáciu tak skúsených subjektov, ako sú nami vybrané spoločnosti. 

Zároveň sa tu v plnej kráse objavuje sila nových medií, pomocou, ktorých môžu firmy, a nie 

len tie, reagovať okamžite na akékoľvek spoločenské zmeny nálad, zápajať sa do diskusie a 

prezentovať svoj postoj.  

Stanovené ciele práce boli sformulované do dvoch výskumných otázok: 

1. Ovplyvnila pandémia COVID-19 komunikáciu spoločností Alza.cz a Mall.cz? 

2. Akým spôsobom komunikovali spoločnosti Alza.cz a Mall.cz tému pandémie 

COVID-19? 

Obidve sa podarilo v práci zodpovedať, ako už bolo uvedené vo výsledkoch výskumu. 

Pochopiteľne tak Alza.cz ako aj Mall.cz túto tému zahrnuli do svojej komunikácie. Venovali 

sa jej v rôznej miere, ale v obidvoch prípadoch bola pokrytá pomerne dobre. Zároveň bolo 

veľmi zaujímavé sledovať mierne odlišnosti v pristupe, ktoré boli odrazom ich dlhodobej 

obchodnej a komunikačnej stratégie. 

Na záver je možné skonštatovať, že obidva skúmané súbjekty, napriek určitým nedostatkom, 

pracujú s on-line nástrojmi nových médií na vysokej úrovni. Je zjavné, že za nimi stoja dlhé 

roky skúseností a možno aj poučenia z vlastných chýb.  
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Summary 

The aim of this bachelor's thesis was to introduce new media, their importance and 

possibilities of use in marketing communication on the examples of Alza.cz and Mall.cz. 

The choice fell on these two subjects for obvious reasons. They have a strong position and 

tradition in the field of Czech e-commerce. They have been operating on the market for 

many years and their business has been associated with the development of new media and 

online marketing as such from the beginning. 

The aim was to analyze the use of new media in the form of selected tools in the 

communication of these two companies. We chose the blogs that can be found on their 

websites, the Facebook presentation and Instagram profiles, which have a wide base of 

fans and followers. 

To narrow the scope of our research, we have focused on today's number one global topic, 

the COVID-19 pandemic. In this respect, there was a slight deviation from the structure 

that was part of the approved theses. However, the connection of research with this topic 

provided us with an excellent opportunity to examine the impact of a specific topic that 

really resonates in society, on the communication of such experienced subjects as our 

chosen companies. 

At the same time, the power of new media is emerging in full beauty, with the help of 

which companies, and not only those, can react immediately to any social changes in 

moods, engage in discussion and present their position. 

The set goals of the work were formulated into two research questions: 

1. Did the COVID-19 pandemic affect the communication of Alza.cz and Mall.cz? 

2. How did Alza.cz and Mall.cz communicate the topic of the COVID-19 pandemic? 

Both were able to respond in the work, as already mentioned in the research results. Of 

course, both Alza.cz and Mall.cz included this topic in their communication. They paid 

attention to it to varying degrees, but in both cases it was covered quite well. At the same 

time, it was very interesting to observe the slight differences in approach, which were a 

reflection of their long-term business and communication strategy. 

In conclusion, it can be stated that both examined subjects, despite some shortcomings, 

work with online tools of new media at a high level. It is obvious that they are behind 
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many years of experience and perhaps lessons from their own mistakes.  
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