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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje využití automatizovaných bidovacích strategií v PPC 

reklamě a jejich vlivu na efektivitu marketingové komunikace. Práce nejprve krátce 

definuje obor digitálního marketingu a popisuje aspekty, kterými se odlišuje od tradičních 

forem marketingu. Další část teoretické části je věnována principům atribučních modelů, 

jednotlivým typům PPC kampaní a jednotlivým bidovacím strategiím. Praktická část této 

práce je věnována analýze přínosu využití automatizované bidovací strategie Target 

ROAS. Pomocí experimentu je kvantifikován obchodní přínos plynoucí z jejího využití v 

inzerci ve vyhledávání. Závěry analýzy jsou doplněny komentáři popisujícími výsledky a 

kritickým zhodnocením. 

 

Abstract 

This thesis is dedicated to the use of automated bid strategies in PPC advertising and the 

impact they have on the efficiency of marketing communication. It describes the digital 

marketing industry, its aspects it differs by from traditional forms of marketing. The 

remainder of theoretical part is then dedicated to the principles of attribution models, 

different campaign types and a list of available bid strategies. The practical part consists of 

an analysis describing benefits of using the automated bid strategy Target ROAS. The 

business impact is quantified with help of an experiment, conclusion drawn from the 

analysis are supplemented by comments describing the results and a critical evaluation. 
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Zkratky a klíčové termíny 

 
CPC = Cena za proklik 

CPA = Cena za akvizici 

CTR = Míra prokliku 

DSA = Dynamické reklamy ve vyhledávání 

Konverzní prodleva = rozdíl mezi dnem interakce s reklamou a dnem konverze 

ROAS = Návratnost investic do reklamy, v textu nazývána také jako efektivita investic 

tROAS = Bidovací strategie Target ROAS 

eCPC = Bidovací strategie enhanced CPC 

SERP = stránka s výsledky vyhledávání 

Smart Bidding = Skupina automatizovaných bidovacích strategií 

 

  



Teoretická část 

Úvod 
 
PPC reklama je formou internetového marketingu, při které inzerent platí v případě, kdy  

uživatel internetu klikne na jeho reklamu. V podstatě jde o nákup webové návštěvnosti 

napřímo, spíše než o snahu získat pozornost organicky. (Kobzová, 2020) 

Inzerce ve vyhledávání je jednou z nejvyužívanějších forem PPC reklamy. Inzerenti 

v tomto typu inzerce nabízí určitou částku za proklik ve chvílí, kdy uživatel internetu provede 

dotaz obsahující klíčová slova relevantní vůči inzerentovu oboru podnikání. Na první pohled 

jde o triviální záležitost, která nevyžaduje příliš schopností a dovedností kromě znalosti 

uživatelského rozhraní a základů obchodní matematiky. 

Při hlubším ponoření se do problematiky oboru PPC reklamy, nicméně, zjistíme, že do 

procesu tvorby, správy a optimalizace PPC kampaní vstupuje mnoho proměnných, které 

z tohoto oboru tvoří robustní a komplexní oblast, jenž je předmětem zájmu řady odborníků. 

Namátkou se jedná o metody hledání a nacházení relevantních klíčových slov, jejich efektivní 

zasazení do struktury reklamního účtu, tvorbu chytlavých inzerátů, optimalizaci přistávacích 

stránek či výběr vhodných bidovacích strategií. 

Cílem této práce je popis vlivu automatizovaných bidovacích strategií na byznys 

inzerenta, který je doplněný kritickým pohledem na výsledky, kterých může být jejich využitím 

dosaženo. Tato práce může být přínosem pro majitele elektronických obchodů, manažery 

digitálního marketingu či přímo PPC specialisty, kteří chtějí rozšířit své vědomosti a zjistit, jaké 

konkrétní přínosy plynou z využití Smart Biddingu pro PPC inzerci ve vyhledávání. 

Jsou to právě bidovací strategie, přesněji přínos využití jejich automatizace pomocí 

strojového učení, kterým je věnována praktická část této bakalářské práce. 

V teoretické části se tato práce zaobírá definicí internetového marketingu a znaky, 

kterými se odlišuje od tradičních marketingových kanálů. Dále jsou představeny typy kampaní, 

které inzerenti mohou využít pro dosažení obchodních cílů, přičemž větší pozornost je 

věnována těm typům kampaní, které se přímo týkají inzerce ve vyhledávání. Teoretická část je 

zakončena přehledem bidovacích strategií dostupných v reklamním systému Google Ads.  

Praktická část této práce, jak jsem již naznačil výše, se blíže věnuje automatizaci těchto 

bidovacích strategií ve spojení s přínosem, který z jejich využití plyne pro inzerenty. Přínos 

automatizace je testován pomocí experimentu, během kterého je porovnávána výkonnost 

souboru kampaní s polo-automatizovanou bidovací strategií a souboru kampaní 



s automatizovanou bidovací strategií. Experiment probíhal v reklamním účtu jednoho 

z předních internetových obchodů působícím v široké škále zbožových segmentů. 

 

1. Online marketing 
 

1.1. Definice online marketingu 
 

Online marketing, stejně tak digitální marketing, jsou jednou z disciplín marketingu. Od 

tradičního přístupu k marketingu se odlišují souborem znaků, které jsou charakteristické pro 

internetové prostředí. American Marketing Associaton definuje digitální marketing jako 

„jakoukoliv marketingovou metodu, která je realizována pomocí elektronického zařízení. Při 

exekuci digitálního marketingu může firma využít webové stránky, internetové vyhledávače, 

blogy, sociální média, video, email a další příbuzné kanály za účelem oslovení zákazníků.“ 

(AMA, 2017) 

Je nutné poznamenat, že definici digitálního marketingu není třeba vztahovat pouze na 

komerční subjekty. Digitální marketing ke splnění svých komunikačních cílů využívají rovněž 

neziskové a vládní organizace a jakékoliv další instituce, které pro dosažení svých záměrů cílí 

na uživatele internetu. 

S využitím prostředí internetu je možné „zavádět nové produktové kategorie, zvyšovat 

povědomí o stávajících produktech, posilovat image a pověst značky či komunikovat s 

klíčovými skupinami.“ (Karlíček, 2016, s. 183) 

Díky této upřesňující definici můžeme brát jako fakt, že online marketing slouží ke 

splnění stejných účelů jako tradiční marketingové kanály, mezi které patří televize, OOH či 

print. Jako disciplína se opírá o stejné marketingové principy1, hlavní rozdíl tkví v prostředí, ve 

kterém samotná komunikace probíhá. 

Ačkoliv popularita a obecné povědomí o online marketingu roste, ve většině případů se 

nevyplácí, pokud společnost zastaví veškeré off-line marketingové aktivity a kompletně se 

přesune do internetového prostředí. Jedním z důvodů je fakt, že internetový marketing a tradiční 

off-line marketing slouží stejným cílům, ať už jde o zvýšení prodejů či budování značky, je 

tedy vhodné na marketing pohlížet integrovaným pohledem a vytěžit příležitosti, které leží 

v online i off-line marketingu. V ideálním případě vytváří spojení off-line a online marketingu 

synergii, ze které podnik těží v rámci integrované marketingové strategie. (Kotler, Keller, 2013) 

 
1 Jako jsou 4P, STDC Framework, budování značky atd. 



Druhým důvodem je skutečnost, že internet jako celek se velmi rychle rozvíjí a nedá se 

tedy říct, že se způsoby využití internetového marketingu radikálně nezmění, ať už díky 

technologickému pokroku nebo zásahu vlád. (Janouch, 2020) 

 

První zmínku o online reklamě máme z roku 1996, kdy společnost Open Text Corporation 

poprvé nabídla inzerentům umístění ve vyhledávacím adresáři. Bylo to tak 4 roky předtím, než 

Google uvedl na trh reklamní systém Google Adwords, který stejně, jako je tomu dnes, umožnil 

inzerci ve vyhledávači Google. (Koukalová, 2014) 

Google tedy navzdory jeho dnešnímu silnému postavení na trhu s online reklamou ve 

skutečnosti nebyl tím, kdo poprvé s placenou inzercí v online prostředí přišel. 

 

1.2. Aspekty online marketingu 
 

Jak již bylo řečeno výše, online marketing slouží k uspokojení stejných cílů jako tradiční 

marketing. Liší se v místě a způsobu komunikace, čímž s sebou nese určité distinktivní znaky, 

kterými se od off-line marketingových médií jasně odlišuje. 

 

Nákup reklamního prostoru 

 

Zatímco u klasické televizní, radiové či printové reklamy se reklamní prostor, ať už jde o 

televizní stanici či mediální dům, objednává s časovým předstihem, typicky několika týdenním, 

v určitých případech i měsíčním, nejběžnějším způsobem prodeje digitální reklamy je tzv. 

aukce, kdy v reálném čase dochází k výběru nejvhodnějšího inzerenta, kterému je následně 

reklamní prostor prodán.2  

Na rozdíl od tradičního způsobu nákupu reklamního prostoru, se digitální prostor 

nakupuje v reálném čase, tudíž se jedná o velmi flexibilní způsob oslovení stanovené cílové 

skupiny. Tato flexibilita usnadňuje organizacím realizaci jejich marketingové strategii tím, že 

v reálném čase dovoluje inzerentovi úpravu kreativy či rozpočtu tak, aby daná aktivita 

splňovala inzerentův záměr a odpovídala stanoveným KPI. (Sweeney, 2015)  

Nákup inzerce v internetovém prostředí probíhá ve většině případů principem Pay per 

click, zkráceně PPC neboli platba za proklik. Základní rozdíl mezi principem platby za online 

 
2 Výjimku tvoří tzv. přímý nákup, kdy inzerent přímo oslovuje publishera a vyjednává o ceně reklamního 
prostoru na webové stránce. Tento způsob nákupu se velmi podobá reklamnímu nákupů tradičních médií 
s rozdílem, že se reklamní prostor nachází v online prostředí, nejčastěji ve formě reklamního banneru či videa. 



a off-line reklamu tak spočívá v tom, že v PPC inzerci platí inzerent za zaujatého uživatele, 

který se proklikl na webové stránky. (Kobzová, 2020) 

 

Segmentace a targeting 

 

Dalším distinktivním znakem digitálního marketingu je možnost pokročilé segmentace cílové 

skupiny, kterou chceme oslovit. Díky možnostem, které ad servingové platformy inzerentům 

nabízí, je možné cílit na různé cílové skupiny uživatelů různým způsobem, například odlišnou 

kreativou, cenovou nabídku za oslovení daného uživatele či alokovaným reklamním rozpočtem.  

Smyslem segmentace je zefektivnění marketingových investic tím, že příjemcům 

reklamního sdělení komunikujeme odlišné přínosy a umisťujeme naši značku v myslích 

zákazníků tak, aby byla vnímána v pozitivním světle a zákazník s ní měl spojené takové 

atributy, které ho v okamžiku nákupu utvrdí ve správnosti jeho volby. (Kotler, Keller, 2013)  

Digitální marketing je v tomto ohledu téměř ideálním nástrojem, jelikož inzerentovi 

umožňuje cílovou skupinu rozlišovat nejen podle demografických a geografických údajů, jako 

jsou věk, pohlaví a lokalita, ale také podle behaviorálních znaků, jako jsou uživatelovy zájmy 

či nákupní chování3 a remarketing.4 (Zdarsa, 2014)  

Dlouhodobý pozitivní vliv segmentace a targetingu vybraných cílových skupin na 

celkovou efektivitu marketingových aktivit je nicméně v posledních letech zpochybňován. 

(Binet,Field, 2013; Field, 2019; Sharp, 2010) 

 

Interaktivita 

 

Možnost interakce s uživatelem je silnou doménou digitálního marketingu. Zatímco tradiční 

marketing se vyznačuje statickou a jednostrannou komunikací, digitální marketing je „stále se 

měnící a dynamický proces“, který potenciálním zákazníkům nabízí platformu pro 

„obousměrnou komunikaci mezi podnikem a jeho skutečnými i potenciálními zákazníky. 

(AMA, 2017)  

 
3 Reklamní platformy tato data sbírají a pokouší se uživatele zařadit do různých publik podle obsahu, který na 
dané platformě konzumuje. Každá platforma nabízí odlišná publika, což je dané tím, kterými uživatelskými 
informacemi disponuje. Mezi tyto platformy patří například Google nebo Facebook. 
4 Remarketing, neboli retargeting, znamená cílení na uživatele, který jakýmkoliv způsobem interagoval 
s inzerentovou webovou stránkou. Může jít o načtení stránky nebo uživatelské chování na webu. 



Termín interaktivita je ve spojení s marketingem myšlena tak, že u komunikačních 

kanálů, jako jsou televize či rádio, nemá uživatel možnost, jak s obsahem napřímo interagovat, 

například prokliknutím na webovou stránku či vložením kontaktních údajů do formuláře. 

Výjimku v tomto případě tvoří Hybrid Broadcast Broadband TV, zkráceně hybridní televize, 

která skrz tzv. červené tlačítko nabízí konzumentovi obsahu možnost interakce.5 

HbbTV bychom ale rovněž měli zařadit pod obor digitálního marketingu, jelikož 

k využití funkcí hybridní televize je potřeba internetové připojení. 

 

Měřitelnost 

 

Měření online marketingových aktivit je v digitálním marketingu věnováno velké množství 

pozornosti, vyhodnocování uživatelského chování na webových stránkách se věnuje samotná 

oborová podmnožina Webová analytika.  

Marketéři mají při vyhodnocení úspěšnosti online marketingových kampaní k dispozici 

metriky, které se týkají zásahu cílové skupiny, jako jsou dosah, frekvence zásahu či celkový 

počet impresí. Kromě toho, ale mohou brát v potaz interakční metriky, jako jsou počet kliknutí, 

míra prokliku a míra viditelnosti.6  

Tyto metriky mají inzerenti k dispozici díky dvousměrnému charakteru internetové 

reklamy. Většina druhů internetové reklamy funguje na bázi interakce s konzumentem, což 

umožňuje samotnou existenci těchto metrik. (Janouch 2020)  

Pomocí analytických nástrojů, jako jsou Google Analytics, mohou inzerenti pomocí 

měřících kódů v odkazech na jejich webovou stránku detailněji vyhodnocovat přínos 

jednotlivých aktivit a na jejich základě činit rozhodnutí o alokaci rozpočtu nebo provést úpravy  

v jejich marketingové strategii. (Jašek, 2014) 

 

1.3. Reklamní aukce 
 

 
5 Služba přes červené tlačítko (online). (cit. 2021-01-10). Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/hbbtv/ 
6 Míra viditelnosti se používá primárně u Display kampaní, slouží jako vodítko inzerentovi pro vyhodnocení 
dopadu komunikace. Obsahová reklama je považována za viditelnou, když se na obrazovce zobrazí alespoň 
50 % její plochy po dobu alespoň 1 sekundy. Videoreklama je považována za viditelnou, pokud se na obrazovce 
zobrazí aspoň 50 % její plochy a video se přehrává alespoň 2 sekundy. 
Zdroj: Viditelné zobrazení. Google.com (online). (cit. 2021-01-10). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/6085471 



Reklamní aukce je „proces, ke kterému dochází při každém vyhledávání Google a který 

rozhoduje o tom, které reklamy se při daném vyhledávání zobrazí a v jakém pořadí se na stránce 

objeví.“ 7  

Jde o princip, který je obsažen v jádru obchodního modelu Google. Odhaduje se, že 

tento vyhledávač denně vyhodnocuje 5,6 miliard dotazů na celém světě. (Kenshoo, 2019)  

Pro Google je tedy zásadní, aby na každý uživatelský dotaz našel takovou odpověď, 

která v daný moment uspokojí potřeby uživatele zobrazením relevantních výsledků 

vyhledávání. Tato uživatelská zkušenost je zásadní pro dlouhodobou udržitelnost byznysu 

společnosti a v momentě, kdy se Google přestane dařit uspokojovat dotazy uživatelů, může 

postupně docházet k odlivu uživatelů na jiné vyhledávače, které dokážou jejích dotazy 

uspokojit lepším způsobem. 

Pro uživatelskou zkušenost je rovněž zásadní relevance placených výsledků vyhledávání, 

nikoliv pouze těch přirozených.  

Nicméně, placené výsledky se nezobrazují při každém dotazu, nýbrž pouze v případě, 

kdy Google vyhodnotí, že se jedná o komerční dotaz ohledně produktu či služby.8 Reklamní 

aukce se spustí ve chvíli zadání dotazu a rozhodne, zda se reklama zobrazí a jaké bude pořadí 

placených výsledků. V potaz jsou brány především tyto faktory: cenová nabídka inzerenta, 

kvalita reklamy,  limity hodnocení reklamy9, kontext uživatelova vyhledávání a očekávaný 

dopad rozšíření a dalších formátů reklamy. 

 

Google v roce 2019 přešel z principu nákupu reklamy v obsahové síti z tzv. „second price 

auction“ na „first price auction“. Tato změna má vliv na výslednou výši nabídky, kterou 

inzerent za inzerci zaplatí. Při předchozím principu aukce zaplatil inzerent ekvivalent druhé 

nejvyšší nabídky, výsledná cena za reklamní prostor pro vítězného inzerenta byla navýšena o 

0.01 $. Tento princip je, nicméně, nadále zachován pro inzerci ve vyhledávání.  

Po přechodu na nový princip platby za reklamní prostor zaplatí inzerent plnou výši jeho 

původní nabídky, bez ohledu na výši druhé nejvyšší nabídky. (Hochberger, 2019) 

 
7 Aukce. Google support (online). (cit. 2021-01-17). Dostupné z: https://support.google.com/google-
ads/answer/142918?hl=cs 
8 Pro upřesnění – reklama se v závislosti na nastavení v inzerentově účtu spustí i v případě, kdy uživatel 
vyhledává služby neziskových či humanitárních organizací, kde se nejedná o produkt či službu komerčního rázu. 
9 Limit hodnocení reklamy představuje minimální přípustnou cenu za zobrazení reklamy. Pokud je inzerentova 
nabídka nižší než tato minimální cena, reklama se nezobrazí. Minimální cenová nabídka není předem známa, je 
stanovena dynamicky na základě řady faktorů, mezi které patří například kvalita reklamy, pozice reklamy, 
uživatelské signály a atributy, například lokalita nebo typ zařízení, téma a charakter vyhledávání a související 
aukce 
Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/7634668 
 

https://support.google.com/google-ads/answer/7634668


Google si tímto krokem dává za cíl navýšení transparentnosti reklamních aukcí ve 

vztahu k vydavatelům a nastavení férových podmínek na trhu programatického nákupu 

reklamy. (Bigler, 2019) 

 

Skóre kvality 

 

Skóre kvality je jednou množinou faktorů, která má silný dopad na výsledek reklamní aukce. 

Indikuje, s jakou pravděpodobností je zobrazení reklamy relevantní vůči uživateli a výrazně 

ovlivňuje pořadí výsledků s placenou reklamou a cenu, kterou inzerent za případný proklik 

zaplatí.  

Inzerenti ve svých účtech nevidí přesný výčet a váhu jednotlivých faktorů, k dispozici 

je ale skóre kvality (1 až 10) na úrovni jednotlivých klíčových slov, které poskytuje zpětnou 

vazbu na kvalitu reklamy. Cílem inzerenta je dosáhnout nejvyššího možného hodnocení skóre 

kvality u nejvyššího možného počtu klíčových slov, jelikož dosažení vysokého hodnocení má 

pozitivní vliv na umístění reklamy v pořadí a výslednou cenu. (Kim, 2013)  

Výpočet hodnocení reklamy probíhá tímto způsobem: skóre kvality x cena za proklik. 

Cena za proklik neboli CPC, představuje cenu, kterou je inzerent ochoten nabídnout. Je tedy 

možné, aby se inzerent díky vysokému skóre kvality zobrazoval výše a častěji než inzerent 

s vyšší nabídkou CPC, ale horším skóre kvality. (Janouch, 2014) 

Inzerent ve svém účtu vidí hodnocení těchto komponent skóre kvality: Očekávána míra 

prokliku, Relevance reklamy, Dojem ze vstupní stránky. Očekáváná míra prokliku vyjadřuje 

odhad pravděpodobnosti kliknutí na reklamu při jejím zobrazení10. Relevance reklamy určuje, 

jak blízko se klíčové slovo vztahuje k reklamě11 a Dojem ze vstupní stránky odráží kvalitu 

stránky, na kterou uživatele odkazuje reklama.12 

Je třeba podotknout, že při každém vyhledávání na Google se proces reklamní aukce 

opakuje, pořadí a samotné zobrazení jednotlivých reklam se může lišit v závislosti na 

konkurenci v daný okamžik. Reklama, co se v předchozí aukci zobrazila na prvním místě, se 

v příští aukci na stránce s výsledky nemusí zobrazit vůbec.13 

 
10 Očekávaná míra prokliku: definice. Google support (online). (cit. 2021-01-17). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/1659696 
11 Relevance reklamy. Google support (online). (cit. 2021-01-17). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/1659752 
12 Dojem ze vstupní stránky: definice. Google support (online). (cit. 2021-01-17). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/1659694 
13 Skóre kvality. Google support (online). (cit. 2021-01-17). Dostupné z: https://support.google.com/google-
ads/answer/7050591?hl=cs 



 

Hodnocení skóre kvality přímo ovlivňuje tyto aspekty reklamy ve vyhledávání: 

- Způsobilost reklamy pro vstup do aukce: Vyšší skóre kvality umožňuje snazší vstup 

inzerentovy reklamy do reklamní aukce a zároveň snižuje skutečnou cenu za proklik 

- Odhad nabídky pro první stránku: Vyšší skóre kvality snižuje minimální potřebnou 

cenovou nabídku pro zobrazení reklamy na první stránce. Google v reklamním systému 

Google Ads při nízké nabídce ukazuje hodnotu potřebné nabídky pro zobrazení na první 

stránce. 

- Pozice reklamy: Vyšší skóre kvality má přímý vliv na častější vyšší umístění na stránce 

s výsledky. Google již tuto metriku v reklamních účtech nahradil metrikami % 

zobrazení a % zobrazení nahoře.14 

 

2. Typy kampaní 

 
 

V závislosti na nastavených cílech, které vycházejí z marketingové strategie, se inzerent může 

v reklamním systému Google Ads rozhodovat mezi různými typy kampaní. Jde o kampaně 

Vyhledávací, Obsahové, Nákupy, Video, Aplikace a Smart.  

Každý typ kampaně je odlišný a slouží různým cílům. Pomocí určitého typu kampaně 

lze oslovovat potenciálního zákazníka v různých fázích nákupního procesu, je tedy nezbytné, 

aby inzerent rozuměl, jakou cílovou skupinu oslovuje, jak vysoké povědomí o inzerentovi daná 

cílová skupina má nebo zda už u něj někdy nakoupila či provedla jakoukoliv jinou konverzi. 

Ke splnění nastavených cílů je tak zásadní správný výběr typu kampaně s přihlédnutím k cíli, 

který má plnit. 

 

2.1. Vyhledávací kampaně 
 
 

Vyhledávací kampaň je nejrozšířenějším typem kampaně, který inzerenti v reklamním systému 

Google Ads využívají. Tento typ kampaně funguje následovně: pokud uživatel hledá klíčové 

 
 
14 https://support.google.com/google-ads/answer/7050591?hl=cs 



slovo, které je pro inzerenta relevantní, v závislosti na nastavení kampaně vstupuje inzerentova 

reklama do aukce, jejímž výsledkem může být zobrazení inzerentovy reklamy v SERP.  

Reklama ve vyhledávání je typicky textová, může mít rovněž podobu produktové 

reklamy. Na partnerských webech Google15 se inzerentova reklama může zobrazovat jako 

grafická nebo videoreklama. (Janouch, 2020)  

Je třeba podotknout, že poměr umístění inzerce na partnerských webech Google 

a objemu zobrazení reklamy v SERP je malý. Pokud inzerent ve své vyhledávací kampani 

zahrne inzerci na partnerských webech, může očekávat navýšení objemu impresí o 3 až 10 % 

v závislosti na klíčových slovech, na která cílí. (Brady, 2019)  

Zobrazování inzerce na partnerských webech Google je závislé na rozhodnutí inzerenta, 

při nedostatečné výkonnosti jej lze v nastavení kampaně vyloučit.  

Základem vyhledávacích kampaní jsou tedy klíčová slova. Pro výběr správných 

klíčových slov, která jsou relevantní vzhledem k oboru inzerenta a která mají byznysový 

potenciál, je nutná analýza klíčových slov. 

 

Analýza klíčových slov 

 

Analýza klíčových slov je stavebním kamenem inzerce ve vyhledávací síti. Je to proces, při 

kterém dochází k analýze klíčových slov a vyhledávacích dotazů, které přivádějí návštěvníky 

na webové stránky skrz organické a placené vyhledávání. 

Pochopení způsobu, jak uživatel naše služby vyhledává, pomáhá marketérům lépe 

upravovat obsah webu a přistávacích stránek, což má za výsledek zvýšení návštěvnosti a 

konverzního poměru.16  

Inzerent využívá výstupů z analýzy klíčových slov a přidává do kampaně relevantní 

klíčová slova, čímž rozšiřuje objem vyhledávání, které pokrývá a přivádí na své stránky nové 

uživatele. Toto je jeden ze způsobů, jak lze zvyšovat objem vyhledávácích kampaní, aniž by 

docházelo k výraznému poklesu kvality přivedených uživatelů.17 (Podstavec, 2018)  

 
15 Partnerské weby ve Vyhledávací síti jsou weby, které „navázaly se společností Google partnerství za účelem 
zobrazování reklam a neplacených záznamů produktů. Partnerské weby ve vyhledávací síti rozšiřují zásah 
reklam a záznamů ve Vyhledávání Google na stovky webů mimo Google a také na YouTube a na dalších 
webech Google“ 
Zdroj: Google support (online). (cit. 2021-01-25). Dostupné z: https://support.google.com/google-
ads/answer/2616017?hl=cs 
16 Keyword Analysis: How to Analyze Your Keywords Effectively. WordStream (online). (cit. 2021-01-25). 
Dostupné z: https://www.wordstream.com/keyword-analysis 
17 Kvalitou přivedených uživatelů se rozumí jejich chování po vstupu na přistávací stránku. Měří se metrikami, 
jako jsou Míra opuštění nebo Počet zobrazených stránek či Konverzní poměr 



Při tvorbě analýzy klíčových slov je třeba mít na paměti, že existují různé záměry 

uživatelského vyhledávání. Vyhledávací dotazy se rovněž typově liší na základě toho, v jaké 

fázi nákupního procesu se uživatel nachází. 

 

Typy vyhledávacích dotazů 

 

Pokud se zákazník nachází v počáteční fázi nákupu, typicky bude provádět rešerši produktové 

kategorie, zjišťovat, jaké značky se v dané kategorii nachází, popř. které jsou nejprodávanější. 

Konkrétně vyhledává například „tv lcd 55“. Jedná se o obecný vyhledávací dotaz, pro který je 

typický vysoký objem vyhledávání a nižší konverzní poměr.  

Zákazník, který se nachází v pozdnější fázi nákupního procesu a má zájem o konkrétní 

produkt, bude nyní vyhledávat nejvhodnějšího prodejce, popřípadě zjišťovat, zda se na produkt 

nevztahuje marketingová akce. Příkladem vyhledávacího dotazu uživatele v pozdní fázi 

nákupního cyklu je dotaz “55 Samsung UE55TU7172“. Tento vyhledávací dotaz spadá do 

skupiny produktových dotazů, pro které je nezbytná zákazníkova předchozí znalost produktu. 

(Janouch, 2020) 

Dalším typem vyhledávacího dotazu je tzv. brandový vyhledávací dotaz, tedy dotaz, 

který obsahuje značku inzerenta. Od obecného vyhledávacího dotazu, který značku neobsahuje, 

se liší vyšším konverzním poměrem a vyšší mírou prokliku, objem vyhledávání, nicméně, bývá 

nižší než v případě obecných vyhledávacích dotazů. (Smith, 2018) 

Je třeba brát v potaz, že výše popsané zákaznické cesty jsou pouze modelovým 

příkladem. Spousta zákazníků totiž fázi rešerše vynechává a produkt pořídí rovnou na základě 

výhodné marketingové pobídky nebo, v případě předplatného, prodlouží na další období, aniž 

by zvážila výhodnější nabídky na trhu. Intenzita přednákupní rešerše je poplatná ceně produktu, 

nicméně i v kategorii dražších produktů probíhá rešerše často v nižší intenzitě a kvalitě, než by 

se dalo předpokládat. (Sharp, 2017) 

Rozdělení jednotlivých typů vyhledávacích dotazů vychází z principu nákupních fázi 

zákazníka, jako jsou STDC či AIDA. (Kaushik, 2015; Priyanka, 2013) 

Toto srovnání je platné pouze při srovnávání vyhledávacích dotazů, které se týkají 

konkrétního oboru. Podle výzkumu společnosti Statista z období mezi lety 2017 a 2018, který 

se zabýval mírou prokliku placené inzerce ve vyhledávací síti Google, dosahuje nejvyšší míry 

prokliku obor internetových seznamek s hodnotou míry prokliku ve vyhledávání 6,05 %. 

https://www.alza.cz/55-samsung-ue55tu7172-d5791060.htm


Nejnižší míra prokliku byla zaznamenána v oborech zaměstnaneckých služeb a produktů do 

domácností s hodnotou 2,42 %, respektive 2,44 %. (Statista, 2018) 

V neposlední řadě je nutno konstatovat, že každý uživatelský dotaz není nutně 

komerčního charakteru. Při tvorbě analýzy klíčových slov je tedy třeba brát v potaz záměr 

vyhledávácího dotazu. 

 

Typy shod klíčových slov 

 

Shody klíčových slov ovlivňují, na které dotazy se inzerentova reklama spustí. Definují, 

s jakými variantami zadaných klíčových slov může inzerent vstupovat do aukce, případně na 

jaké dotazy se nechce reklamní aukce účastnit vůbec. Důvodem může být například nízká 

relevance vyhledávaného dotazu k inzerentovu oboru podnikání nebo vysoká cena za proklik u 

daného vyhledávacího dotazu. Tato klíčová slova se nazývají Vylučující klíčová slova. 

(Janouch, 2020) 

Shoda klíčového slova, kterou Google pro vstup do aukce využije, není předem pevně 

stanovená a může se měnit na základě inzerentova hodnocení skóre kvality pro danou aukci. 

Pevně stanovené rovněž není to, že se v přesné shodě budou zobrazovat pouze dotazy, které se 

rovnají klíčovým slovům v účtu.  

Google v průběhu času rozšiřuje objem dotazů, na které se inzerentova reklama spustí, 

ačkoliv nemusí nutně přesně odpovídat jeho klíčovým slovům. Google se v tomto případě 

soustředí na záměr uživatelova vyhledávání, nikoliv pouze na to, zda se vyhledávaný dotaz 

přímo shoduje s klíčovým slovem v přesné shodě. V reklamním systému takové vyhledávací 

dotazy můžeme nalézt s označením „Blízká shoda“. (Marvin, 2019) 

Reklamní systém Google Ads nabízí celkem 4 typy shod klíčových slov. K dispozici je 

volná shoda, frázová, přesná a volná modifikovaná. 

Volná shoda je nejširší shodou klíčového slova, zobrazit se může na jakýkoliv dotaz, 

který obsahuje inzerentovo klíčové slovo a rovněž na synonyma a dotazy, jejichž záměr by měl 

být relevantní vůči klíčovým slovům v reklamním účtu.18 

 
18 Volná shoda. Google Support (online). (cit. 2021-02-01). Dostupné z: https://support.google.com/google-
ads/answer/2497828?hl=cs 



Frázová shoda představuje užší shodou klíčového slova, reklamy se při jejím využití 

zobrazují na vyhledávací dotazy, „které se shodují s určitým souslovím nebo jsou jeho blízkou 

variantou. Před i za daným slovním spojením mohou být další slova.“19  

Přesná shoda je nejužším typem shod klíčových slov, reklama se v tomto případě 

zobrazuje, pokud uživatel vyhledává příslušné klíčové slovo nebo jeho blízkou variantu. Může 

jít mimo jiné o výrazy s chybným pravopisem, zkratky či jednotné a množné číslo.20 

Volná modifikovaná shoda je jakýmsi hybridem mezi typy shod klíčových slov. 

Reklamu zobrazuje na veškeré dotazy, které obsahují klíčová slova, před nimiž je zadán znak 

+ (plus) a jejich blízké varianty. Tento typ shody je velmi blízký frázové shodě, pokrývá ale 

širší spektrum vyhledávacích dotazů.21 

 

2.2. Dynamické reklamy ve vyhledávání 
 

Dynamické reklamy ve vyhledávání neboli DSA, jsou specifickým typem vyhledávácí 

kampaně. Pro zobrazování reklam nevyužívají klíčová slova, nýbrž obsah webové stránky 

inzerenta, jsou tedy vhodné pro inzerenty s širokou nabídkou zboží či kvalitně zpracovaným 

webem. Inzerent tak může synergicky využít dlouhodobých SEO aktivit, které podniká pro 

zvýšení organické viditelnosti.22  

Podle interních dat o vyhledávání Google tvrdí, že každoročně registruje 15 % nových, 

unikátních vyhledávacích dotazů. (Schwartz, 2018) 

Uživatelské vyhledávání se v průběhu času mění a klíčová slova, která byla aktuální 

před třemi roky, již dnes mohou být nahrazena úplně novými a identické zboží nebo služby 

mohou být vyhledávány jiným způsobem. Nejen z toho důvodu jsou Dynamické reklamy ve 

vyhledávání užitečným typem vyhledávácí kampaně, které vhodně doplňují klasické 

vyhledávací kampaně s klíčovými slovy. 

 

Způsoby cílení 

 

 
19 Frázová shoda. Google Support (online). (cit. 2021-02-01). Dostupné z: https://support.google.com/google-
ads/answer/2407784?hl=cs 
20 Přesná shoda: definice. Google Support (online). (cit. 2021-02-01). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/2407781?hl=cs 
21 Modifikátory volné shody. Google Support (online). (cit. 2021-02-01). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/2497702 
22 Dynamické reklamy ve vyhledávání. Google support (online). (cit. 2021-02-01). Dostupné z: 
https://support.google.com/google-ads/answer/2471185?hl=cs 



Jak již víme, DSA kampaně pro zobrazování reklamy nevyužívají inzerentova klíčová slova 

v účtu, nýbrž obsah jeho webu, ať už kompletní, anebo jeho předem definované části. 

Inzerent má při vytváření DSA kampaně více možností cílení reklamy ve vyhledávání. 

Může se spolehnout na algoritmy Google, že budou zobrazovat reklamu na relevantní 

vyhledávací dotazy, pouze na základě obsahu inzerentova webu. (Macklin, 2021) 

Je rovněž možné některé podstránky přímo vyloučit, například proto, že se inzerent 

rozhodl pro propagaci jen určité části produktového portfolia anebo jde o URL adresy, které se 

nachází například v procesu odbavení objednávky. 

Zde platí přímá úměra mezi kvalitou webových stránek a přesností párování 

vyhledávacích dotazů s relevantními přistávacími stránkami. Pokud není web z hlediska SEO 

v dobré kondici, výkonnost DSA kampaní nebude zdaleka naplňovat svůj potenciál. (Gabe, 

2012) 

Další a nejpřesnější metodou cílení DSA kampaní je využití tzv. feedu, který obsahuje 

konkrétní URL adresy, na které chceme cílit reklamu. Inzerent může také do feedu přidávat 

štítky, které mu umožní v reklamním systému cílit na vybrané produkty či kategorie.  

V praxi se v oboru elektronické komerce takto nejčastěji označují URL adresy produktů 

s nejvyšším byznysovým přínosem anebo produkty, které nejsou momentálně skladem. Pro 

následné spuštění reklamy stačí doplnit popisky inzerátů, titulky se do inzerátu dynamicky 

doplní na základě jednotlivých inzerovaných stránek. 

 

2.3. Nákupy Google 
 

Nákupy Google jsou dalším způsobem oslovení uživatelů v SERP. Kampaně v Nákupech 

Google se shodně s kampaněmi ve vyhledávací síti spouští na základě vyhledávacích dotazů. 

Liší se ale v tom, jakým způsobem dochází ke vstupu do reklamní aukce. Zatímco u 

Vyhledávacích kampaní inzerent vstupuje do aukce na základě klíčových slov23, reklamní 

aukce v Nákupech Google probíhá na základě produktového feedu, který inzerent nahrává do 

systému Google Merchant center. (Modena, 2020) 

Argumentem pro věnování zvýšené pozornosti kampaním v Nákupech Google je fakt, 

že v prvním kvartálu 2016 tvořily 70 % celkových výdajů na reklamu ve vyhledávání veškerých 

prodejců pro nebrandové dotazy. (Taylor, 2016) 

 
23 S Výjimkou dynamických reklam ve vyhledávání, které se zobrazují na základě obsahu inzerentova webu  



Brett Curry (2020) doplňuje, v čem se produktové reklamy odlišují od textových 

inzerátů. Reklamy v Google Nákupech dovedou lépe zachytit pozornost uživatele a pomocí 

doplňujících produktových informací dokážou předat větší objem informací před proklikem na 

web. 

 
Obrázek 1: Podíl PLA kampaní na celkových placených proklicích 

Zdroj: TAYLOR, Andy. Google Shopping ads so hot right now: the meteoric rise of PLAs. Search engine 

land (online). 2016 (cit. 2021-02-09). Dostupné z: https://searchengineland.com/google-shopping-ads-so-hot-

right-now-the-meteoric-rise-of-plas-248055 

 

Inzerce v Nákupech Google se v závislosti na konkrétních zemích a nastavení kampaně 

může zobrazit na kartě Nákupy, na stránce s výsledky vyhledávání spolu s textovými inzeráty 

a přirozenými výsledky, na partnerských webech ve vyhledávací síti Google a v obsahové sítí 

Google, která zahrnuje služby Youtube a Gmail. (Decker, 2021) 

Algoritmus na základě produktového feedu vyhodnocuje relevanci vyhledávacího dotazu, po 

vstupu do reklamní aukce se produktový inzerát může zobrazit na výše uvedených umístěních. 

Pokud se inzerentova reklama v Nákupech Google zobrazuje na nerelevantní 

vyhledávací dotazy, je možné tyto dotazy vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov. Pro 

zvyšování výkonu je možné realizovat úpravy titulků či popisků produktů v produktovém 

feedu. (Moons, 2021) 

Google v kampaních Nákupy Google nezobrazuje kritéria kvality skóre a hodnocení 

jednotlivých komponentů, jako je tomu v případě vyhledávacích kampaní, odhaduje se, že 

velký dopad na hodnocení kvality má očekávané CTR a kvalita přistávací stránky. (Falla, 2018) 



 

Optimalizace produktového feedu je důležitou součástí efektivní správy kampaní Nákupy 

Google. Doplněním či úpravou konkrétních atributů v produktovém feedu lze navýšit objem 

kampaně, aniž by došlo k výraznému snížení návratnosti. Optimalizaci feedu lze provádět 

pomocí externích nástrojů, jako jsou Mergado či Supermetrics, možné je rovněž produktový 

feed upravovat pomocí doplňkového zdroje v Google Merchant Center, který pomocí ID 

položky promítne úpravy do hlavního produktového feedu. Pomocí doplňkové zdroje, nicméně, 

nelze přidávat nové položky do hlavního produktového feedu, pouze upravovat atributy těch 

stávajících. 

 

Úprava názvu produktu 

 

Konkrétně úpravou atributu názvu produktu title dosáhla Bára Nemravová (2018) 26% 

navýšení míry prokliku a 7% poklesu ceny za proklik. Problémem byla absence často 

vyhledávaných produktových řad ve spojení s produktem. Nemravová pomocí doplňkového 

zdroje upravila názvy produktů a porovnávala výkonnost produktových inzerátů s předchozím 

obdobím. 

Pozitivní vliv na výkonnost po úpravě názvu produktu pozoruje rovněž Andreas Reiffen 

(2015). V inzertním účtu byly analyzovány vyhledávací dotazy vedoucí ke konverzím ve 

spojení s konkrétními produkty. U těchto produktů byl před název produktu umístěn nejčastěji 

hledaný dotaz na název kategorie. U produktu byla po změně názvu subjektivně pozorována 

zvýšená úroveň čitelnosti, což má pozitivní vliv na kognitivní snadnost a vyvolává pocit 

příjemnosti.  (Kahneman, 2011) 

 

Obrázek 2: Úprava názvu produktu 

Zdroj: REIFFEN, Andreas. Advanced Optimization Of Google Shopping Campaigns. Search Engine Land (online). 2015 (cit. 

2021-02-10). Dostupné z: https://searchengineland.com/advanced-optimization-google-shopping-campaigns-224627 

Výsledkem byla markantní změna v podílu kliknutí, kterou testované produkty 

zaznamenaly. Oproti originálnímu produktovému inzerátu došlo k navýšení prokliků z 419 na 

4023, což představuje nárůst o 3604 prokliků. Pro ověření aditivnosti nárůstu bylo pozorované 

navýšení porovnáno s růstem prokliků zaznamenaných u ostatních produktů. 



Zde můžeme pozorovat mírný pokles prokliků u nezměněných produktů, z informací, 

které autor dodává ale nemůžeme dojít k průkaznému závěru, že toto je projevem kanibalizace 

v rámci portfolia produktů. 

 
Obrázek 3: Nárůst prokliků po úpravě názvu produktu 

Zdroj: REIFFEN, Andreas. Advanced Optimization Of Google Shopping Campaigns. Search Engine Land (online). 2015 (cit. 
2021-02-10). Dostupné z: https://searchengineland.com/advanced-optimization-google-shopping-campaigns-224627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Standardní a chytrá kampaň 

 

Google v reklamním systému Google Ads umožňuje výběr jednoho ze dvou typů kampaní 

v Nákupech Google. Při výběru standardní kampaně inzerent mj. vybírá bidovací strategii či 

vytváří strukturu kampaně podle jeho potřeb. Dalším hlavním rozdílem je umístění zobrazování 

inzerce. Zatímco standardní kampaň v Nákupech Google se zobrazuje pouze ve vyhledávači 

Google a na partnerských webech, Chytrá kampaň automaticky maximalizuje hodnotu konverzí 

a zobrazuje se ve vyhledávací síti, obsahové sítí, na Youtube a v Gmailu.  

Jedná se o umístění, která jsou z principu fungování ve většině případů méně konverzní. 

Výměnou za rozšíření cílení do ostatních umístění dostává inzerent vyšší objem impresí a kliků. 

(Janouch, 2020) 

 

3. Atribuční model 
 
Jak zmiňuje Avinash Kaushik ve své knize, na zákaznické cestě k objednávce se nachází mnoho 

bodů dotyku zákazníka se značkou (Kaushik, 2007), zásadním úkolem webové analytiky je 

dokázat těmto bodům přiřadit patřičnou zásluhu, tj. atribuovat konkrétnímu markentingovému 

kanálu odpovídající objem obratu či počet konverzí, v závislosti na oboru inzerenta. 

V běžné praxi totiž zákazník nedokončí objednávku hned při první návštěvě webové 

stránky. Jak již bylo zmíněno v kapitole „Typy vyhledávacích dotazů“, uživatelé před 

odesláním poptávky či dokončením objednávky projdou několika fázemi zákaznické cesty. 

V závislosti na ceně produktu provádí analýzu trhu, zjišťují, jaké produkty se 

v produktové kategorii nachází, případně, které produkty se řadí mezi nejprodávanější. Na této 

cestě tak mohou webovou stránku inzerenta navštívit vícekrát a také z více zdrojů. Tyto zdroje 

mohou představovat reklamní banner v obsahové síti Google, reklamní inzerát ve vyhledávání 

či mailingový newsletter.  

Každý z těchto zdrojů má na cestě ke konverzi určitou váhu a v případě velkého počtu 

vícekanálových návštěv je již nezbytné se multikanálovou atribucí zabývat a využívat atribuční 

model tak, aby se předešlo marně vynaloženým investicím a ztracenému času věnovanému 

aktivitám s žádným nebo minimálním přínosem pro byznys inzerenta. (Kaushik, 2011) 

Počítat je rovněž nutné s prodlevou konverze. Prodleva konverze představuje časový rozdíl 

mezi chvílí, kdy uživatel provede interakci s reklamou a chvílí, kdy provede konverzní akci. 



V závislosti na produktové kategorie může prodleva konverze představovat jednotky dní, ale 

také několik týdnů či měsíců. 

Bidovací algoritmy tuto skutečnost zahrnují do výpočtu ideální nabídky tím, že 

využívají principu adaptivního historického vážení. Tento princip spočívá v tom, že algoritmus 

na základě produktové kategorie předpokládá určitou konverzní prodlevu, kterou promítne do 

úpravy váhy nejčerstvějších konverzních dat pro sestavu nabídky. Tímto je zaručeno, že 

algoritmus nebude přehnaně reagovat na krátkodobé výkyvy konverzních dat. Tento proces je 

automatizovaný, nevyžaduje žádný manuální zásah ze strany inzerenta.24 

 

4. Automatizované bidovací strategie 
 

Google nabízí inzerentům řadu možností využití technologií, jako jsou umělá inteligence či 

strojové učení, přímo v reklamním systému Google Ads. V závislosti na konkrétním cíli 

kampaně lze vybrat takovou bidovací strategii, jejímž cílem bude maximalizace zvolené 

metriky pomocí data-driven řešení v podobě chytrých nabídek.25 

Cílem chytrých nabídek je jednak maximalizace výkonu v rámci stanoveného 

reklamního rozpočtu a jednak usnadnění správy PPC kampaní, které inzerentovi dávají možnost 

soustředit se buďto na jiné aktivity v rámci reklamního účtu či aktivity spojené přímo 

s inzerovaným produktem. (Morgan, 2019) 

 

4.1. Chytré nabídky 
 

Google pro prodej reklamního prostoru ve vyhledávací síti využívá tzv. Generalized second-

price auction model, zkráceně GSP model. Tento model odvozuje výslednou výši ceny za 

proklik pro vítěze aukce od nabízené ceny následujícího nejlépe umístěného inzerenta v aukci. 

(Edelman, Ostrovsky, Schwarz, 2007) 

Výhodou chytrých nabídek oproti manuálním nabídkám je fakt, že inzerentova nabídka 

je vypočítávána pro každou jednotlivou reklamní aukci na základě kontextu vyhledávacího 

dotazů a informací, které Google o daném uživateli zná. Tyto informace se nazývají kontextové 

 
24 Zdroj: https://services.google.com/fh/files/blogs/adwords_smart_bidding_whitepaper.pdf 
25 V anglickém jazyce Smart Bidding. 



signály.26 

 

Query-level bidding 

 

Chytré nabídky využívají algoritmy strojového učení, které vypočítávají ideální nabídku pro 

jednotlivé reklamní aukce. Výpočet nabídky, nicméně, neprobíhá na úrovní klíčového slova. 

V potaz jsou brány konkrétní vyhledávací dotazy, jelikož ačkoliv jejich spouštěčem může být 

stejné klíčové slovo, jejich záměr a kontext vyhledávání může být odlišný. Toto přímo 

ovlivňuje pravděpodobnost konverze uživatele po prokliku. 

Bidovací algoritmy rovněž berou v potaz výkonnost vyhledávacích dotazů z podobných 

reklamních aukcí, čímž se rozšiřuje dataset využívaný pro tvorbu pravděpodobnostních modelů 

konverze. Tato vlastnost pomáhá zpřesnit predikci v případě, kdy do aukce vstoupí zřídka 

vyhledávaný nebo úplně nový dotaz.27 

 

Kontextové signály 

 

Každé vyhledávání uživatele je odlišné a Google se pokouší tuto unikátnost zachytit pomocí 

kontextových signálů dostupných při vstupu do aukce. Google tyto signály využívá pro nalezení 

optimální nabídky. 

Mezi výčet kontextových signálů patří:  

- Zařízení 

- Lokace 

- Den a hodina 

- Členství v remarketingovém publiku 

- Vyhledávací dotaz 

- Reklamní kreativa 

- Jazykové nastavení prohlížeče 

- Prohlížeč 

- Operační systém 

- Stránka partnerského vyhledávání 

- Demografie (věk a pohlaví) 

 
26 https://support.google.com/google-ads/answer/7065882#signals 
27 https://services.google.com/fh/files/blogs/adwords_smart_bidding_whitepaper.pdf 



- Hodnocení mobilní aplikace 

 

4.2. Přehled bidovacích strategií 
 

Pro maximalizaci konverzí jsou určené 3 bidovací strategie: Cílová CPA (tCPA), Maximalizace 

konverzí a Vylepšená CPC (eCPC). 

Bidovací strategie Cílová CPA je vhodná pro případ, pokud má inzerent konkrétně 

nastavenou cenu za akvizici. Akvizicí může být objednaný voucher či odeslaná poptávka. 

Cílová CPA nastavuje úroveň nabídek tak, aby ve sledovaném období inzerent získal 

co nejvíce konverzí za nižší nebo stejnou cenu za akvizici. Jedná se o průměrnou hodnotu, 

některé konverze mohou zaznamenat vyšší CPA a naopak.28 

Maximalizace konverzí funguje na principu maximalizování konverzí v rámci 

nastaveného rozpočtu. Na rozdíl od Cílové CPA nebo Cílové návratnosti do reklamy omezuje 

náklady rozpočtem, a tak může docházet k nevyužití maximálního potenciálu kampaně ve 

dnech s vyšší návštěvností.29 

Vylepšená eCPC je bidovací strategie, kterou lze označit jako polo-automatizovanou. 

Na rozdíl od ostatních strategií Chytrých nabídek maximalizuje konverze za zachování 

průměrně nastavené ceny za proklik.30 

 

Pro maximalizaci obratu je možné využít 2 bidovací strategie: Cílová návratnost investic do 

reklamy (tROAS) a Maximalizace hodnoty konverze. 

Cílová návratnost do reklamy nastavuje nabídky tak, aby inzerent v rámci zvolené 

hodnoty ROAS získal nejvyšší možnou hodnotu obratu. Pomocí této strategie je možné přímo 

řídit úroveň profitability, které mají kampaně dosahovat.31 

Maximalizace hodnoty konverzi funguje na stejném principu jako maximalizace 

konverzí, při tvorbě nabídky je však brán v potaz obrat, nikoliv konverze. 

 

Strategie maximalizující obrat jsou vhodným řešením pro elektronické obchody, kde je 

primárním cílem zisk nebo obrat nezávisle na počtu objednávek.32 

 

 
28 https://support.google.com/google-ads/answer/6268632?hl=cs 
29 https://support.google.com/google-ads/answer/7381968?hl=cs 
30 https://support.google.com/google-ads/answer/2464964?hl=cs 
31 https://support.google.com/google-ads/answer/6268637?hl=cs 
32 https://support.google.com/google-ads/answer/7684216?hl=cs 



Pokud není cílem inzerenta krátkodobá akvizice nových zákazníků či růst obratu, je možné pro 

oslovení potenciálních zákazníků, které se nachází v počáteční fázi nákupního procesu a 

inzerovanou značku či produkt aktivně nezvažují, využít následující strategie. 

Cílový podíl zobrazení: Cílem této strategie je maximalizovat počet zobrazení reklamy 

v horní části stránky či kdekoliv na ní. V nastavení kampaně je možné odlišit, zda je cílem 

maximalizace zobrazení na zcela horní pozici, horní pozici či kdekoliv na stránce s výsledky 

vyhledávání. Tato strategie může být účinná, pokud je cílem kampaně zobrazování inzerce na 

určitá klíčová slova častěji než konkurence.33 

Maximalizace počtu kliknutí: Cílem této strategie je maximalizace prokliků v rámci 

nastaveného rozpočtu.34 Kvalita návštěvnosti se může využitím této bidovací strategie snížit, je 

tedy třeba chování uživatelů po prokliku na přistávací stránku průběžně vyhodnocovat. 

(Morgan, 2019) 

 

5. Praktická část 
 

V předešlé části této práce byla definována podstata digitálního marketingu, byly popsány 

aspekty, kterými se odlišuje od jeho tradičních forem. Dále byly popsány typy kampaní, které 

se přímo týkají následující části. Teoretická část této práce byla uzavřena představením 

automatizace bidovacích strategií, které se věnovalo popisu principu Smart Biddingu a přehledu 

jednotlivých bidovacích strategií, které lze v reklamním účtu využít. V praktické části na tuto 

poslední sekci navážu experimentem, jehož předmětem bude analýza přínosu využití Smart 

Biddingu pro reklamu ve vyhledávání. 

Cílem praktické části je analýza přínosu využití Smart Biddingu pro reklamu ve 

vyhledávání. 

Přínos bude analyzován na základě experimentu v reklamním nástroji Google Ads 

pomocí nástroje Drafts and experiments. Porovnána bude výkonnost polo-automatizované 

bidovací strategie eCPC a plně automatizované bidovací strategie Target ROAS35. Výstupem 

této analýzy bude jednak kvantitativní vyhodnocení experimentu popisující přínos využití 

 
33 https://support.google.com/google-ads/answer/9121108?hl=cs 
34 https://support.google.com/google-ads/answer/6336101?hl=cs 
35 Bidovací strategii eCPC je v textu označena jako polo-automatizovaná, jelikož funguje na principu 
manuálního bidování, ale pro část aukcí automaticky upravuje hodnotu bidu na základě pravděpodobnosti 
konverze.  
Bidovací strategii Target ROAS je označena jako automatizovaná, jelikož bidding je v případě této strategie plně 
v rukou bidovacích algoritmů. 



Smart Biddingu pro byznys inzerenta a jednak kritické zamyšlení, které se věnuje možným 

nevýhodám spojeným s přechodem z manuálního bidování na plně automatizované bidovací 

strategie využívající algoritmy strojového učení. 

Pro experiment bude využit reklamní účet jednoho z předních internetových obchodů 

operujícího ve vícero zemích Evropské unie. Do testu budou zapojeny kampaně s cílením na 

Českou republiku a Slovensko. 

Výsledky experimentu budou s přihlédnutím ke statistické významnosti zobecněny do 

závěrů aplikovatelných pro další projekty, jejichž primárním oborovým zaměřením je 

elektronická komerce. Za účelem předejití zkreslení dat a zvýšení pravděpodobnosti replikace 

výsledků napříč portfoliem různých produktových skupin budou do testu výkonnosti obou 

bidovacích strategií zapojeny kampaně z různých zbožových segmentů. 

Parametry výběru konkrétních segmentů budou reflektovat významnost segmentu pro 

byznys internetového obchodu a dynamiku meziročního růstu. 

 

Cíle inzerce ve vyhledávací síti mohou být rozličné. Může jít o budování povědomí o značce či 

produktu, zvýšení návštěvnosti webových stránek nebo maximalizace prodejů. (Janouch, 2020) 

Tato práce se bude věnovat poslednímu z cílů, tedy dopadu bidovací strategie na 

maximalizaci prodejů. 

 

5.1. Design experimentu 
 

Pro test přínosu automatizované bidovací strategie bude využit nástroj Drafts and experiments 

dostupný v reklamním systému Google Ads. Tento nástroj umožňuje inzerentovi testovat 

změny, které v kampani chce učinit na předem určeném podílu rozpočtu originální kampaně. 

Může se například jednat o vyloučení zobrazování inzerce na partnerských sítích, přidání 

nového typu shody klíčového slova nebo právě změna bidovací strategie. 

Nástroj Drafts and experiments funguje na principu duplikace originální kampaně. 

Inzerent následně v této nově duplikované kampaně učiní změny, které chce testovat v přímém 

srovnání s originální kampaní. Jedná se tak o formu AB testování s tím rozdílem, že rozdělení 

uživatelů do kontrolní a testované skupiny neprobíhá na webové stránce inzerenta, nýbrž před 

vstupem do reklamní aukce ve vyhledávači Google. Po dokončení úprav je možné změny 

aplikovat na originální kampaň anebo vytvořit experiment, na jehož základě po uplynutí 

testovacího období inzerent posoudí přínosnost realizovaných úprav v kampani a může je 

nechat promítnout do původní kampaně. 



V nastavení experimentu je možné určit podíl rozpočtu původní kampaně, který bude 

na experiment alokován a metodiku, na jejímž základě budou do reklamní aukce vybírány 

původní a testovaná kampaň. Metodika rozdělení kampaní pro vstup do reklamní aukce může 

probíhat na základě souboru cookies či souboru vyhledávání. Při rozdělení na základě cookies 

se jednotlivým uživatelům zobrazuje inzerce spuštěná na základě jedné z kampaní, tedy 

původní či testované, a děje se tak po celou dobu experimentu. Při rozdělení dle souboru 

vyhledávání vstupují obě kampaně do reklamní aukce zcela náhodně, nezávisle na souborech 

cookies. 

Pro test automatizované bidovací strategie proti polo-automatizované bidovací strategii 

bude využit 50% split kampaní na základě vyhledávání. Testována bude automatizovaná 

bidovací strategie Target ROAS, která poběží proti bidovací strategii eCPC. 

 

Hypotéza tohoto testu je následující: Kampaně se strategií Target ROAS dokážou v rámci 

alokovaného rozpočtu doručit vyšší objem obratu než kampaně s bidovací strategií eCPC. 

Výsledek experimentu bude vnímán jako pozitivní, pokud Target ROAS dokáže ve 

sledovaném období efektivněji využít alokovaný rozpočet, tj. za přibližně stejné náklady 

dokáže doručit více obratu. Sekundárně sledovaná bude změna konverzního poměru a ceny za 

konverzi. 

 

Za negativní výsledek budou považovány tyto 2 skutečnosti:  

- Bidovací strategie Target ROAS nedokáže za přibližně stejné náklady přivézt vyšší 

objem obratu v porovnání s originální kampaň 

- Bidovací strategie Target ROAS bude vykazovat přílišné výkyvy nákladů, které 

znemožní statisticky významné vyhodnocení experimentu 

5.2. Atribuční model internetového obchodu 
 

Internetový obchod používá pro vyhodnocování veškerých online marketingových aktivit 

vlastní atribuční model vytvořený na míru jeho potřebám. Vzhledem k objemu nákladů, které 

internetový obchod do reklamy každoročně investuje a výčtu komunikačních kanálů, které 

k dosažení svých cílů využívá, je komplexní vyhodnocování přínosu jednotlivých kanálů 

základním stavebním kamenem jeho fungování.  

Atribuční model internetového obchodu vyhodnocuje veškeré placené online 

marketingové aktivity pomocí měřící šablony. Tato měřící šablona se pro vyhodnocení inzerce 



ve vyhledávací síti vkládá za jednotlivé URL adresy přistávacích stránek, na které inzerce 

odkazuje. V intervalu jedenkrát za den poté probíhá atribuce obratu jednotlivým 

marketingovým kanálům. 

Atribuční model internetového obchodu vyhodnocuje veškeré placené online marketingové 

aktivity pomocí měřící šablony. Tato měřící šablona se pro vyhodnocení inzerce ve vyhledávací 

síti vkládá za jednotlivé URL adresy přistávacích stránek, na které inzerce odkazuje. 

V intervalu jedenkrát za den poté probíhá atribuce obratu jednotlivým marketingovým 

kanálům. 

Do reklamního systému Google Ads internetový obchod importuje tato atribuovaná 

konverzní data, veškerý bidding, který v tomto reklamním systému probíhá, se tak řídí na 

základě těchto konverzních dat. Vzhledem k objemu dat zpracovávaných tímto atribučním 

modelem jsou konverzní data do reklamního systému importována vždy s 2denním zpožděním.  

Pro průběh experimentu je tedy důležité, aby v jeho průběhu nedošlo k výpadku importu 

konverzních dat, mohlo by v jeho důsledku docházet k nesprávnému stanovení ideální nabídky 

tím, že by se uměle vytvořila delší konverzní prodleva, se kterou bidovací algoritmus nepočítá. 

Závěrečná analýza dat získaných během experimentu bude zahrnovat konverzní data již 

po atribuci provedené interním systémem. Jako relevantní se nebudou považovat konverzní 

data z analytického nástroje Google Analytics, kde je v základním nastavení využívaná last 

Obrázek 5: Distribuce konverzí testovaných kampaní dle konverzní prodlevy 

 



non-direct atribuce, která nebere v potaz předešlé interakce a váhu plně přičítá poslednímu 

nepřímému prokliku na webové stránky.36 

 

5.3. Struktura reklamního účtu 
 

Internetový obchod využívá pro efektivní správu PPC inzerce automatizované řešení pro tvorbu 

kampaní. Využitím nástroje PPC BEE jsou PPC specialisté schopni vytvářet širokou škálu 

kampaní ve vyhledávací síti.  

Základní struktura inzertního účtu spočívá v rozdělení kampaní podle země, ve které se 

inzerce zobrazuje. Smyslem tohoto rozdělení je možnost vyhodnocování výkonu na úrovni 

zemí a efektivní plánování nákladů pro nákup reklamního prostoru. Kampaně ve vyhledávací 

síti jsou dále rozděleny podle segmentu zboží, na který je cílena reklama. 

 

Typy vyhledávacích kampaní 

 

Pomocí automatizačního nástroje jsou vytvářeny vyhledávací kampaně, které obsahují všechny 

typy klíčových slov. Po prvotním rozdělení importuje PPC BEE do reklamního systému Google 

Ads kampaně s klíčovými slovy cílícími na produktové vyhledávací dotazy, dotazy obsahující 

výrobce a obecné vyhledávací dotazy. 

 

Produktové kampaně jsou vytvářeny pomocí feedu produktů přítomných na webové stránce, 

primárně obsahující ID a název produktu, URL odkaz a doplňující atributy, jako jsou 

dostupnost, cena produktu či maržová skupina. Tyto atributy je možné zohlednit při nastavování 

nabídek za proklik či v textu reklamních inzerátů. 

Zohledněny jsou rovněž produktové dotazy, které obsahují komerční slova, jako jsou 

„recenze“ či „sleva“. Taková klíčová slova odkazují na automaticky generovanou webovou 

stránku, která zobrazuje relevantní obsah. 

Produktové kampaně oslovují uživatele, kteří jsou blízko dokončení objednávky, jejich 

výkonnost měřená metrikami, jako jsou konverzní poměr či návratnost investic do reklamy, 

bývá nadprůměrná, zejména při porovnání s obecnými vyhledávacími dotazy. 

 

 
36 Nepřímý zdroj návštěvy je kterýkoliv proklik, který nepřišel ze zdroje návštěvnosti Direct, tj. uživatel na 
webové stránky nepřišel pomocí URL adresy vložené přímo do vyhledávače, ale proklikl se například ze SERP 
či odkazem na sociální síti. 



V reklamním účtu jsou rovněž pokryty vyhledávací dotazy, které obsahují název výrobce zboží 

a nesou pojmenování Výrobcovské kampaně. Do reklamního nástroje se importují klíčová 

slova pouze takových kategorií, v nichž je skladem alespoň jeden produkt od konkrétního 

výrobce. 

Pro generování kampaní je využit feed, který obsahuje atributy, jako jsou název výrobce 

a kategorie a URL odkaz vedoucí na danou kategorii. 

Výrobcovské kampaně se zobrazují na dotazy obsahující spojení kategorie a výrobce, 

například „Mobilní telefony Samsung“. 

 

Obecné kampaně jsou rovněž vytvářeny pomocí automatizačního nástroje. Tento nástroj je 

využíván především v případech, kdy se obecné kampaně vytvářejí pro rychle rostoucí segment 

nebo segment, který má velký počet kategorií. 

Spolu s názvy kategorií se pro tvorbu kampaní využívá také analýzy klíčových slov za účelem 

rozšíření zásahu vyhledávacích kampaní na nejvyšší možný počet relevantních vyhledávacích 

dotazů pro danou kategorii. Dochází tak k synergii mezi aktivitami PPC a SEO týmů, jelikož 

implementace výstupů analýzy klíčových slov v tomto případě zvyšuje dohledatelnost jak 

v organickém vyhledávání, tak v placeném. 

Nicméně, je třeba dodat, že nárůst viditelnosti webové stránky, na rozdíl od PPC 

reklamy, po úpravě obsahu není předem garantovaný. Garantovaná není ani doba, za kterou se 

úpravy plně projeví. (Prokop, 2014) 

 

Do experimentu budou vybrány obecné kampaně, které zaznamenávají nejvyšší počet impresí. 

Tento aspekt výběru zaručí, že se testované kampaně dostanou do dostatečného objemu 

reklamních aukcí. Dále budou zahrnuty kampaně z 5 různých zbožových segmentů tak, aby byl 

otestován výkon Smart Biddingu v takových segmentech, kde má internetový obchod vysoký 

podíl na trhu a zároveň v segmentech, kde je podíl na trhu nižší vlivem například kratší doby, 

po kterou bylo zboží z daného segmentu zařazeno v nabídce. 

Za účelem zachování rovnocenných podmínek mezi originální a testovanou kampaní 

budou porovnávány pouze kampaně, které jsou manuálně vytvořené pomocí editoru Google 

Ads. Nebude využito automaticky generovaných kampaní v PPC BEE, jelikož v době testování 

nepodporuje nástroj Drafts and experiments propisování úprav z originální kampaně do 

testované v reálném čase.  

Došlo by tak k tomu, že by se po zařazení do experimentu aktualizovala pouze originální 

kampaň. V případě zalistování nové kategorie na webové stránky nebo změny jejího názvu či 



segmentace zboží, by tyto úpravy byly promítnuty pouze do originální kampaně. Nastal by tak 

nesoulad v nastavení originální kampaně a experiment by se nemohl považovat za rovnocenný, 

jelikož by nastavení obou kampaní přestalo být identické. 

Originální kampaň by tak v důsledku byla způsobilá pro vstup do odlišných reklamních 

aukcí než kampaň testovaná, což by zásadně narušilo výsledek experimentu. 

 

DSA kampaně 

 

Internetový obchod vytváří Dynamické reklamy ve vyhledávání pomocí feedu obsahujícího 

veškeré relevantní přistávací stránky obchodního charakteru. Jedná se o kompletní portfolio 

produktů, které jsou skladem, zařazeny jsou také veškeré kategorické stránky v kombinaci 

s výrobcem či libovolným parametrem. Tyto kategorie rovněž vyžadují, aby byl pro zařazení 

do feedu v nabídce alespoň jeden produkt skladem. 

DSA kampaně jsou v reklamním účtu rozděleny podle segmentů a zemi, ve kterých jsou 

inzerovány. 

Na rozdíl od ostatních kampaní ve vyhledávání nejsou již nijak dále rozděleny na 

základě typu vyhledávacích dotazů, DSA kampaně tak v průměru vstupují do vyššího objemu 

reklamních aukcí vlivem širokého spektra vyhledávacích dotazů, na které se mohou ve 

výsledcích s vyhledáváním zobrazit. 

Do experimentu bude zařazena jedna DSA kampaň, která se v objemu impresí za 

posledních 90 dní řadí v závislosti na celkovém počtu zaznamenaných impresí do horních 20 

% všech DSA kampaní v reklamním účtu internetového obchodu. 

 

Nákupy Google 

 

Reklamní nástroj Drafts and experiments nepodporuje provádění experimentů v Nákupech 

Google. Tento typ kampaní tedy není možné tímto transparentním způsobem testovat. 

Jedním řešením tohoto problému je spuštění obou kampaní zároveň ve stejném období. 

Toto řešení, nicméně, učiní experiment nevyhodnotitelným. Pokud bychom totožně nastavené 

kampaně v Nákupech Google pustili současně, aniž by byly přepnuty do módu experimentu, 

jedna z kampaní, s největší pravděpodobností kampaň s automatizovaným biddingem, by se 

díky vyšší flexibilitě nabídek dostávala do většího objemu aukcí a také do aukcí s větší 



pravděpodobností uživatelovy konverze. Tomuto rozsahu nabídek nelze pomocí manuální 

bidovací strategií z principu konkurovat. 

Tento problém je možné zčásti vyřešit pomocí funkce Ad schedule. Ad schedule 

umožňuje omezení inzerce na základě hodin či dní v týdnu37. Toto řešení spočívá v tom, že u 

kampaní bude nastaven takový časový rozvrh, ve kterém poběží vždy pouze jedna kampaň. 

V praxi to může vypadat následovně: kampaň s manuálním biddingem poběží každý 

den od půlnoci do dvou hodin, kampaň s automatizovanou bidovací strategií poběží ode dvou 

hodin do čtyř a tímto způsobem bude rozvržen celý den. Kampaně si tak vzájemně v danou 

chvíli nemohou při vstupu do reklamní aukce konkurovat. (Malafová, 2016) 

Existuje ale řada důvodů, proč tímto způsobem nelze porovnávat automatizovanou 

bidovací strategie s manuální. 

Jedním z těchto důvodu je fakt, že nerovnoměrnost rozložení impresí během dne u 

kampaně s automatizovaným biddingem je vyšší. Den a hodina jsou totiž zahrnuty do seznamu 

kontextových signálů algoritmu pro vytvoření ideální nabídky, tudíž se objem impresí může 

proporčně lišit v závislosti na rozdílné výkonnosti jednotlivých hodin a dnů. 

Další důvod je takový, že jakákoliv limitace automatizované bidovací strategie, ať už 

v podobě nastavení maximální možné nabídky či omezení pomocí funkce Ad schedule, snižuje 

výkonnostní potenciál. Toto může zapříčinit snížení výkonnosti, ke kterému by za normálních 

okolností nedošlo. 

 

5.4. Optimalizace kampaní během experimentu 
 

V průběhu experimentu budou kampaně optimalizovány v omezeném režimu tak, aby 

nedocházelo ke zvýhodnění jedné bidovací strategie nad druhou. U manuálních kampaní budou 

v závislosti na výkonnosti upravovány nabídky na úrovni reklamních sestav. V průběhu 

testování může docházet k fluktuaci poptávky, což má přímý vliv na výkonnost kampaní 

z pohledu obchodního přínosu.  

Při růstu hledanosti je třeba reagovat navýšením nabídky, aby došlo k maximálnímu 

využití rostoucího trendu. Stejně tak v opačném případě se může původně nastavená nabídka 

dostat na úroveň, kde již dochází k úpadku návratnosti investic do reklamy a inzerce přináší 

málo aditivního obratu za nepřiměřeně velký objem nákladů. Algoritmy automatizované 

 
37 Inzerce se tak může automaticky spouštět v předem vybrané dny a hodiny, bez dalšího manuálního zásahu 
inzerenta, například každý pátek a sobotu od 19:00 do 23:00. 



bidovací strategie by tuto změnu měly detekovat a reagovat na ni bez zásahu optimalizátora, 

úpravy kampaně tohoto typu tak budou probíhat pouze u kampaní s bidovací strategií eCPC. 

Dalším způsobem optimalizace obou kampaní bude vylučování vyhledávacích dotazů s 

velmi slabým nebo žádným vztahem k inzerovanému segmentu zboží. Vhodnost zásahu 

optimalizátora je při tomto způsobu optimalizace přímo úměrná jeho zkušenostem a profesnímu 

odhadu. Jde o subjektivní rozhodnutí ohledně míry příležitosti a rizika inzerce na daný 

vyhledávací dotaz. V průběhu experimentu bude kladen důraz na vylučování nejmenšího 

možného počtu klíčových slov. 

V případě vyloučení konkrétního vyhledávacího dotazu v jedné z kampaní, bude 

totožný vyhledávací dotaz se stejným typem shody taktéž vyloučen v druhé kampani. Kampaň 

s automatizovanou bidovací strategie by na vyhledávací dotaz s nízkou výkonností měla 

zareagovat bez zásahu optimalizátora, v rámci experimentu však budou takové vyhledávací 

dotazy vylučovaný v obou kampaních, aby byla zachována rovnost podmínek pro zobrazování 

inzerce. 

Pokud dojde u jedné z kampaní ke znatelnému vychýlení nákladů, ať už v podobě jejich 

nárůstu či poklesu, nabídka bude upravena tak, aby obě z porovnávaných kampaní utrácely 

v denních průměrech obdobné částky. 

Posledním typem optimalizace je úprava rozpočtu v případě, kdy reklamní nástroj 

Google Ads signalizuje stav kampaně „omezeno rozpočtem“. Tento stav nastává, pokud je 

denní rozpočet kampaně nižší než doporučená částka dle Google. V praxi toto znamená, že se 

reklamy nezobrazují při současné výši rozpočtu tak často, jak by mohly a inzerent tak přichází 

o možné příležitosti zejména ve večerních hodinách, kdy bývá hledanost vysoká.38 

 
38 Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2616012?hl=cs 

Obrázek 6: Distribuce nákladů internetového obchodu dle hodin 



Omezené rozpočty budou vždy navýšeny na částku, která garantuje neomezené 

zobrazování reklamy ve vyhledávání po celý den. Při přílišném rozkročení nákladů dojde opět 

k úpravě nabídky. 

 

5.5. Průběh experimentu 
 

Experiment byl založen pro výběr 9 kampaní, které byly předem vybrány na základě již 

zmíněných aspektů. Nastaven byl split na základě aukcí s hodnotou 50 %. Soubor kampaní 

s automatizovanou bidovací strategií Target ROAS tak mohl do reklamních aukcí vstupovat ve 

stejném počtu případů jako soubor kampaní s polo-automatizovanou bidovací strategií eCPC.   

Všechny testované kampaně byly nastaveny na automatizovanou bidovací strategii 

Target ROAS. Cílový ROAS byl nastaven na základě 30denního průměru reálných hodnot 

návratnosti investic do reklamy, které jednotlivé kampaně dosahovaly. Tato průměrná hodnota 

byla před spuštěním navýšena o 15 až 20 %.  

Důvodem tohoto rozhodnutí byla obava, že testované kampaně budou čerpat příliš 

velkou část denního rozpočtu a hned ze začátku dojde k přílišnému rozevření nůžek mezi 

souborem testovaných kampaní s Target ROAS a souborem originálních kampaní s eCPC.  

Jak lze pozorovat v grafu níže, tato obava byla neopodstatněná, jelikož během prvního 

týdne dosáhl soubor testovaných kampaní zhruba polovičních nákladů v porovnání se 

souborem originálních kampaní. 

Za účelem vyrovnání nákladů byla u konkrétních testovaných kampaní snížena hodnota 

Cílový ROAS v průměru o 10 %. Hodnota Cílový ROAS se tak přiblížila 30dennímu průměru 

reálné hodnoty ROAS, které kampaně dosáhly v předchozím období. Efekt této změny je 

Obrázek 7: Distribuce nákladů kampaní rozdělená po týdnech. 



možné pozorovat v druhém týdnu experimentu, kdy došlo k navýšení nákladů souboru 

testovaných kampaní na úroveň převyšující náklady souboru originálních kampaní. 

Pro vyhodnocení výsledků experimentu bude tento první týden vyloučen, jelikož 

testované kampaně se strategií Target ROAS procházely fází učení. 

Během fáze učení probíhá úvodní fáze učení bidovacích algoritmů. Je třeba brát v potaz, 

že u kampaní v tomto stavu může být krátkodobě pozorován pokles výkonnosti a zvýšená 

volatilita denních nákladů. Google během tohoto období shromažďuje kontextové signály, které 

následně využívá ke zpřesnění nabídek.39 

 

Sledované období tak bude činit 28 dní počínajících prvním dnem v druhém týdnu 

vyobrazeném v grafu, tj. od 24.2 do 23.3.2020. Poslední týden v březnu nebude brán v potaz 

z důvodu nárazového nárůstu nákladů u testovaných kampaní. 

Po diskuzi se zástupcem Google Jakubem Martinů jsme došli k závěru, že k 

neočekávanému nárůstu nákladů došlo vlivem zvýšeného objemu vyhledávání způsobeného 

výskytem prvních případů šíření nemoci COVID-19 v České republice a na Slovensku a s ním 

spojených restrikcí. Toto se týkalo především produktových kategorií, jako jsou Sport či Hobby 

a kategorií obsahujících vybavení pro home-office. 

 

6. Výsledky a diskuze 
 
Suma impresí zaznamenaná všemi kampaněmi zapojenými do experimentu činila 868 014. 

Získaný objem dat zajišťuje vysokou míru spolehlivosti experimentu, výsledky mohou být 

s velkou pravděpodobností replikovány za dosažení podobných výsledků. Každý pár kampaní 

dosáhl dle vyhodnocení nástroje Drafts and experiments dostatečné statistické významnosti, 

aby mohly být dílčí výsledky všech testovaných párů kampaní považovány za signifikantní. 

Konkrétní hodnoty dosažených výsledků jsou k nalezení v přílohové části této práce. 

V následující části budou prezentovány konkrétní výsledky experimentu doplněné o vyplývající 

závěry a kritické zhodnocení. 

 

Zvýšení návratnosti investic do reklamy 

 

Ve sledovaném období došlo ke zvýšení efektivity vynaložených investic do inzerce o 54,17 

 
39 https://support.google.com/google-ads/answer/6263057 



%. Tento výsledek potvrzuje hypotézu, že bidovací algoritmy dokážou pomocí kontextových 

signálů lépe odhadnout pravděpodobnost konverze každé jedné reklamní aukce, pro kterou 

vypočítávají ideální nabídku, a dosáhnout tak vyšší návratnosti investic do reklamy. Princip 

fungování automatizovaných bidovacích strategií tomuto nárůstu efektivity odpovídá. 

Zatímco manuální a polo-automatizovaná bidovací strategie vychází z manuálně 

nastavené nabídky inzerentem, kterou musí systém v průměru dodržovat, automatizovaná 

bidovací strategie Target ROAS není konkrétní výší nabídky nijak limitována. Jediným cílem 

této strategie je plnění cílové návratnosti investic do reklamy, kterou určuje inzerent. Tímto je 

rovněž ovlivněna ziskovost kampaní, jelikož při výpočtu cílové hodnoty ROAS je možno vzít 

v potaz konkrétní hodnoty produktových marží. 

Nárůst obratu testovaných kampaní činil 42,40 %, suma vynaložených nákladů přitom 

klesla o 4,94 %. Kampaně se strategií Target ROAS tím pádem přivedly větší objem obratu za 

mírného poklesu nákladů. 

V grafu výše můžeme pozorovat, že celkový nárůst obratu testovaných kampaní není 

zkreslen výrazně vyšší úspěšností některého ze sledovaných týdnů. Bidovací strategie Target 

ROAS dokázala přivézt více obratu ve všech sledovaných týdnech vyjma prvního. V prvním 

týdnu vykázala distribuovaně pokles o 1,19 p. b., nicméně pokles nákladů činil 2,51 p. b., tedy 

více než dvojnásobek. 

Vyjma obchodního přínosu v podobě nárůstu návratnosti investic do reklamy, 

automatizované bidovací strategie skýtají další hlavní výhodu oproti manuálnímu či polo-

automatizovanému biddingu, kterou ocení především inzerenti s komplexním systémem 

kampaní a velkým objemem spravovaných klíčových slov. Díky biddingu na úrovni 

vyhledávacích dotazů jsou algoritmy schopny odhalit trendy týkající se hledanosti a změn 

Obrázek 8: Distribuce obratu kampaní rozdělená po týdnech. 



v konverzním poměru mnohem dříve a přesněji, než by to dokázal optimalizátor pomocí 

manuálních zásahů do kampaní.  

Počet aukcí, do kterých strategie Target ROAS vstupuje, je v porovnání s polo-

automatizovanou strategií více proměnlivý. Toto můžeme pozorovat v grafu s týdenní 

distribucí nákladů, zejména v posledním týdnu experimentu, kdy došlo k již popsané, výrazné 

změně dynamiky uživatelského vyhledávání. 

Inzerent takto ušetří velkou část práce v podobě optimalizace nabídek, může tak 

ušetřený čas investovat do jiných oblastí správy PPC, jako jsou tvorba chytlavých reklamních 

textů či rozšiřování stávajících kampaní přidáním dalších relevantních klíčových slov, případně 

zvyšováním pokrytí produktových kategorií, které chce inzerovat. 

Využití automatizovaných bidovacích strategií tak nemá pouze rovinu přímého dopadu 

na výkonnost kampaní, inzerentovi poskytuje další výhody převzetím části agendy PPC 

optimalizace. 

 

Pokles dosahu inzerce 

 

Testované kampaně se strategií Target ROAS zaznamenaly pokles impresí a prokliků o 36,22 

%, respektive 36,60 %. Celkový zásah souboru kampaní s automatizovanou bidovací strategií 

je tedy výrazně nižší v porovnání se zásahem souboru originálních kampaní.  

Toto je primárně zapříčiněno faktem, že testované kampaně častěji vstupují do dražších 

reklamních aukcí s vyšší pravděpodobností konverze, což se negativně odráží v ceně za proklik.  

Hodnota CPC vzrostla u kampaní se strategií Target ROAS o 44,48 %. Za srovnatelné 

náklady tak inzerce registrovala výrazně nižší počet impresí a prokliků.  

Strategie Target ROAS rozpočet alokovala vysoce kvalitní návštěvnosti s vyšší 

pravděpodobností konverze. Toto je možné pozorovat na nárůstu konverzního poměru, který 

v porovnání se souborem originálních kampaní vzrostl o 73,31 %.  

 

Tento poznatek nepředstavuje výrazný problém, pokud je na inzerci ve vyhledávání pohlíženo 

jako na výslovně výkonnostní kanál, jehož primárním cílem je krátkodobě sledovaná 

maximalizace obratu, případně zisku. Nesoulad bidovací strategie Target ROAS 

s marketingovou strategií může nastat v případě, kdy inzerent využívá inzerci ve vyhledávání 

nikoliv pouze jako výkonnostní složku vícekanálového marketingového mixu, nýbrž také jako 

akviziční kanál nových zákazníku a nástroj pro rozšíření povědomí o dané službě či produktu. 



V takovém případě jsou oslovováni potenciální zákazníci, kteří službu aktivně 

nezvažují, tito uživatelé nepředstavují pro bidovací algoritmy dostatečnou příležitost. 

Ve střednědobém až dlouhodobém pohledu však tato strategie může být udržitelná, 

jelikož vybudované povědomí se v momentu vzniku potřeby promítne do repertoáru značek či 

firem, které budou při výběru zákazníky aktivně zvažovány. (Sharp, 2017) 

Pro tento účel je vhodnějším řešením využití bidovací strategie eCPC, případně strategie 

Maximalizace počtu kliknutí či Cílový podíl zobrazení, jejichž primárním cílem je viditelnost 

a návštěvnost. 

 

Nicméně, pro úplné pochopení dopadu využití Smart Biddingu je nezbytné podrobit výsledky 

experimentu kritičtějšímu pohledu a pečlivě uvážit, jaké další faktory mohou stát za vyšší 

výkonností kampaní s automatizovanou bidovací strategií. 

Faktem je, že bidovací algoritmy upřednostňují uživatele, u nichž vyhodnotí, že existuje 

vyšší pravděpodobnost konverze po prokliku.40 Je tedy na místě položení otázky, z jakého 

důvodu může být pravděpodobnost konverze některých uživatelů natolik vysoká, že ačkoliv se 

počet dosažených prokliků sníží o více než třetinu, kampaně s Target ROAS stále doručí lepší 

obchodní výsledky. Odpověď na tuto otázku může spočívat v tom, že algoritmus cílí na 

uživatele, kteří se v marketingovém trychtýři nachází blíže k dokončení objednávky. Toto může 

hypoteticky mít za následek nižší reálnou aditivnost tržeb, které PPC kampaně inzerentovi 

přinesou. 

Jednoduše řečeno, Smart Bidding v některých případech pouze urychlí proces 

dokončení objednávky, která by se s určitou mírou pravděpodobnosti stala i v případě, kdyby 

se reklama ve vyhledávání nezobrazila vůbec. 

Jedním ze způsobů potvrzení této hypotézy by bylo provedení další analýzy, která by 

zkoumala vliv Smart Biddingu na celkové tržby subjektu, nikoliv pouze vliv na tržby, které 

atribuční model přiřadil PPC inzerci. Toto by vyžadovalo přepnutí veškerých PPC kampaní na 

automatizovanou bidovací strategii a následné sledování vztahu růstu tržeb z PPC reklamy a 

růstu celkových tržeb. 

Pro takový způsob analýzy by bylo nezbytné přísné stanovení metodiky, jelikož do 

porovnávání, které neprobíhá formou AB testu, jako tomu bylo u tohoto experimentu, vstupují 

variabilní proměnné, mezi které patří sezónnost, behaviorální změny uživatelů či změny 

 
40 Zdroj: Setting Smarter Search Bids. 
https://services.google.com/fh/files/blogs/adwords_smart_bidding_whitepaper.pdf 



v celkovém marketingovém mixu daného subjektu, které mohou dále pozměnit chování 

zákazníka a zkreslit výsledky analýzy. 

Dalším faktorem vyšší úspěšnosti automatizované bidovací strategie může být 

upřednostňování uživatelů v remarketingových publicích, které obsahují stávající zákazníky či 

návštěvníky webových stránek inzerenta, kteří nic nenakoupili. Oslovení takového typu 

uživatelů může být z pohledu algoritmu efektivnější v porovnání s oslovením uživatelů, kteří o 

značce inzerenta nemají žádné povědomí a aktivně ho při nákupní potřebě nezvažují. Může tak 

nastat, stejně jako v předešlém případě, pouhé urychlení dokončení objednávky. 

 

Jak ve své knize podotýkají autoři Les Binet a Peter Field, z dlouhodobého hlediska má 

opakované oslovování stávajících zákazníků velice malý obchodní přínos. Ve většině případů 

není zdrojem udržitelného růstu společnosti, ačkoliv krátkodobě tímto způsobem může být 

dosaženo vysoké návratnosti investic. (Binet, Field, 2019) 

 

7. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo ověřit hypotézu, že využití automatizované bidovací strategie 

pro inzerci ve vyhledávači Google přináší lepší výsledky než využití bidovací strategie eCPC.  

Hypotéza byla ověřena experimentem, který běžel po dobu 28 dní a porovnával na 

základě 50% rozdělení soubor kampaní s bidovací strategií Target ROAS se souborem kampaní 

s bidovací strategií eCPC. Testování probíhalo v reklamním účtu jednoho z předních 

internetových obchodů. 

Výsledkem tohoto experimentu je zjištění, že soubor kampaní využívající 

automatizovaný bidding dokázal ve sledovaném období doručit lepší výsledky ve všech 

sledovaných metrikách, tedy v objemu obratu, konverzním poměru a efektivitě vynaložených 

investic. 

Toto zjištění je doplněno kritickým pohledem, který uvažuje limity experimentu a 

naznačuje další možné kroky, které mohou vést k lepší a přesnější interpretaci výsledků 

v kontextu celkových tržeb subjektu. 

Značná část praktické části byla věnována metodice experimentu, jeho designu a výběru 

kampaní, jelikož se jedná o důležité informace potřebné k interpretaci prostředí, ve kterém bylo 

dosaženo uvedených výsledků.  



Tato práce tak může posloužit marketingovým pracovníkům, ředitelům nebo vlastníkům 

internetových obchodů jako inspirace pro tvorbu a správu PPC reklamy a jako demonstrace 

přínosů plynoucích z využití automatizované bidovací strategie pro inzerci ve vyhledávání. 
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9. Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Procentuální změna všech kampaňových párů zapojených do experimentu 
(tabulka) 
 

Testo
vaný 
pár 

Imp
rese 

Prok
liky 

CT
R 

CP
C 

Podíl 
zobr
azení 

Nákl
ady 

Konv
erze 

CP
A 

Ko
nv. 
po

měr 

Ob
rat 

RO
AS 

RO
I 

Zis
k 

podíl 
celko
vých 
impr
esí 

A 
-

41.63
% 

-
44.39

% 

-
4.73
% 

14.0
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