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Abstrakt 

Práce se zabývá internetovým marketingem a poukazuje na vývoj internetové 

reklamy. Významná část práce je věnována současným trendům marketingu na internetu, 

zejména kontextovým reklamním systémům. Rozebírány jsou i modely plateb za reklamu. 

Naznačeno je působení grafické i textové reklamy, důraz je zejména kladen na reklamu 

bannerovou. Dále pojednává o značných možnostech reklamy na sociální síti Facebook.com, 

analyzovány jsou vhodná zacílení reklamy s přihlédnutím k nejvyužívanějším aplikacím. 

Rovněž jsou hodnoceny hlediska tvorby reklamních kampaní. 
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Předmluva 
Nové technologie mění prostředí okolo nás. Postupně docházelo k jejich zlepšování 

a veškeré dění se pomalu začalo přesouvat na internet. S příchodem internetu se změnil 

způsob našeho života a my najednou chtěli trávit více času na „síti“. Rovněž tak marketéři 

objevili krásy a výhody internetu a ten se rázem stal novým komunikačním kanálem, a tak 

vznikla nová dimenze reklamy – internetová reklama. 

Hlavním cílem práce je zmapovat vývoj internetové reklamy, její formy a zaměřit se 

na současné trendy marketingu na internetu a na sociálních sítích. Rovněž ve své diplomové 

práci poukazuji na marketing na jedné ze sociálních sítí – Facebook.com. Ten skýtá značné 

možnosti, ovšem ne všechny se ukazují být efektivní. V praktické části vytvářím reklamu na 

Facebook.com a řeším případovou studií založenou na tvorbě kontextové reklamní kampaně. 

Jedná se o reálně provedenou reklamní kampaň. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do šesti kapitol. V první se zabývám základními 

pojmy a trendy informační společnosti. V druhé a třetí kapitole jsem se zaměřila na 

internetový marketing a historii reklamy. O vývoji a samotné internetové reklamě pojednává 

kapitola čtvrtá. Stěžejními částmi mé diplomové práce je pátá a šestá kapitola o formách a 

trendech internetové reklamy a jejích možnostech pro využití v praxi. Přínosem mé 

diplomové práce tak bude nejen podrobný a ucelený pohled na současně nejúspěšnější 

reklamní trendy, ale také i námět jak postupovat při tvorbě a vedení kontextové reklamní 

kampaně, čeho se vyvarovat a co naopak aplikovat.  

Použitá literatura je citována v souladu s normou ISO 690, resp. ISO 690-2. Způsob 

citování je zvolen pomocí prvního údaje záznamu a data vydání uvedených v hranatých 

závorkách. Diplomová práce je doplněna Přehledem použitých zkratek a Seznamem grafů, 

obrázků a tabulek. Celkový rozsah diplomové práce je 96 stran. 
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Úvod  

Nacházíme se v 21. století, bouřlivé době, kdy světem jednoznačně vládnou 

informační technologie. Informační technologie a celá informační společnost každý den, 

hodinu i minutu přichází třeba i s nepatrnou  změnou. Vše se mění „za pochodu“. Člověk 

musí být stále v pozoru, tyto změny a trendy zaznamenávat a vyhodnocovat „směrem 

dopředu“, tedy nepovažovat je za dané a stabilní, ale zamýšlet se nad tím, kam nové poznatky 

mohou dále směřovat, dále se rozvíjet. Informační společnosti, tedy společnosti založené na 

informačních a komunikačních technologiích, vládnou interaktivní media. Internet, digitální 

televize a bezdrátové komunikační sítě jsou fenoménem dnešní doby. Je pro ni 

charakteristické používání přípony e- jako elektronický. Toto označení není samoúčelné, 

nýbrž poukazuje na vysokou míru využití automatizovaného informačního systému. Tedy 

systému, který pracuje s webem, internetem, intranetem nebo jejich kombinací. 

Internetový marketing neboli marketing na internetu se zcela opírá o technologie 

informační společnosti a snaží se být ušit na míru tomuto interaktivnímu globálnímu 

elektronickému trendu. Téměř kdokoli si může založit a vést reklamní kampaň a dosáhnout 

tak vyšších příjmů, prosadit značku nebo jen rozšířit nějaké informace. 

Uvedené téma diplomové práce jsem si vybrala, jelikož se o uvedený obor dlouho 

zajímám. O významu a růstu internetového marketingu v České republice vypovídá vývoj 

samotného internetu a podnikání na internetu. Penetrace internetu roste ročně o několik 

procent a již dlouho není jen otázkou počítačových nadšenců. Bez precizně zvládnutého 

internetového marketingu a strategie se dnes neobejde téměř žádný projekt na internetu. I 

v dnešní době se ještě stále objevují firmy, které uskutečňují své prezentace jenom proto, aby 

jejich firma „byla na internetu“, což je ovšem mnohdy okamžitě odsouzeno k nezdaru. 

Tato práce poukazuje na různorodý, avšak komplexní pohled na internetovou reklamu 

jako nástroj současného marketingu v informační společnosti. 
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1 Základní pojmy a trendy informační společnosti 

1.1 Vymezení role informačního pracovníka v internetovém 
marketingu 

V dnešní době obecně platí, kdo má lepší přístup k informacím nebo s nimi dokáže 

efektivně pracovat a využívat je, je vždy o krok napřed. V marketingu to platí obzvláště. 

V informační společnosti se informace stávají nezbytnou komoditou nejen na trhu práce, 

důležitou se stává především samotná práce s informacemi. Rovněž s rozvojem informačních 

a komunikačních technologií se zvyšují nároky lidské společnosti na způsob či prezentaci 

šíření informací pomocí širokých prostředků (masmediální prostředky) či za pomoci různých 

institucí. Nepostradatelná je tedy činnost informačního analytika či konzultanta například při 

procesu vytváření reklamních kampaní, kdy je nutností podrobná analýza relevantních 

klíčových slov. Na správném výběru klíčových slov staví zejména kontextové reklamní 

kampaně a SEO. 

1.2 Informační společnost 

Progresivní vstupování informačních a komunikačních technologií do spěšně 

rostoucího množství produktů a služeb vede ke zrodu tzv. inteligentního prostředí, které 

prostupuje všemi oblastmi života společnosti, bezprostředně obklopuje každého jejího člena 

a formuje předpoklady k dalšímu výraznému zlepšování kvality života. Mluvíme proto o tzv. 

informační společnosti, jejíž další vzestup je bez intenzivního výzkumu a vývoje v oblasti 

informačních a komunikačních technologií a jejich praktických aplikací nemyslitelný. 

Pojem informační společnost se objevil poprvé na počátku 70. let minulého století a za 

jeho autora je považován Daniel Bell, který ve svém již klasickém díle The Coming of 

Postindustrial Society [1973], rozdělil společnost na preindustriální, industriální 

a postindustriální (pro kterou později použil název informační). Konceptu informační 

společnosti se věnovala a stále věnuje řada autorů. K těm nejznámějším patří Alvin Toffler, 

Manuel Castells a Nicholas Negroponte. 

Informační společnost je definována jako „společnost založená na integraci 

informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové 

míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů 

a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními 
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a komunikačními technologiemi“ [KRIŠTOFIČOVÁ; JURČACKOVÁ; ONDRIŠOVÁ, 

1999] 

Soudobá společnost je charakterizována rozsáhlými a dynamickými změnami, které 

jsou založeny na rychlém rozvoji vědy, techniky, ale také na růstu ekonomiky. Charakter 

a rychlost proměn je natolik zásadní, že bývají srovnávány s industrializací. Zároveň jsou na 

členy společnosti kladeny stále nové a nové požadavky týkající se jejich znalostí 

(připravenosti) žít v době vyžadující mj. pružné reakce na změny a stálé inovace. Za jednu 

z klíčových příčin těchto proměn je považován právě vývoj informačních a komunikačních 

technologií, které umožnily vznik nové průmyslové revoluce. Na základě četných změn, které 

se v minulých dekádách odehrály v informačních technologiích a komunikačních 

prostředcích, má své opodstatnění, abychom současnou společnost nazývali informační. Tyto 

změny se zásadně odrážejí ve způsobu života jednotlivce i společnosti a jsou mohutně 

podporovány globalizací. 

Komparativní výhodou každé informačně vzdělané společnosti je nabídka 

schopnějších a informačně vzdělanějších lidí, čímž dochází k zacílení zájmu firem, které 

chtějí investovat (zejména do výzkumu a vývoje). Tyto firmy jsou ochotny odborníky dobře 

zaplatit a tím podporují chod celé ekonomiky. Tím se dostáváme do kruhu, ve kterém 

informačně vzdělaní lidé podporují sami sebe. 

Stále více lidí má díky internetu a rozvoji ICT přístup k informacím, zvyšuje se počet 

těch, kteří pracují částečně nebo úplně z domova, v univerzitních a knihovnických 

informačních systémech jsou zpřístupněny desítky celosvětových databází s miliony článků 

a jiných dokumentů. ICT technologie zhotovují nové formáty přenosu informací (vznikají 

další nosiče informací) formující informační prostředí. Předpokládá se, že v průběhu několika 

let budou požadovány informace dostupné např. přes PDA. Rozšíření tradičních způsobů 

šíření informací je už nyní nezbytné. 

Nepochybně existuje ještě řada dalších výhod, které nám nabízí internet a informační 

společnost. Nicméně musíme také myslet na negativní aspekty, které tento rozvoj brzdí. 

Nejdůležitější pro další rozvoj informační společnosti je počítačová a informační gramotnost. 
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1.3 Informační gramotnost 

Informační gramotnost chápeme jako „schopnost jednotlivce orientovat se 

v informačních zdrojích, efektivně v nich vyhledávat a vyhledané informace interpretovat, 

zasazovat do kontextu, tvořivě zpracovávat a vytvářet z nich znalosti patří k základním 

předpokladům konceptu znalostní společnosti“ [Ikaros, redakce, 2006]. 

Asi nejčastěji užívanou definicí informační gramotnosti je definice zveřejněná již roku 

1989 ve zprávě Komise pro informační gramotnost (v rámci Asociace amerických knihoven -

ALA): „K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje 

informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotní lidé se 

naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné 

informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro 

celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí 

či k vyřešení daného úkolu“ [American Libraries Association, 2009]. 

Jedinec by tedy měl být schopen nejen text (informace) přečíst (z technického 

hlediska), ale měl by danému textu porozumět, měl by si informace umět najít za použití ICT 

a dále s danými informacemi nakládat, pracovat s nimi, správně jim porozumět a následně je 

interpretovat. 

Počítačovou a informační gramotnost není v žádném případě možné zaměňovat. 

Informační gramotnost je širší pojem. U informačně gramotného jedince je předpokládána 

počítačová gramotnost, naopak počítačově gramotný jedinec nemusí být nutně informačně 

gramotný. 

Dombrovská poukazuje na model informační gramotnosti. „Jde o koncept, v němž je 

obsah informační gramotnosti tvořen jednotlivými složkami gramotnosti funkční a tzv. ICT 

gramotností, což lze definovat jako schopnost ovládat informační a komunikační technologie 

(z technického hlediska)“ [DOMBROVSKÁ, 2004]. 

 
Obr. 1: Informační gramotnost jako struktura [Dombrovská, 2004] 
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Informační gramotnost je zřetelným znakem vyspělosti společnosti a jasným 

ukazatelem, jak jsme připraveni na změny, kterých jsme v současném světě svědky. 

Pro účinnost internetového marketingu je esenciální potřeba společnosti správně 

porozumět informačním tokům a ICT. Nezbytností je rovněž pochopit techniky sítě internet. 

Informačně gramotní lidé, kteří se orientují na internetu, jsou přímo vystaveni působení 

internetového marketingu a tedy vhodným terčem marketérů. 

1.4 Digital divide 

Zatímco koncept informační společnosti se poprvé použil již v sedmdesátých letech 

minulého století a v dalších dekádách vzkvétal a postupně dominoval v různých podobách 

v sociálních vědách i ve všeobecném diskursu, fenomén (digital divide)1 se prosadil do 

povědomí až společně s vývojem internetu v devadesátých letech minulého století. Do této 

doby byly technologie, jako například počítač, doménou profesionálů a úzce zaměřených 

expertů, jako jsou například programátoři. Ačkoliv ovlivňovaly už počátkem devadesátých let 

činnost rozvinutých ekonomik, pro běžné občany šlo spíše o nedostižný výdobytek určený 

právě programátorům a vývojářům. To se s nástupem internetu zvrátilo. Způsobilost získávat 

a předávat si informace v reálním čase bez závislosti na vzdálenosti zdroje a lokaci příjemce 

navodila spolu s prvním operačním systémem určeným pro uživatelsky přívětivé ovládání PC 

výrazný rozkvět těchto technologií nejen ve firmách, ale i v domácnostech. 

Nutností je podotknout, že došlo k zvýhodňování některých skupin obyvatelstva oproti 

jiným díky lepšímu přístupu a schopnosti využívat internet a ICT obecně. Je to jedno 

z hlavních rizik, kde bývá zvykem rozdělovat společnosti na informačně bohaté a informačně 

chudé. Toto riziko vzniká tam, kde je výrazný rozdíl k přístupu k informacím mezi 

jednotlivými skupinami obyvatelstva. Člověk, který má přístup k informacím přes internet má 

velkou konkurenční výhodu oproti lidem, kteří internet nemají anebo jej neumí používat. Tato 

„propast“ (mezi informačně vzdělanými, rozvinutými zeměmi a méně rozvinutými zeměmi) 

se začíná čím dál tím více prohlubovat. Je pravděpodobné, že digital divide se bude společně 

s dalším technologickým rozvojem zvětšovat, později „připojení“ se nebudou stíhat adaptovat 

na nové inovace. Rozdíly budou eliminovány až v dlouhém časovém horizontu. 

                                                
 
1 tzv. digitální propast nebo bariéra – anglicky „digital divide“ 
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 A zde je prostor pro vlády jednotlivých zemí, které by měly vhodnými investicemi do 

infrastruktury připravit půdu pro další rozvoj ICT. Následně musí podporovat činnost těch 

organizací, které rozšiřují gramotnost ve státě, a to dalším vzděláváním, organizováním 

odborných výcviků a obecných školení a komplexním zvyšováním schopností. Je 

nepochybné, že generace, která s technologiemi vyrůstá od dětství či od počátku jejich 

vývoje, se jimi zabývá, je tudíž daleko více adaptovaná. Je zapotřebí ale zamezovat digital 

divide u všech věkových a sociálních skupin. Je zřejmé, že se bude jednat o dlouhodobý 

proces. 

Internetový marketing staví na společnosti informačně bohaté a vychází ze situace 

zvyšování potřeb po informacích a přístupu k informačním zdrojům. S prohlubováním 

digitální bariéry by ochabl zájem inzerentů a internetový marketing by tak ztratil své pole 

působnosti. 

1.5 Knowledge management 

Trendy informačních služeb se v poslední době odvíjejí od společenských trendů 

a zejména ekonomických trendů, ukazuje se tak trend informatizace a digitalizace ekonomiky. 

Ty mají v posledních desetiletích povahu globalizace. 

Pod pojmem knowledge management je rozuměna „praktická odborná činnost 

zaměřená na využití znalostí v rozhodovacích a řídících procesech za podpory informačních 

a komunikačních technologií. Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systémů 

správy znalostí, jež zahrnují procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, 

vyhledávání a odvozování, prezentace, sdílení a distribuce znalostí. Teoretické zázemí tvoří 

kognitivní vědy a aplikační obory umělé inteligence (např. znalostní inženýrství), metody 

a techniky práce jsou odvozeny z praxe informačního managementu“ [MIKULECKÝ, 2001]. 

Obecně je upřednostňován český termín znalostní management, jako ekvivalent je 

používán management znalostí. Zjednodušeně můžeme říci, že jeho cílem je dostat správné 

znalosti ke správným lidem ve správný čas. Znalostní management je postaven na tvorbě, 

ukládání a využívání znalostí. Kategorizace a kodifikace znalostí obstarává úspěšné a účinné 

řešení problémů, dynamické učení, strategické plánování a rozhodování. 

Znalostní management se specializuje na rozeznání znalostí a na jejich interpretaci. 

Pokud se toto stane běžnou součástí fungování organizace, ukáže se hodnota takto utříděných 
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znalostí prostřednictvím jejich opakovaného využívání. Pomocí vhodné organizační struktury 

a moderních informačních technologií mohou být znalosti využity k řešení problémů bez 

ohledu na místo a čas. Základním předpokladem pro smysluplné využití znalostního 

managementu při cestě za úspěchem organizace je možnost výměny znalostí mezi jejími 

členy a neustálé rozšiřování znalostní báze. 

Vhodně získané znalosti rozhodují o našem rozhodování, plánování a strategických 

záměrech. Pomocí nich máme rovněž šanci docílit úspěšné reklamní kampaně. Jakmile se 

nějaký projekt stane úspěšným a navštěvovaným, pak začne být zajímavý pro zadavatele 

reklamy. 

Komunikace a sdílení znalostí se díky internetu dostávají na kvalitativně novou 

úroveň, která vyžaduje vývoj sofistikovaných nástrojů pro práci s multimediální informací. 

Specifickou oblast v tomto směru tvoří technologie e-learningu, jejíž další rozvoj je 

nezbytným předpokladem pro další rozvoj procesu celoživotního vzdělávání. 

1.6 Informační ekonomika 

Jedná se o ekonomiku, v níž klíčový zdroj generování blahobytu leží ve schopnosti 

vytvářet nové znalosti a aplikovat je na každou oblast lidské činnosti pomocí vyspělých 

technologických a organizačních procedur zpracování informací. Informační ekonomika je 

zároveň, díky informační a komunikační propojenosti, ekonomikou síťovou a úspěšná 

participace v ní závisí také na schopnosti aktivovat síťová propojení a využívat síťových 

efektů, přičemž toto je analogicky aplikovatelné i na oblast společenských a politických 

vztahů [OČKO, 2005]. 

Tržní prostředí, které je utvářeno využíváním revolučního technologického pokroku 

a zejména výpočetní síly osobních počítačů, vysokorychlostních komunikací a Internetu, bývá 

v různých svých projevech charakterizováno jako „informační ekonomika“, „síťová 

ekonomika“, „digitální ekonomika“, „znalostní ekonomika“ či „riziková společnost“. „Nová 

ekonomika“ je souhrnný název pro tento soubor, jehož společným jmenovatelem je rychlejší 

růst a nižší inflace. Rozhodující úlohu v ní hrají informace, které mohou u bezmezného počtu 

příjemců oživovat poznatky a inovace s vysokou tržní hodnotou, přičemž tržní cena 

informačního zdroje je zanedbatelná. Informace nejsou v informační ekonomice pouze 

odůvodněním pro rozhodování. Důležitosti nabývá sama komunikační infrastruktura, 

informační procesy a realizované transakce v digitálním světě [ZLATUŠKA, 2000]. 
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Informační ekonomika zahrnuje poskytování infrastruktury a služeb pro vytváření, 

výměnu a zpracování informačních a komunikačních služeb, stejně jako pro samotný prodej 

informací. Rozvoj komunikačních a informačních technologií a internetu má značný vliv na 

samotné ekonomické prostředí, což ovšem v řadě ohledů může vyžadovat jiný přístup 

k podnikání. Rozmach on-line podnikání je toho důkazem. 

Zpracování informací a vytváření znalostí se stává klíčovým pro rozvoj ve všech 

oblastech ekonomiky. Rovněž rozkvět marketingových a reklamních agentur svědčí o rozvoji 

nového přístupu k podnikání. Marketéři se snaží novými způsoby zaujmout a využít ICT ve svůj 

prospěch. 
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2 Internetový marketing 

Internet je moderní a dynamické médium s dlouhodobě nejrychleji rostoucím sektorem 

mediálního trhu. Je nedílnou součástí mediamixu a díky svému soustavnému rozvoji neustále 

nabízí nové možnosti a formáty reklamy. Internet je ve firemní oblasti využíván především 

jako forma elektronická komerce (on-line prodej produktů či služeb), a dále jako nástroj 

marketingové komunikace (struktura nástrojů internetového marketingu). Výjimkou může být 

běžná mezilidská komunikace či sbírání nejrůznějších informací.  

Pojem internetový marketing bývá definován různými způsoby, např.: „Marketing na 

internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být 

charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami 

nebo zbožím pomocí internetu“ [NONDEK; ŘENČOVÁ, 2000]. Jiný výklad definice říká: 

„Marketing na internetu je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za účelem 

dosažení marketingových cílů“ [CHAFFEY, 2000]. Na internetový marketing, stejně jako na 

klasický marketing se vztahuje zákon o regulaci reklamy č.138/2002 Sb. (§2), obchodní (§44) 

a občanský (§53) zákoník. 

Níže je věnována pozornost některým vybraným pojmům, aby čtenář mohl lépe 

porozumět dané problematice. Ty jsou vybrány s ohledem na aktuální trendy. O dalších 

formách internetové propagace zde pojednáno není, z důvodu nižšího zájmu marketingové 

veřejnosti. V popředí zájmů stojí kontextová reklama, která je zadavateli velmi hojně 

využívaná, velký důraz je rovněž kladen na optimalizaci webových stránek. Do popředí zájmu 

se pomalu dostává i virální a mobilní marketing, jedná se tak o nově se rozvíjející formy 

propagace. Na mobilní marketing zde nahlíženo není, z důvodu neúplné souvislosti 

s internetovým marketingem. 

2.1 E-marketing 

Občas je možné setkat se s označením e-marketing, jakožto chybným ekvivalentem 

internet marketingu. „E-marketing neboli elektronický marketing zahrnuje veškeré 

marketingové aktivity, které probíhají prostřednictvím elektronických zařízení (vyjma TV 

a rádia). Patří sem internetový marketing, mobilní marketing (mobilní telefony, PDA), 

position marketing (GPS, auto-navigace), online TV“ [Internetový marketing, 2010]. 
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2.2 Virální marketing 

Virální marketing je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí moderního 

marketingu a patří mezi velmi oblíbené a levné formy propagace. Navíc v souvislosti 

s internetem se stává ideálním mediem, které neřeší vzdálenosti, časové rozdíly a rozdílné 

operační systémy.   

Český pojem virální marketing není úplně správný, jelikož původní anglické „viral 

marketing“ bychom správně přeložili jako „virový marketing“. V českém prostředí se však 

vžil méně správný název „virální marketing“. 

Základním stavebním kamenem virálního marketingu je produkt - informace, která 

přiměje vtipem, zajímavostí, či prospěšností uživatele (zejména internetu) k tomu, aby sám 

toto sdělení rozšířil dál mezi svými přáteli a známými ve svém okolí. Díky těmto principům 

lze lavinově zasáhnout široký okruh zákazníků. Přeposílat se může jednoduchý text, html text, 

obrázky, videa atd. 

Přirovnat virální marketing můžeme také k normálnímu virovému onemocnění. Virem 

můžeme chápat sdělení či zprávu, která se šíří. „Nakaženým“ je pak každý, kdo danou zprávu 

přijme a šíří dál. Při úspěšném virálním marketingu pak vzniká „epidemie“.  

Rovněž můžeme pozorovat jistou podobnost s emailovým marketingem či spamem. 

Ovšem s tím rozdílem, že spam obvykle končí v koši a nikdo jej neposílá dál, a v rámci e-mail 

marketingu firma rozešle e-mail jen těm uživatelům, kteří jsou pro ni nějakým způsobem 

zajímaví a od nichž se očekává reakce, a tudíž k dalšímu přeposílání emailu nedochází. 

Základní předání virálních zpráv probíhá pomocí e-mailů, dále pak pomocí instant 

messengerů, diskuzních fór, speciálních webových aplikací, blogů, webů pro podporu 

sociálních sítí či záložkovacích služeb. 

2.3 Online reklama 

V užším pojetí je význam termínu on-line reklama stejný jako internetová reklama. 

V širším pojetí zahrnuje veškerou reklamu, která se šíří jakýmikoliv elektronickými kanály 

(médii), tedy je to i mobilní reklama, reklama vztažená k místu – GPS, internetová reklama 

[KRUTIŠ, 2007]. 
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2.4 SEM (Search Engine Marketing) 

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což znamená marketing ve 

vyhledávačích.  

Jedná se o jednu z možných metod propagace vlastní webové prezentace. Cílem je 

dosažení co nejvyšší návštěvnosti potenciálních zákazníků na webové prezentaci. Internetové 

vyhledávací portály nabízejí, za určitou odměnu inzerentům možnost, jak oslovit tyto 

potenciální zákazníky. Obvykle se jedná o dvě základní formy oslovení zákazníků. První je 

upřednostnění odkazu na webovou prezentaci zadavatele/inzerenta ve výsledcích vyhledávání. 

Druhou možností je nabízet reklamu pouze čtenářům, kteří hledají konkrétní klíčové slovo. 

Výhoda této druhé možnosti je lepší zacílení na potenciálního klienta [BOUČKOVÁ, 2003].   

Význam i obliba SEM neustále vzrůstá. Zejména v anglicky mluvících zemích dnes 

zaujímá v oblasti internetového marketingu bezkonkurenčně přední místo. Komplexní SEM 

se orientuje do tří hlavních oblastí, resp. využívá tří typů internetových služeb: 

• katalogy stránek, 

• fulltextové vyhledavače, 

• pay-per-click vyhledavače. 

Pay-per-click (PPC) vyhledavače jsou velmi efektivním nástrojem zvyšování 

návštěvnosti. PPC bývá překládáno jako platba za proklik. Jedná se o nástroj internetové 

reklamy, který nabízí inzerentovi platit za tuto formu reklamy až tehdy, kdy na reklamu někdo 

klikl. Inzerent může zaplatit jen tolik prokliků, kolik si zvolí, má tedy možnost kontroly nad 

těmito náklady. Tato reklama je dobře měřitelná a plánovatelná. 

 

2.5 SEO (Search Engine Optimization) 

Nástroj SEO bývá česky označován jako optimalizace pro vyhledávače. Hlavním 

úkolem tohoto nástroje je upravit obsah webových stránek provozovatele tak, aby následovalo 

zvýšení návštěvnosti potenciálních zákazníků na těchto stránkách. Významnou příčinou 

zvýšení návštěvnosti je zobrazování webové prezentace na co nejlepší (nejvyšší) pozici ve 

vyhledavačích. Další výhodou je pak i kvalitnější cílená návštěvnost [BOUČKOVÁ, 2003]. 
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O problematice SEO je více pojednáno v  kapitole 5. 

Základní rozdíl mezi SEM a SEO je, že SEM nevyžaduje žádné úpravy na stránkách 

a výsledky tohoto způsobu propagace záleží pouze na finančních možnostech inzerenta. SEO 

je pravý opak – aby byl web optimalizován pro vyhledávací služby, je třeba upravit zpravidla 

zdrojový kód, strukturu i obsah optimalizovaného webu. A další činnosti spadající pod SEO 

optimalizaci se týkají úprav na stránkách, na rozdíl od SEM [Search Engine Marketing, 

2009]. 

2.6 Grafická a textová reklama 

Nejobvyklejším případem grafické reklamy je bannerová reklama. Všeobecně se dá 

říci, že míra obliby grafické reklamy postupem času značně klesla, textové reklamě se daří 

více. Nejčastěji lze textovou reklamu vidět v PPC systémech, vyhledávačích a katalozích, kde 

se převážně jedná o reklamu kontextovou. Kontextová reklama či reklama v obsahu se 

zobrazuje u článků na konkrétních webových stránkách, kde se vyskytují zadaná klíčová 

slova související s obsahem stránek. Taktéž lze využít kombinace grafické a textové reklamy 

v rámci jedné reklamní plochy. Více je o grafické a textové reklamě pojednáno v kapitole 

páté. 

2.7 Internetový marketing na sociálních sítích 

Možnost prezentace a komunikace na velmi dobré úrovni poskytují sociální sítě. Díky 

mnohým informacím o svých uživatelích umožňuje prodejcům a poskytovatelům služeb cílit 

svoji reklamu na specifické zákazníky a tím zvyšovat účinnost jejich reklamních akcí. O této 

problematice pojednává více kapitola šest a její působnost je vymezena i z praktického 

hlediska. 
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3 Historie a dělení reklamy 

3.1 Historie reklamy 

Vliv reklamy na veřejnost je bezesporu velká, ať si to připouštíme či nikoliv. 

Setkáváme se s ní v tisku, rozhlase, televizi, naše poštovní schránky jsou zaplavovány 

spoustou nejrůznějších reklamních tiskovin. Útočí na nás z veřejných dopravních prostředků, 

z billboardů a vývěsek. 

Reklama vzniká na konci 19. století v období obrovského rozvoje průmyslu 

a obchodu, který si vyžádal vznik prvních reklamních aktivit. V této souvislosti hovoříme 

spíše o vzniku moderní reklamy, podobné té, kterou známe dnes. Reklama jako taková se 

však objevila už dávno předtím. Existuje prakticky od počátku lidstva. V okamžiku, kdy bylo 

co nabídnout druhému, co pochválit, čím vyzdvihnout své služby, jejich kvalitu, přesvědčit 

druhého, aby využil právě tyto služby - v té době můžeme hovořit o vzniku reklamy 

[KŘÍŽEK; CRHA, 2002]. 

K nejstarším formám šíření reklamy patří ústní poddání. Vyvolávači prodávali 

i kupovali otroky a dobytek, hlásali důležitá sdělení, zpívali reklamní popěvky. V Kartágu se 

při plutí kupeckých lodí zapalovaly v noci nad městem ohně, které tak měly oznamovat 

příležitost k obchodování. Reklamě se dařilo i na vývěsních (firemních) štítech. U této formy 

reklamy převažoval symbolismus (obrázky, sošky, plastiky apod.). Objevily různé vývěsní 

tabule z nutnosti odlišit se, které seznamovaly zákazníky s druhem podnikání majitele. Ve 

starém Římě se prostřednictvím plakátů na nárožích ohlašovaly nové zákony, státní zprávy, 

hry a představení v arénách. 

V období feudalismu dochází k rozvíjení trhů a pouličního prodeje, a tím i k rozkvětu 

dalších forem reklamních prostředků. Názvy ulic se vyvozovaly od produktů, které se v té 

které ulici prodávaly, byl vytvořen cechovní systém. Průlom zažívá i reklamní text. 

Pozdější vynález knihtisku rozšířil možnosti v oblasti reklamy a také se díky tomu 

dochovalo velké množství ukázek tehdejší propagace. Začaly se objevovat první tištěné letáky 

a vývěsky, které měly často reklamní obsah.  

V polovině 17. století se objevují první pravidelné tištěné noviny, které postupně 

přinášejí rozvoj pravidelné inzerce. Inzerát se v tehdejších novinách ujal velmi rychle 
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z důvodu maximální výhodnosti pro všechny tři zúčastněné strany (inzerent, vydavatel 

a čtenář) [VYSEKALOVÁ; KOMÁRKOVÁ, 2007]. 

V německy psaných novinách Ordinari Postzeitungen byl zveřejněný první inzerát na 

našem území (1686). První česky psaný inzerát byl otisknut roku 1719 v českém periodiku 

Sobotní Pražské noviny z rozličných zemí přicházející s obzvláštním Jeho Císařské 

a Královské Milosti Nadáním obdarované. Noviny zveřejňovaly i oznámení o nových knihách 

nebo o ztrátách a nálezech. 

K propagaci zboží však nesloužila jen inzerce. Za velmi rafinovaný způsob novinové 

inzerce se koncem 19. století i později považovaly propagační povídky, pohádky, básně, 

fejetony. V rakousko-uherské monarchii je to především vynález fotografie a filmu, 

používaný pro přenos reklamy. 

Převrat v reklamě přineslo až 20. století. Objevily se změny především v oblasti 

používání reklamních prostředků s rozvojem výroby, obchodu a nových technických 

vynálezů, zejména technologií pro přenos informací. Zároveň ale zůstalo i u používání těch 

původních – osvědčených, jako jsou letáky, vývěsky či „vyvolávání“ [KŘÍŽEK; CRHA, 

2002]. 

Ve druhé polovině 19. a ještě počátkem 20. století však zastávala značná část české 

veřejnosti k reklamě názor spíše odmítavý z přesvědčení, že reklama je zbytečná, neboť 

kvalitní zboží se prodá samo. Přesto právě v tomto období reklama nabývala na významu 

a vyžádala si provedení právní úpravy mj. i v rakouském živnostenském řádu. Nový liberální 

živnostenský řád, který platil od roku 1860, zcela uvolnil podmínky výroby i propagace zboží. 

Tento rok je proto možno v českých zemích považovat za datum zrodu moderní reklamy.  

Po první světové válce byl vzestup reklamy nesporný, odpovídal rozmachu českého 

průmyslu i změnám v životním stylu především městských obyvatel. Pojmy reklama a 

propagace zdomácněly nejen v podnikatelském prostředí.  

Hospodářské poměry Československé republiky mezi světovými válkami i technická 

zralost reklamy byla v konfrontaci s většinou evropských států na nízké úrovni. V roce 1926 

byla zorganizována první soutěž výkladních skříní, jejímž účelem bylo nabízet světlo a jeho 

uplatnění. Ve stejném roce vznikla naše první světelná reklama. O rok později se zrodil 

Reklamní klub (Reklub), který slučoval nejenom pracovníky v oblasti reklamy, ale i 

obchodníky a továrníky. Zřídil kurzy reklamy, přednášky o reklamě a zasloužil se o rozvoj 
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reklamní literatury. Reklama se začala přenášet na některých středních a vysokých školách. 

Velké podniky začaly etablovat samostatná reklamní oddělení. Jako prostředek reklamy 

vznikaly náborové listy, brožury a inzeráty. V kinech byly promítány reklamní diapozitivy. 

Rozvoj reklamy i její vliv se stále více zesiloval, výkladní skříně obchodů sice nedosahovaly 

takové kvality jako u našich západních sousedů, jejich význam je však neopominutelný. 

Během Protektorátu se funkce reklamy vymizela, protože reklama nebyla potřeba. Hlavní 

úlohu hrál vojenský průmysl a reklamu nahradila propaganda. Znárodnění podstatné části 

hospodářství ve druhé polovině padesátých let mělo negativní vliv na vývoj reklamy. Ochabl 

konkurenční boj, což mělo za následek ještě větší úpadek reklamy. Bylo na ní nahlíženo jako 

na přežitek kapitalistické minulosti. Navíc v době přídělových lístků a všeobecné nouzi, kdy 

poptávka převyšovala nabídku, byla reklama skutečně bezpředmětná. 

Pomalé uvolňování trhu poskytlo potřebu tzv. „socialistické reklamy“. Tato reklama se 

specializovala především na textil a oděvy. Objevovaly se různé nástěnky, organizovaly se 

výstavy, zdobily se výkladní skříně. Potřeba této reklamy se zvětšila v roce 1953, kdy zanikly 

lístky na potraviny a ostatní zboží. V tomtéž roce se objevuje příkaz ministerstva vnitřního 

obchodu o uskutečňování obchodní reklamy. V tomto období vznikaly dodatečné zásoby, lidé 

více nakupovali. Stačila jakákoliv informace o nabízeném zboží, aby se začalo prodávat. Do 

hry se začlenil i rozhlas. Socialistická reklama splňovala vedle své ekonomické činnosti také 

činnost výchovnou. 

Přestože do roku 1989 zaznamenala reklama u nás určitý rozvoj, který se zrychlil 

zejména v 60. letech mj. i s uvolněním televizní reklamy, zásadní rozvoj reklamy a spolu 

s ním i její postupná regulace se datují až po roce 1989. Objevily se stovky reklamních 

agentur, z nichž některé už opět zmizely. Zároveň je s tímto obdobím spjat vznik organizací a 

institucí, které aktivity v oblasti marketingových komunikací u nás „zastřešují“, mezi jinými 

např. Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA M. K.) 

[NOVÁKOVÁ; JANDOVÁ, 2006]. 

Pro vývoj reklamy po roce 1989 je specifický značný přírůstek reklamních prostředků 

a prostoru, který je reklamě věnován médii. S tím souvisí i zvyšující se kvalita reklamy, která 

se dá v dnešní době řadit k úrovni reklam západních zemí. 
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3.2 Dělení reklamy 

Reklama u každého člověka vyvolává jiné reakce. Někdo si pod pojmem představí 

leták obdržený v metru, druhý interaktivní multimediální kampaň. Navíc je reklama všude a 

všem na očích, nevybíráme si ji, oslovuje nás a mnohdy ji ani nelze odmítnout.  

Marketing se zabývá uspokojováním lidských a společenských potřeb. Podle jiné 

definice je jeho úkolem dokonce pomáhat zvyšovat životní úroveň. Oproti tomu na reklamu je 

nahlíženo, jako na jakoukoli placenou formu propagace výrobku, služby, společnosti, 

obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje [LOUŽECKÝ, 

2010]. Reklamu si můžeme také představit pod moderním pojmem „marketingová kampaň“ -  

tento výraz se používá, když obchodník využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo 

jejich kombinaci. 

Reklama je rovněž součástí tzv. marketingového mixu. Ten můžeme definovat jako: 

„soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“ 

[KOTLER; KELLER, 2007]. Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, 

které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Ty jde shrnout do čtyř 

proměnných (4P) – produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). 

Právě propagace se kromě jiného zabývá reklamou jako takovou. 

Reklamu lze dělit podle: 

• Obsahu jejího sdělení 

Jedná se o reklamu reklama propagující různé výrobky nebo služby. Cílem je 

zákazníka přesvědčit, že se bez daného produktu neobejde a v ideálním případě ho „donutit“ 

k opakovanému nákupu. 

• Zadavatele 

Reklama může být zadaná jakýmkoliv subjektem. Velmi často se jedná o komerční či 

nekomerční organizace. Typickým příkladem je reklama zadaná politickou stranou v období 

volebních kampaní či těsně před volbami. Reklamní kampaň mohou zadat i jednotlivé státní 

resorty (např. kampaň ministerstva dopravy za bezpečnost na silnicích). 
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•  Druhu média 

Pro efektivnost reklamy je volba média, tedy sdělovacího prostředku, pomocí kterého 

se reklama k potenciálnímu spotřebiteli dostane, velmi rozhodující. Média, jimiž se reklamní 

sdělení realizuje, dělíme na elektronické (rozhlas, televize), tisk, venkovní (billboardy, 

plakáty) a vnitřní (letáčky v hromadných dopravních prostředích), a speciální (internet, kino). 

K podpoře jednoho výrobku se zpravidla využívá více médií, televizní reklama tak může 

tvořit celek např. s billboardy a plakáty v hromadné dopravě, který se nazývá reklamní 

kampaň. Každé médium sleduje určitá skupina spotřebitelů. Reklamní kampaň se tvoří 

s cílem tuto určitou skupinu zasáhnout. 

• Její působnosti 

Reklama si klade za cíl oslovit co největší počet lidí. Malé společnosti se snaží 

o regionální záběr působnosti, oproti tomu nadnárodní společnosti touží po působnosti 

mezinárodní. Z toho hlediska dělíme reklamu na lokální, regionální, národní a mezinárodní. 

• Podle způsobu apelu na příjemce  

Strategie reklamy je evidentní. Zapůsobit. Mnohdy se nás snaží „rozumně“ přesvědčit 

o výhodnosti koupě nebo naopak za použití emocí vyvolat touhu po jedinečnosti produktu. 

Síla humoru má pozitivní vztah k procesu zapamatování a zvýšení povědomí o značce. 

• Podle cílových skupin 

Každá reklama je zaměřena na určitou skupinu příjemců. Tyto skupiny se dělí podle 

různých kritérií. Nejdůležitějším aspektem při výběru cílového trhu je najít skupinu obyvatel, 

které něco v současné době na trhu chybí úplně, nebo u určitého zboží pociťuje nedostatek 

[SCHULZ, 1995]. Proces určení cílové skupiny se nazývá targeting, jsou k němu potřeba 

kvantitativní i kvalitativní údaje, kterými zpravidla disponuje zadavatel, výzkumné a mediální 

agentury. Ty na základě typu výrobku či služby určují, na koho má být reklama cílená. 

Nejčastěji probíhá zacílení podle pohlaví a věku. Nejde přesně vymezit konkrétní věkové 

rozčlenění, poněvadž každá kampaň si žádá vlastní segmentaci. Jinak bude cílená kampaň pro 

prodej automobilů a jinak pro kosmetický výrobek. Cílová skupina „děti a mládež“ je 

specifickým příjemcem reklamy. Tato reklama cílená dětem a mládeži je kromě zákona 

regulována dalšími vládními nařízeními. Existují etické kodexy, v nichž je stanoveno, jakých 



 

26 
 

zásad by se měla reklama pro tuto cílovou skupinu držet. Dalším kritériem je vztah cílové 

skupiny. Oslovit se mohou nezadaní, ženatí / vdané či obě skupiny. 

Čmejrková uvádí rozdělení Arthura A. Bergera podle instinktů, na které reklama útočí: 

•  „Strach“. Příjemci se vnukne hrůza a ihned nabídne řešení, jak jej odstranit. 

• „Výhody“. Nabízí přednosti výrobku, např. nižší cena, dlouhá trvanlivost ad. 

• „Humor“. Je koření života, příjemce se pozitivně naladí. 

• „Svědectví“. Slavná osobnost nebo odborník nás ujišťují o výhodách výrobku 

a přesvědčuje nás, abychom si ho koupili. 

• „Předvádění“. Prezentovaný výrobek je předveden, jak funguje. 

• „Nepřímý apel“. Vyvolává v nás životní touhy, nezaměřuje se jen na 

nekonečné opakování výrobku a k ničemu nás nenutí. 

• „Připoj se k davu“. Snaží v nás vyvolat pocit kolektivní sounáležitosti, to, že 

nikdo nechce stát stranou, být pozadu, jedná-li se o něco výhodného. 

[ČMEJRKOVÁ, 2000]. 

Formy reklamy 

Na formy ji rozdělujeme podle toho, jaký má cíl. Prvním typem je reklama všeobecná. 

Ta má za cíl posílit celkovou poptávku po výrobcích a službách bez rozlišení jednotlivých 

typů a značek. Dalším druhem je reklama značková, která má za úkol dostat značku do 

povědomí co nejširšímu spektru společnosti. Jedná se ovšem o nákladnou a velmi zdlouhavou 

záležitost. Posledním druhem je instituční reklama, jejímž cílem je vytvoření dobrého jména 

společnosti. Příkladem mohou být bankovní instituce. 

Reklama je hlavní součástí komunikace firem s trhem, jedná se o nejrozšířenější 

propagační nástroj. Je to způsobeno velkou škálou a rozmanitostí forem reklamy, možnostmi 

její kombinace a uplatňování kreativních nápadů. Tím, aby reklama byla co nejúčinnější, se 

zabývají reklamní a marketingové agentury. 
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4 Internetová reklama a její vývoj 

Internetová reklama má, stejně jako klasická, za cíl pomocí placených prostředků 

přímo ovlivnit nákupní rozhodování na internetu. Internetovou reklamu tvoří reklamní prvky 

na webu, placené odkazy (SEM), reklama vkládaná do e-mailů a reklama v diskusních 

skupinách, konferencích [BLAŽKOVÁ, 2005]. 

Internetová reklama má své výhody i nevýhody, ostatně jako každý druh reklamy. 

Mezi její největší klady patří poměrně přesné zacílení, rychlost zadání, snadná měřitelnost 

a interaktivita. Jejími nejvýraznější mínusy by byly omezený rozsah publika (spotřebitelů 

reklamy) vyplývajícího z nutnosti přípojky na internet, nízká míra prokliku a případně použitý 

software na blokaci reklamy v prohlížečích. 

Na internetovou reklamu má vliv zvyšující se podíl uživatelů internetu, návštěvnost 

internetových serverů, ale také sociodemografické složení internetové populace. Trendy 

internetové reklamy v České republice se nijak výrazně neliší od trendů celosvětových. 

I v rámci internetové reklamy platí pravidlo, že Česká republika zaostává za Spojenými státy 

americkými. 

4.1 Modely plateb za reklamu 

Při zadávání reklamní kampaně by si měl inzerent stanovit, jaký způsob platby je pro 

jeho kampaň nejpřijatelnější. Obecně platí, čím vyšší je míra prokliku, tím vyšší je i jeho 

cena, tudíž je výhodnější platit za zobrazení. 

4.1.1 Platba za období (pay per period) 

Platba za určité období, po kterou je zadavateli reklamy pronajata určitá reklamní 

plocha. Často se aplikuje na bannerovou reklamu s dohodnutým počtem zobrazení za období. 

Výhodou je znalost přesné hodnoty nákladů na reklamu v čase. Nevýhodou je pouze 

předpokládaný počet zobrazení reklamy, respektive není dopředu přesný odhad, kolikrát se 

reklama zobrazí. Při rozhodování o investicích do reklamy je tedy třeba vycházet ze statistik 

návštěvnosti serveru, otázka na kolik důvěryhodných. Nelze však jednoznačně říci, že tento 

model je horší, než při platbě za určitý počet garantovaných zobrazení. Naopak, v některých 
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případech lze dosáhnout při stejných příjmech z konverze2 nižších celkových nákladů na 

reklamu. Například proto, že v konkrétním období došlo k nárůstu návštěvnosti serveru. Toho 

lze s úspěchem využít na serverech, kde provozovatel dává zadavateli na výběr mezi tímto 

platebním modelem a následujícím modelem. 

4.1.2 Platba za zobrazení (pay per view) 

 Nejčastější model platby za reklamu, velice často využíván pro placení bannerové 

reklamy. Platí se za počet zobrazení. Cena PPV se udává v ceně za tisíc zobrazení, na 

kteroužto cenu se používá zkratka CPM (cost per mile) nebo též CPT (cost per thousand). 

Cena stejné vizuální reklamy může být různá podle umístění. Výhodou je jednoduchost 

a přehled počtu zobrazení a nákladů. Ostatně, hodnotu CPT lze využít pro rychlé srovnání cen 

reklamy, váhá-li zadavatel o umístění reklamy mezi více servery. 

4.1.3 Platba za kliknutí (pay per click)  

Tento systém plateb je mnohem výhodnější pro inzerenty, protože neplatí za zobrazení 

(impressions) reklamy (především banneru), ale za skutečného návštěvníka (proklik). 

Znamená to, že inzerent platí ne za zobrazení reklamy ať už ve výsledků vyhledávání toho 

určitého vyhledávače či v síti kontextových stránek, ale za prokliknutí na cílenou stránku. 

Provozovatelé serverů tento model preferují jen velmi zřídka, je pro ně (v porovnání 

s předchozími modely) krajně nevýhodný. Tento model se však stal základním stavebním 

prvkem reklamy ve vyhledávačích a katalozích. Zde slaví ohromné úspěchy jak na straně 

zadavatelů reklamy, tak na straně poskytovatelů reklamního prostoru. Ještě větším úspěchem 

je pak i značná obliba u konečných uživatelů internetu, kteří si na reklamu ve vyhledávačích 

nejen zvykli, ale s radostí ji využívají. Systém PPC je v Česku využitelný především 

v distribučních systémech Google AdWords, Skliku a Etargetu. Tento způsob platby bývá 

rovněž označován pod zkratkou CPC (cost per click = cena účtovaná zadavateli reklamy za 

proklik z internetové reklamy). 

                                                
 
2 Konverze je stav, kdy každý návštěvník stránek, provede měřitelnou akci. Tedy pomocí konverzních statistik 
lze sledovat, kolik uživatelů, kteří navštívili web, si např. objednali nějaký produkt. Konverzemi se nejčastěji 
sleduje nákup v e-shopu, registrace uživatele, zobrazení kontaktních informací a další akce uživatelů 
[STIBURKOVÁ, 2008] 



 

29 
 

4.1.4 Platba za prodej (pay per sale) 

Inzerent platí za to, že návštěvník, který přijde z reklamy, nakonec nakoupí nebo 

provede jinou cennou akci (např. registrace newsletteru). Platba za provedenou konverzní akci 

(např. objednávka zboží), je nejpokročilejším platebním modelem co se vzájemného vztahu 

zadavatel reklamy/provozovatel serveru týče. Tento model funguje již řadu let v rámci tzv. 

partnerských programů (affiliate marketing). Z pohledu zadavatele reklamy je tento model 

nejatraktivnější, neboť nemůže na tomto druhu reklamy prodělat, případně může cenu provize 

zahrnout do ceny produktu. Provozovatelé serverů však stále více preferují model platby za 

období nebo platby za zobrazení. Pro úplnost je dobré zmínit také výměnný systém, 

spočívající ve výměně reklamní plochy mezi dvěma a více servery, typický pro systémy 

vzájemné výměny reklamy. V praxi se lze setkat i s kombinací všech těchto modelů. 

4.2 Historie reklamy na internetu  

Rozvoj reklamy na internetu nepochybně souvisí s tempem rozvoje internetu. 

Internetové technologie a internet sám se vyvíjí extrémní rychlostí. Stejné tendence má 

i internetová reklama. Samotné počátky internetové reklamy sahají do roku 1990, kdy firma 

Prodigy3 začala testovat nové formy elektronické reklamy. V té době však nebyl o tuto formu 

reklamy příliš velký zájem z důvodů nízkého počtu uživatelů služeb elektronických sítí 

a informačních systémů, jež firma Prodigy poskytovala. 

K výraznému posunu dochází až v roce 1994, kdy právnická společnost Canter 

a Siegel úspěšně využívá reklamy na internetu pro svůj prospěch. V rámci diskusních fór 

rozeslali textový inzerát propagující jejich právnické služby. Tento způsob vedení reklamní 

kampaně byl z etického hlediska zcela nevhodný, jelikož nebyl v souladu s nepsanými 

pravidly internetu a tudíž došlo výrazným způsobem k poškození firemní reputace na poli 

internetové komunity. Ovšem cíl tento počin splnil – získali určité množství nových klientů. 

Mnoho firem, které přemýšlely o využití internetu pro reklamní účely po této kauze, 

své přípravy na určitý čas pozastavily. A tak průkopníkem internetové reklamy na webu se 

nakonec stala firma vydávající časopis Wired, která naplánovala spuštění internetové verze 

svého časopisu nazvanou HotWired na říjen roku 1994. Tento server byl historicky prvním 

WWW serverem, kterému se podařilo prodat na svých stránkách internetovou reklamu -  

                                                
 
3 Jedna z prvních firem poskytující komerční připojení na internet 
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telekomunikační společnost AT&T se rozhodla na nátlak reklamní agentury Modem Media 

umístit svou reklamu na server HotWired a rázem se dostala na stránky novin a časopisů jako 

první oficiální inzerent v oblasti reklamy na internetu. Investice do reklamy se vyplatila. 

Historicky první reklamní plocha tak měla podobu interaktivního reklamního proužku 

o rozměrech 468x60 pixelů se sloganem „You will“ – jako odpoveď na otázku „Klikli jste už 

někdy vaší myší právě SEM?“ (Have you ever clicked your mouse right HERE?). (viz Obr. 

č. 1). 

 
Obr. 1: První ad banner [Adland, 1996]. 

Po této události se začal reklamní trh rychle rozvíjet. Také ostatní často navštěvované 

WWW servery začaly s prodejem svých reklamních prostor.  

Na jaře roku 1996 se sešlo v New Yorku několik velkých internetových firem (CNet, 

InfoSeek, Juno On-line Services, Microsoft, Prodigy a další) a dne 24. dubna 1996 společně 

založily asociaci pod názvem Interactive Advertising Bureau. Hlavním úkolem asociace bylo 

sjednocení pojmů v oblasti internetové reklamy a utvoření standardů pro nově vznikající 

odvětví. Na zakládající schůzi asociace IAB prohlásil R. LeFurgy ze společnosti Starwawe 

doslova toto: „Internetová reklama dospěla do stádia, kdy se může zcela právoplatně zařadit 

mezi tradiční reklamní média.“ Ještě téhož roku, konkrétně 10. prosince 1996, vydala IAB 

tiskovou zprávu obsahující doporučení o typech a velikostech používaných reklamních 

proužků na WWW stránkách. Toto doporučení bylo internetovou komunitou přijato de facto 

za standard. Internetová reklama se začala rychle rozvíjet. Z „pouhých“ 200 milionů dolarů, 

investovaných do reklamy na internetu v roce 1996, se toto odvětví reklamního průmyslu 

rozrostlo na úctyhodných 3,6 miliardy USD v roce 1999 [STUCHLÍK; DVOŘÁČEK, 2007]. 

Cíle IAB jsou především tyto: 

• Zvýšit podíl reklamy a marketingu, který interaktivní média zabírají na trhu 

reklamy. 

• Stanovit standardy a směrnice, které povedou ke zjednodušení činnosti médií a 

jejich zhodnocení v rámci internetové reklamy. 
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• Dokazovat a předvádět efektivitu tvorby interaktivní reklamy inzerentům, 

agenturám, marketingovým pracovníkům a tisku. 

• Být hlavním zastáncem interaktivního marketingu a reklamního průmyslu na 

internetu. 

• Rozšiřovat do šířky i do hloubky členství v IAB a zároveň zvyšovat přímou 

hodnotu pro své členy [IAB, 2008]. 

4.3 Rozvoj reklamy na internetu v ČR 

Z důvodu pozdějšího nástupu internetu v České republice oproti Spojeným státům 

americkým se setkáváme s rozvojem internetové reklamy o několik let později. Počátky 

internetové reklamy u nás se datují od roku 1997. Možnosti využití internetu pro reklamní 

účely souvisejí s nově vznikajícími WWW servery, které poskytují uživatelům zajímavý 

obsah. 

Za jednoho z průkopníků reklamy na internetu v České republice bývá považován Ivo 

Lukačovič, zakladatel serveru Seznam, jenž jako první přeložil anglický výraz „banner“ do 

češtiny a nazval jej reklamním proužkem [STUCHLÍK; DVOŘÁČEK, 2007]. 

Základním krokem ke standardizaci internetové reklamy u nás bylo založení Asociace 

poskytovatelů obsahu - české obdoby IAB. Asociace měla za úkol sjednotit pojmy v oblasti 

internetové reklamy, metodologie měření návštěvnosti a vytvoření jednotného etického 

standardu, který by definoval zásady publikování na českém internetu. Rovněž bylo žádoucí 

vyvinout vhodnou metodologii, podle níž by bylo možné objektivně porovnat návštěvnost 

jednotlivých serverů. Jedním z hlavních problémů bylo vyhodnocování návštěvnosti 

jednotlivých serverů podle různých softwarových nástrojů. To vedlo k různým interpretacím 

výsledků návštěvnosti a k následnému nalákání inzerentů ovšem na základě klamavé 

informace. Důsledkem byla bouřlivá diskuze nad tím, jakou vhodnou metodu měření zvolit. 

Jako možná řešení bylo bráno v potaz  PageViews4 , Click Rate5 a Unique Hosts6. Aby byla 

zaručena nezávislost a jednotná metodika zpracování byla vybrána firma DCCI, která žádný 

                                                
 
4 Množství zobrazených stránek za měsíc 
5 Poměr určující, na jaké procento reklamních proužků uživatelé klikli 
6 Počet unikátních IP adres za měsíc 
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velký server WWW neprovozovala. Ta si do své analýzy7 zvolila ukazatele PageViews 

a Unique Hosts. V lednu roku 1998 bylo možné sestavit první historický objektivní přehled 

návštěvnosti českého internetu. Zhruba ve stejné době vznikají statistické servery, jež se 

zaměřily na měření návštěvnosti s možností okamžitého vyhodnocování (např. Monitor8). 

S rozvojem měření metod návštěvnosti na českém internetu došlo k postupnému 

zprůhlednění internetového reklamního trhu. Začala vznikat celá řada specializovaných 

agentur, jež se soustředily na prodej reklamy prostřednictvím Internetu. Jejich hlavním cílem 

bylo ulehčit práci reklamních agentur a provozovatelů WWW serverů, kterým zabezpečovaly 

prodej jejich volné reklamní plochy, takže ti se mohli věnovat především tvorbě obsahu 

a starosti s prodejem a administrací reklamy rádi předali někomu jinému [STUCHLÍK; 

DVOŘÁČEK, 2007]. 

Internetová reklama se již v České republice stala běžnou součástí tzv. reklamního 

mixu. Zajímavá je zejména pro firmy a společnosti, jejichž zákazníci využívají služeb 

internetu zcela běžně. Jsou to například společnosti zabývající se informačními 

a telekomunikačními technologiemi. Investice do internetové reklamy v ČR se ale zvyšují 

velmi podobným tempem jako v zámoří. Rovněž se předpokládá růst internetové reklamy 

vzhledem k jiným formám reklamy. Vše bude souviset se zvyšováním povědomí internetu, 

zda se dostane na úroveň televize (a to navíc s možností interakce). 

4.3.1 SPIR 

SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) je profesní sdružení subjektů působících 

v oblasti internetové reklamy. Skládá se ze dvou sekcí, které reprezentují obě strany 

reklamního trhu – sekce internetových médií (poskytovatelé reklamního prostoru) a sekce 

zadavatelů internetové reklamy (inzerenti a mediální agentury).  

Základním úkolem SPIR je  rozvoj internetu a standardizace internetové reklamy 

v ČR, proto je také zadavatelem a garantem dvou stěžejních projektů - NetMonitor 

a AdMonitoring. Současně sdružení pracuje na kultivaci internetového reklamního trhu. 

Celkem SPIR v současnosti sdružuje 59 členů [Spir, 2009]. 

                                                
 
7 Dále pod názvem DCCI Audit 
8Server Monitor je nyní nezávisle auditován v NetMonitor 
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Díky sdružení SPIR došlo od roku 2003 k výraznému zvýšení důvěryhodnosti 

internetové reklamy v České republice, především pro zadavatele. 
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5 Formy a trendy internetové reklamy 

Reklama na internetu představuje informaci o určitém subjektu, která má za úkol 

přilákat uživatele. 

S agresivními formami reklamy se také objevila snaha o její lepší regulaci. V březnu 

2003 byl v rámci sdružení SPIR přijat Etický kodex internetové reklamy, který definoval 

a reguloval erotickou, klamavou, skrytou a agresivní reklamu. 

K pololetí roku 2009 vydalo SPIR aktualizovanou podobu formátů internetové 

reklamy. SPIR doporučuje pět základních formátů. Současné vydání lépe reflektuje potřeby 

internetového reklamního trhu a má za úkol ujednotit formáty internetové reklamy po celém 

trhu. Nové standardy by měly zpřehlednit a urychlit proces výroby a zadávání internetové 

reklamy, kdy by se měla zjednodušit komunikace mezi tvůrcem reklamy, mediální agenturou 

a médiem. Dokument je rozdělen do šesti částí. V první části jsou doporučené formáty SPIR- 

Leaderboard, Square, Skyscraper, Medium Rectangle a Full Banner. Ve druhé části jsou 

všechny běžně používané reklamní formáty rozdělené do tříd, včetně ujednocení jejich názvů, 

rozměrů, datových velikostí a případně dalších parametrů. Ve třetí části jsou typy reklamních 

formátů, které popisují formu a chování reklamy na stránce. Ve čtvrté části jsou standardy 

textové reklamy, v páté části standardy video reklamy. V šesté části jsou obecná pravidla pro 

umístění reklam ve stránce [Spir, 2009]. 

5.1 SEO a placené odkazy 

Pro zkratku SEO se také někdy používá označení pozicování, webová optimalizace 

nebo optimalizace webu. Využívá přitom znalostí postupu, jakým stroj hodnotí relevanci 

stránek. Velkou měrou přispívají k hodnocení stránek vybraná klíčová slova.  

Klíčová slova by měla být co nejkonkrétnější a zároveň pokud možno taková, aby 

měla co nejvyšší frekvenci hledání. Důležitá slova v rámci textu by se měli používat 

v nadpisech, blízko sebe a často. 

Strategie optimalizace stránek je součástí Search engine marketingu. Nejlepším 

řešením je využít znalostí již při tvorbě webových stránek. SEO optimalizaci můžeme 

uskutečnit sami, nebo ji zadat specializované firmě. 
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U optimalizace webových stránek je hlavním kritériem pozice ve vyhledávačích na 

dané klíčové slovo. Toto je hlavním cílem společností, které se optimalizací zabývají. Ve 

snaze docílit co nejlepších výsledků, mohou ovšem používat nedovolené techniky. Ty sice 

dosáhnou kladných výsledků, ale pouze do doby, než vyhledávač nečisté postupy odhalí 

a stránku penalizuje. 

Výzkum ukázal, že mezi velkými vyhledávači existují až překvapivé rozdíly – 

například Google je dvakrát citlivější na technické změny na stránkách než konkurenční 

vyhledávač MSN, zatímco Yahoo je s Googlem o 25 % citlivější na změny v obsahu webu. 

Ukázalo se také, že v případě ve srovnání obsahu stránek je rozhodující umístění – klíčové 

fráze v určitých strategických částech webu jsou jedním z hlavních faktorů SEO. Velký vliv 

má i kvalita zpětných odkazů, mezi jejich prostým počtem a hodnocením stránky však nebyl 

žádný vztah [MACICH, 2010]. 

Placené odkazy ve vyhledávačích se zobrazují ve výsledcích vyhledávání 

prostřednictvím reklamních systémů. Nejznámější je u nás Seznam Sklik a Google AdWords. 

Inzerent stanoví, na jaké klíčové slovo si přeje, aby se jeho reklama zobrazovala. Předplacený 

odkaz by měl být vždy od nepředplacených viditelně odlišen. Jejich efektivita je výrazná, 

ovšem cena za proklik ve vyhledávačích stoupá. Proto se vše sleduje a vyhodnocuje 

prostřednictvím webových analytik. Jako software zde slouží například Google Analytics. 

Placené odkazy ve vyhledávačích bývají někdy nesprávně označovány jako 

kontextová reklama. Kontextová reklama se ale zobrazuje na obsahových stránkách 

prostřednictvím systémů, jako je Google AdSense nebo Etarget. 

5.2 Kontextová reklama 

Jak napovídá její název, kontextová reklama je reklama, která souvisí s textem 

stránky, na které se nacházíme. Na pojem kontextová reklama může být nahlíženo z více 

hledisek. Dušan Janovský se správně snaží vysvětlit rozdíl mezi kontextovou reklamou 

a PPC, protože především novináři tyto dva pojmy často zaměňují. Dále rozlišuje reklamu 

kontextovou a reklamu cílenou podle dotazu. Kontextová reklama je podle něj reklama cílená 

podle textu stránky. Kontextovou reklamu a reklamu cílenou podle dotazu lze také považovat 

za stejné termíny. Ta se zobrazuje jako obyčejná textová reklama. Rozdíl je, že zobrazované 

odkazy jsou relevantní vzhledem k vyhledávání či obsahu stránky [JANOVSKÝ, 2005]. 
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Základem kontextové reklamy je tzv. inzerát. Jedná se o krátkou textovou zprávu, 

která je zároveň nositelem reklamního sdělení i hypertextovým odkazem vedoucím na 

stránky, kterých se reklama týká. Obvykle se skládá ze tří pro zákazníka viditelných částí: 

z titulku, popisku a zobrazeného URL. K těmto třem se připojuje ještě jedna část, a tou je 

cílové URL.  

Tento druh reklamy se používá především na vyhledávacích a velkých zpravodajských 

serverech a spočívá v zobrazování reklamních inzercí na webových stránkách, na základě 

zadavatelem reklamy předem vybraných klíčových slov. Důvod oblíbenosti této reklamy je 

jednoduchý: když někdo v současné době potřebuje nalézt potřebnou informaci, nejčastěji 

zahájí hledání na internetu a použije k tomu různé vyhledávací systémy. Díky nim zadá své 

dotazy pomocí různých klíčových slov a obdrží tak odkazy na stránky, kde se tato informace 

může nacházet. Čím oblíbenější je vyhledavač, tím se zvětšuje jeho návštěvnost a tudíž se 

zvyšuje pravděpodobnost, že inzerent na něm najde svou cílovou skupinu. Proto je maximálně 

žádoucí umístit reklamní inzeráty právě na velké vyhledávací servery, které navštěvují stovky 

tisíc lidí denně a na základě toho zde najít potenciální zákazníky. 

Kontextová reklama představuje jednu z nejefektivnějších forem reklamy na internetu. 

K jejím výhodám patří přesné cílení, vysoká návratnost investic a nízké investice celkově. 

Právě proto se do ní v současné době investuje nejvíce. Kontextová reklama má ale i své 

slabiny. Relevanci klíčových slov posuzuje stroj. Ten může prostřednictvím lidí zlepšovat své 

postupy, nikdy ale nebude umět pracovat s přirozeným jazykem. Přiřazování reklam k obsahu 

tak nebude nikdy bezchybné. A to i v případě, že každou reklamu přiřazoval k obsahu stránky 

člověk. Platí, že čím obecnější je téma textu, tím je těžší přiřadit relevantní reklamu. Právě 

proto se kontextová reklama dobře uplatňuje u úzce zaměřených stránek, nejlépe pak 

u stránek věnujících se jen jednomu tématu. 

Poměr mezi počtem kliknutí na zobrazenou reklamu a počtem návštěvníků internetové 

stránky, na které se reklama zobrazuje, definuje termín „míra prokliku“ (click through rate - 

dále jen CTR), který je hojně používaný v oblasti PPC reklamy. 

5.2.1 Historie kontextové reklamy 

Počátky rozvoje kontextové reklamy se sice datují k roku 1998, kdy vyhledávač 

Goto.com (v roce 2001 přejmenován na Overture) začal využívat zobrazení inzerátů 

v kontextu s vyhledáváním. V roce 1998 vzniká v USA společnost Google, která provozuje 
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v současnosti největší internetový vyhledávač. Tato společnost v roce 2000 spouští 

kontextový reklamní systém AdWords, který se však zpočátku nesetkal s velkým úspěchem. 

Ke skutečně velkému rozvoj kontextové reklamy dochází až v roce 2002. V tomto roce začal 

Google pro svůj systém Google AdWords používat nový model platby PPC za zobrazení 

inzerátů a postupně se stal nejprodávanějším reklamním systémem na světě. Dnes 

jednoznačně vévodí celému internetovému reklamnímu trhu. Úspěch kontextové reklamy 

v systému AdWords se projevil také v reakcích hlavních konkurentů. Vyhledávač Overture 

byl v roce 2003 odkoupen firmou Yahoo a přejmenován na Yahoo! Search Marketing. V roce 

2006 představila společnost Microsoft své řešení pro vyhledávač MSN. Od roku 2002 až do 

současnosti tedy docházelo k výraznému odklonu od grafické reklamy k reklamě textové a to 

především úspěchu kontextového reklamního systému společnosti Google.  

V roce 2002 byl zprovozněn první český kontextový systém Etarget, používající 

model PPC. Do roku 2004 zobrazoval reklamu pouze v kontextu vyhledávaných výrazů ve 

výsledcích vyhledávání. V roce 2004 byl po vývoji ve spolupráci se společností Etarget 

a Jyxo uveden do provozu i systém na dodávání kontextových odkazů k obsahu článků 

zveřejňovaných na internetu. Téhož roku společnost Google spustila českou verzi Google 

AdWords a stala se tak největším konkurentem Etargetu. V roce 2004 vznikl také systém 

kontextové reklamy EdWards, nabízející reklamu výměnného systému Billboard.cz, ten byl 

v následujícím roce přejmenován na BB Kontext a dnes je nabízen pod značkou Billboard 

Media. 

V roce 2005 byly spuštěny další dva významné kontextové systémy: AdContext 

společnosti Computer Press (v lednu 2007 jej převzala společnost Etarget) a Adfox 

společnosti NetCentrum, s. r. o. (provozovatel portálu Centrum.cz). Jako poslední na trhu 

kontextové reklamy, společnost Seznam, a.s. a její reklamní systém Sklik byl zprovozněn 

v testovací verzi 26. června 2006 a oficiální spuštění proběhlo v únoru 2007. 

V současném světě je kontextová reklama nejvíce účinným a pružným reklamním 

nástrojem existujícím na trhu internetové reklamy. Je zároveň poměrně laciná v porovnání 

s jinými reklamními metodami. 

5.2.2 Kontextová reklama na Google 

Společnost Google se celou svou existenci zaměřuje jen na úzkou část reklamy na 

internetu - na kontextovou reklamu. A zaměřuje se na ni velmi úspěšně. Společnost Google je 
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průkopníkem tohoto typu reklamy a prozatím si drží neotřesitelnou pozici. Inovativní 

vyhledávací technologie společnosti Google umožňují každodenní přístup k informacím 

milionům lidí po celém světě. 

Model cílené reklamy, která společnost Google nabízí svým zákazníkům, poskytuje 

firmám všech velikostí měřitelné výsledky a zároveň rozšiřuje možnosti internetu pro 

samotné uživatele. Společnost Google dále nabízí analytické nástroje pro plánování a měření 

kampaní: Google Analytics, Google Trends, Statistiky vyhledávání Google, Ad Planner, 

případně nástroj pro tvorbu grafických kampaní (Display Ad Builder). 

Společnost Google Česká republika uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými 

hráči na trhu v různých oblastech (média, korporátní sektor, enterprise, neziskový sektor atd.) 

V obchodní oblasti (prodej reklamy ve vyhledávání i v obsahové síti) společnost Google úzce 

spolupracuje s celou řadou mediálních i internetových agentur v České republice, primárně 

však s držiteli certifikace Google Certified Company. 

Společnost Google nabízí dva reklamní programy. Pro inzerenty (zadavatele reklamy) 

systém Google AdWords a pro majitele webových stránek (zprostředkovatele reklamy) 

systém Google AdSense. 

5.2.2.1 Systém Google AdWords 

Jde o systém, kterým se zadávají reklamy do pravého sloupku na Google. Google 

umisťuje nejvýše ty inzeráty, které mají nejvyšší součin míry prokliku (tedy 

pravděpodobnosti kliknutí) a ceny, kterou je inzerent ochoten zaplatit. 

 Google tyto reklamy zobrazuje na objednaná klíčová slova a za klikání dostává od 

inzerentů peníze. Funguje to i pro česká slova a české hledání. Uživatelé klikají, dostávají se 

na inzerentovy weby a tam mohou přinášet zisk. Pro placení se používá PPC. Chci-li umístit 

inzerát co nejvýše, tak je nutné nastavit vysokou cenu za proklik nebo vylepšit míru prokliku 

(např. používat co nejvíce specializovaná klíčová slova). 

Reklamy AdWords se zobrazují vedle výsledků vyhledávání, když někdo vyhledává 

na Googlu pomocí některých vašich klíčových slov. Tak je možné zobrazovat reklamu 

cílovému publiku, které má o vaše podnikání určitý zájem. Můžete se také rozhodnout, že se 

mají vaše reklamy zobrazovat na některém webu v rostoucí obsahové síti Google. Můžete 

zvolit přesná umístění v obsahové síti, kde se má vaše reklama zobrazovat, nebo můžete 
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využít kontextové cílení, které vaše klíčová slova spojí s odpovídajícím obsahem [AdWords, 

2009]. 

Systém AdWords, stejně jako vyhledávací služby Googlu, nefunguje jenom 

v angličtině, ale i v mnoha národních jazycích. Mimo jiné i v češtině. To samozřejmě 

společnosti Google rozšiřuje klientelu. 

Společnost Google neposkytuje statistiky o počtu uživatelů AdWords a ani není 

zapojena do již zmiňovaného projektu AdMonitoring, takže i pouhé odhady statistik 

využívání AdWords by byly velmi abstraktní. 

5.2.2.2 Služba Google AdSense 

Slovo AdSense je v českém prostředí zaměňováno za slovo AdWords. Je mezi tím sice 

spojitost, ale jde o různé programy. Možná by se dalo říci, že AdSense je podmnožinou 

AdWords. AdSense bez AdWords být nemůže, naopak AdWords je samostatné. Můžeme tedy 

říci, že v případě Google AdSense  se tedy jedná o reklamu na obsahových stránkách. 

Mezi Google AdWords a Google AdSense dochází k vzájemnému propojení. Google 

posílá reklamy ze systému AdWords do různých obsahových stránek, jejichž majitelé jsou 

v AdSense zaregistrováni. Reklamy jsou cíleny na klíčová slova, která jsou pro tu kterou 

stránku charakteristická. Pokud bude například stránka o květinách, zobrazí se na stránce 

reklamy inzerentů, kteří si přejí zobrazovat reklamy na slovo květiny. Když na ně uživatel 

klikne, podělí se Google s majitelem stránek o částku, kterou inzerent za proklik zaplatí. 

Systém plateb je stejný, jako u varianty AdSense pro vyhledávání. Když uživatel klikne na 

danou reklamu, majitel stránky získává od Google provizi. 

Formy reklamy AdSense mohou být různé. Nejčastěji jde o textová okénka, ale mohou 

to být i grafické bannery. V jednom rámečku mohou být jedna až čtyři reklamy. Tyto reklamy 

pak mohou být zobrazeny nad, nebo pod textem stránky, vlevo, nebo vpravo. Záleží jen na 

přání majitele webové stránky. 

5.2.2.3 Služba Gmail 

Společnost Google oznámila na začátku letošního roku změny v zobrazování 

kontextové reklamy ve webovém rozhraní služby Gmail. Už od spuštění tohoto freemailu se 

uživatelům zobrazuje při čtení e-mailů kontextová reklama, která by měla být relevantní 
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k obsahu pročítané zprávy. Nově však má Gmail nový postup pro případy, kdy v databázi 

inzerátů není možné najít žádnou vhodnou reklamu k právě otevřenému e-mailu. V takových 

případech se nově sáhne po reklamě relevantní k některé z dříve prohlížených zpráv. Google 

si od toho slibuje zvýšení efektivity reklamy.  

Podle Googlu je proces plně automatizován, do výběru reklamy nevstupují žádné 

osoby a žádné informace o e-mailech nebo uživatelích nejsou sdělovány inzerentům. Ovšem 

při spouštění služby Gmail došlo k negativním reakcím právě kvůli kontextové reklamě. 

Uživatelé se obávali o své soukromí a Gmail se i vinou nemožnosti odstranění e-mailu stal 

předmětem zájmů různých ochránců soukromí [MACICH, 2010]. 

Změna zobrazování reklam by měla uživatelům služby Gmail přinést lepší reklamy, 

které se budou více týkat toho, co je opravdu zajímá. 

5.2.3 Další systémy kontextové reklamy 

5.2.3.1 Systém Etarget 

Třetím systémem kontextové reklamy, který je podle vlastního vyjádření českou 

jedničkou (co se rozsahu týče) v tomto oboru, je služba Etarget od společnosti Etarget, 

a.s. Jedná se o nejdéle fungující český kontextový systém a zároveň o samostatnou 

společnost, která má partnerské smlouvy s řadou českých internetových portálů a menších 

vyhledávačů. Služba Etarget je zpoplatněná modelem PPC. 

Etarget funguje v Čechách od září 2002, do roku 2004 zobrazoval reklamu pouze ve 

výsledcích vyhledávání. Ve spolupráci se společností Jyxo pak vyvinul systém na dodávání 

kontextových odkazů k obsahu článků na internetových stránkách. Do dubna 2007 nabízel 

Etarget i grafické bannerové reklamy, ale poté bylo vydáno oficiální stanovisko, že se zaměří 

pouze na reklamu kontextovou. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první český kontextový systém, měl zpočátku velmi 

rozsáhlou škálu partnerských webů, ale ty postupně přecházeli na jiné systémy nebo si 

vytvořily vlastní. Momentálně je do systému připojeno 1185 partnerských portálů (např. 

iDnes.cz, atlas.cz, volny.cz, annonce), do kterých tento systém dodává cílenou reklamu. 

S jednotlivými portály má Etarget různé druhy a šíře spolupráce. U některých zobrazuje 

reklamu jak v obsahu, ve výsledcích vyhledávání i v katalogu, u některých pouze v jedné 
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z těchto částí. Kromě České republiky můžete jeho služby využít také na Slovensku, 

v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a Chorvatsku. 

5.2.3.2 Systém AdFox 

AdFox je nejčerstvějším přírůstkem do poměrně početné rodiny českých PPC 

systémů. Provozuje ho společnost NetCentrum a.s. Oficiálně byl spuštěn 6. 10. 2005 

a hlavním inzertním serverem je portál Centrum.cz. Zobrazuje kontextové textové reklamy 

jak ve výsledcích vyhledávání vyhledávačů Centrum.cz a Morfeo.cz, tak v obsahové síti 

partnerských webů. Reklamy se zobrazují pod výsledky fulltextového vyhledávání na 

Centrum.cz a kontextově na partnerských portálech u tematicky relevantních článků. Inzeráty 

v systému AdFox se zobrazují na portálech Centrum.cz, Aktuálně.cz, Žena.cz, Bydletelépe.cz,  

Bleskově.cz, Digitálně.cz, Stahuj.cz  a na dalších více než 3600 partnerských webech. 

5.2.3.3 Systém Sklik 

Sklik byl spuštěn do provozu v únoru 2007, po několika měsících neveřejného 

testování. Oficiální informace Skliku uvádějí, že: Sklik je reklamní systém společnosti 

Seznam.cz, a.s., ve kterém inzerent platí za proklik na inzerát. Tyto inzeráty se po zadání 

klíčového slova do nejpoužívanějšího českého vyhledávače zobrazují na všech stránkách 

výsledků vyhledávání Seznamu [Sklik, 2009]. Tento systém je opět zpoplatněn formou PPC. 

Koncepce systému Sklik je velmi podobná systému Google AdWords, celý systém je tedy 

zaměřen na rovnováhu mezi maximální nabídnutou cenou a poměrem mezi zobrazením 

a počtem kliknutí. V současnosti je Sklik podle vlastních odhadů nejpoužívanějším 

kontextovým reklamním systémem na českém trhu a to jak z počtu nabízených inzerátů, tak 

z počtu zadavatelů inzerce. 

5.2.3.4 Systém BillBoard Media 

Společnost Internet Billboard je předním poskytovatelem služeb, řešení a technologií 

v oblasti internetové reklamy. Divize Billboard je provozovatelem největšího reklamního 

systému na českém internetu. Provozovatelům serverů nabízí maximalizaci příjmů z reklamy 

na jejich vlastních stránkách a zadavatelům reklamy nákup reklamního prostoru napříč 

internetovými servery. Divize BB Tools je významným dodavatelem služeb a nástrojů pro 

správu reklamních ploch a kampaní pro provozovatele serverů, mediální agentury a mediální 

zastupitelství [Billboard Media, 2009]. 
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V roce 2004 vzniká reklamní systém s názvem EdWards. V lednu 2005 došlo k jeho 

přejmenování na bbText a bbKontext, a téhož roku se uskutečnilo jeho spuštění. V roce 2007 

byla společnost Internet Billboard rozdělena na divizi internetové reklamy Billboard a divizi 

vývoje technologií BB Elements. Divize Billboard nabízí systémy BillBoard Media 

a BillBoard Efekt. Původní názvy bbText a bbKontext byly změněny na „Textová reklama“ 

a „Kontextová reklama“. Systém „Textová reklama“ byl do listopadu roku 2006 jediným 

reklamním kontextovým systémem, který zobrazoval reklamu způsobem podtrhávání 

klíčových slov. 

Kontextová reklama systému BillBoard Media funguje na stejném principu jako 

reklamy v obsahové síti AdSense nebo Adfox. Systém vyhodnotí obsah internetové stránky, 

porovná je s klíčovými slovy zadavatelů reklamy a zobrazí nejvíce relevantní inzeráty. 

5.2.3.5 Systém TakeIt 

Poté, co si provozovatel portálu Centrum.cz vytvořil reklamní kontextový systém 

Adfox, rozvázal spolupráci se společností Internet Trading, která předtím zajišťovala prodej 

reklamy pro portál Centrum.cz a jeho partnerské weby. Ve snaze udržet si pozici významného 

prodejce reklamy spustila Internet Trading v listopadu 2006 svůj vlastní systém kontextové 

reklamy a tzv. produktový katalog TakeIt.  Služba byla spuštěna na zpravodajském portálu 

iDNES.cz a serveru Lidovky.cz. Od prosince 2006 se postupně služba spouští i na dalších 

serverech českého internetu (blesk.cz, annonce.cz, nova.cz atd.). Jejím cílem je vyjít vstříc 

zájemcům, kteří při vyhledávání na internetu preferují zobrazení výrobku – prozkoumání jeho 

designu, barvy, rozměrů a dalších parametrů – a teprve následně mají zájem o seznam firem, 

schopných daný produkt nabídnout [Internet Trading, 2007]. 

Kontextový reklamní systém zobrazuje reklamy na stejném principu i technologii jako 

systém BillBoard Media. Podtržená kontextová slova se nazývají Virtuální Výloha a jsou 

provázaná na konkrétní zboží nebo služby. Novinkou je využití psychologických poznatků, 

tak zvaných slovních asociací. Kromě hledaného cíle systém nabízí i produkty, které se 

k němu nějakým způsobem vážou. Tento systém vyhledáváni mají na starost počítačoví 

fulltextoví roboti, kteří pracují s řetězením obdobných významů zadaných klíčových slov. 

O systému TakeIt  se v době jejich spuštění psalo, že zásadně ovlivní reklamní trh na 

českém internetu a stanou se významnými hráči v oblasti kontextové reklamy. K tomu však 

nedošlo, systémy si sice našly své místo na trhu, ale významnými hráči se rozhodně nestali. 
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5.3 Bannery 

Bannerová reklama je jednou z nejrozšířenějších metod reklamy na internetu. Jedná se 

o nejstarší druh reklamy na internetu a úspěšnost banneru závisí na tom, jak dokáže zaujmout 

zákazníka. Reklamní panely (reklamní bannery) - název „banner“ pochází z angličtiny 

a v češtině zdomácněl. Velikost bannerů se uvádí v pixelech (px). Jejich pozici nejčastěji 

využívané reklamy však začíná ohrožovat především internetový PPC reklamní systém. 

Bannerová reklama patří mezi plně grafickou reklamu, nejčastěji ve formátu GIF, 

který umožňuje zobrazit i několik obrázků za sebou (tzv. animovaný GIF), čehož je také 

hodně využíváno. V začátcích byla proužková reklama velmi populární a míra prokliku se 

pohybovala v jednotkách procent. Dnes již její účinnost klesla. Důvodem je tzv. bannerová 

slepota, to znamená, že lidé už si na pohyblivé reklamy v podobě bannerů zvykli 

a automaticky je ignorují.  

U reklamních bannerů se platí obvykle za počet zobrazení, nikoli za proklik, a získání 

návštěvníka se tedy s klesající mírou prokliku prodražuje. 

Výhodou bannerových reklamních systémů je jejich schopnost rychle vizuálně upoutat 

potenciální zákazníky. Bannerová reklama se hodí pro budování a posílení značky nebo pro 

zavedení jména firmy do podvědomí širší veřejnosti nebo při prezentaci nového produktu. 

V tomto případě je totiž účelem, aby co největší okruh lidí značku zaregistroval. 

Obecně se jedná o nejdražší formu internetové reklamy. Firma musí mít dostatečný 

rozpočet, aby takovou reklamu utáhla. Mohou to být desítky tisíc korun u specializovaných 

serverů, stovky tisíc korun u zpravodajských serverů nebo i miliony korun na portálech typu 

Seznam.cz. 

Banner může mít v podstatě libovolnou velikost a provedení, vše záleží pouze na 

zadavateli a provozovateli serveru.  Pro systematizaci tohoto druhu reklamy rozpracovala 

a dále aktualizuje již zmíněná mezinárodní asociace IAB (Interactive Advertising Bureau) 

řadu standardních velikostí bannerů, které je možno v síti využívat. V současné době se jejich 

rozměry v pixelech pohybují od 88 x 31 do 160 x 600 (resp. 240 x 400). 

Ovšem existují i některé nové druhy bannerové reklamy, které nepodléhají 

standardizaci. Jako příklad lze uvést formáty bannerů Rich-Media a Top-Line. 
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Zatím velmi málo využívaným formátem je videobanner. Tento formát v sobě spojuje 

atraktivitu videa a interaktivou banneru. V rámci formátu můžeme použít audiovizuálními 

prvky, dále pak uplatnit interakci s uživatelem např. funkcí najetí myši. Takový banner může 

rovněž obsahovat více videí, mezi kterými si uživatel sám překlikává atd. Velkou překážkou 

pro rozšíření videoreklamy byla v minulosti omezená datová velikost. Servery se dnes 

nevyhýbají ani velikostem blížícím se 1 MB. Navíc existují různá technologická řešení, jak 

nezpomalit načítání stránek webu, i když je na něm umístěn datově náročný banner. Řešením 

může být streaming videa, anebo tzv. polite banner, tedy banner sestávající ze dvou souborů, 

přičemž první - většinou jednoduchý flash nebo jen obrázek - se načte rovnou s celým 

obsahem stránky a teprve potom se začíná stahovat videoobsah. Video se pak spouští 

automaticky po načtení celého banneru nebo až po akci uživatele (např. najetí myši nad 

banner nebo kliknutí).  

Bannerová reklama má už dostatečně propracovanou terminologii, podle níž se 

obvykle používají následující názvy bannerů: 

Full banner (rozměr 468 x 60 px) 

Nejpoužívanějším a také relativně starým druhem banneru je full banner, který je 

většinou umístěn nad nebo pod článkem. Tento reklamní prvek je podporován všemi typy 

reklamních systémů. Toto označení vzniklo pravděpodobně v dobách, kdy základním 

používaným rozlišením bylo 480 pixelů. Rolovací lišty zabíraly 12 pixelů, proto reklamní 

proužek zabíral celou šířku prohlížeče (viz Obr. č. 2). 

 
Obr. 2: Full banner – výřez (cit. 2010-03-01). 

Half  banner (234 x 60 px) 

Prakticky se jedná pouze o variaci na téma fullbanner. Bývalo zvykem umisťovat dva 

halfbannery vedle sebe na místo jednoho fullbanneru, ovšem dnes už to není takovou 

samozřejmostí (viz Obr. č. 3).  



 

45 
 

 
Obr. 3: Half banner - výřez (cit. 2010-03-01). 

Skyscraper (120 x 600 px) 

Skyscraper banner se řadí mezi velmi využívané reklamní bannery a díky nevšednímu 

rozměru si jeho popularitu získává především možnost umístění většího objemu informací. 

Jedná se o nejúčinnější reklamní banner pro zvyšování podvědomí o značce produktu. Jeho 

umístění je situováno na jedné pozici - na pravém nebo levém sloupci, vedle samotné stránky 

(viz Obr. č. 4). 

 
Obr. 4: Skyscraper - výřez (cit. 2010-03-01). 
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Leader board (745 x100 px) 

Za označením leader board bývá skryt banner umístěný nahoře stránky, ještě před 

samotným článkem, jedná se o největší horní banner (viz Obr. č. 5). 

 
Obr. 5: Leader board - výřez (cit. 2010-03-01). 

Reklamní tlačítka - Buttony jsou jedním z nejstarších typů reklamy na internetu 

a jsou umístěny pod textem na konci webových stránek. Jejich rozměr činí 88 x 31 pixelů 

a patří k těm nejmenším. Účelnost buttonů směřuje k odkazování na jiné webové stránky 

a obvykle jich na stránkách bývá i větší počet. 

Výměnné bannerové sítě 

V současné době existuje několik způsobů, jak lze bannery využít pro vylepšení 

marketingu. Zajímavým způsobem je výměnná bannerová síť, kdy si majitelé mezi sebou 

vyměňují své volné prostory na WWW. Někdy bývají taktéž označovány jako barterové 

(barter = angl. obchodní výměna). Klienty systému jsou provozovatelé stránek, kteří chtějí 

dělat reklamu svým stránkám. Bannery se nevyměňují v poměru 1:1. Poměr je většinou mírně 

nevýhodný, ale závisí i na dalších faktorech, jako jsou návštěvnost a oborové zaměření 

zúčastněných webů. Výměnné systémy fungují zdarma. Zároveň však pouhá výměna bannerů 

není příliš efektivní. 

Výhodou výměnných systémů je jejich otevřenost, může se tam zaregistrovat každý, 

kdo má stránky. Nevýhodou je nízká serióznost, zobrazovací podvody či nevyzpytatelnost 

cizích reklam. 
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5.4 Rich media reklama 

V poslední době se rozmáhá využití tzv. rich media bannerů, což je interaktivní 

grafická reklama využívající nejnovější technologie – flash, streaming video, java applety, 

apod. Jejich prostřednictvím lze tedy šířit text, grafiku, zvuk i video. Bylo by nelogické, aby 

internetová reklama všechny tyto možnosti nevyužívala a navzájem je nekombinovala.  

Do českého jazyka se termín „Rich media“ většinou nepřekládá. 

Interaktivní grafická reklama má často má podobu velké reklamní plochy a je 

umístěna na velmi navštěvovaných serverech (hlavně na internetových portálech). Známé je 

také zobrazení přes celou obrazovku, ještě před samotným načtením obsahu požadované 

stránky, ve většině případů však reklama obsahuje odkaz vedoucí k přeskočení reklamy.  

Současným trendem je zaujmout potenciální zákazníky kreativními reklamními 

kampaněmi, právě s možností využití Rich media formátů. Využití rotačních bannerových 

systémů poskytuje poměrně přesné cílení, plánování a vyhodnocování kampaní. Interaktivní 

reklama umožňuje včas doplnit další informace a pomoci zákazníkovi se rozhodnout dříve, 

než jeho nutkání koupit odezní. Na internetu lze zákazníkovi snadno názorně zobrazit všechny 

vlastnosti produktu, nabídnout vhodné příslušenství, schéma zapojení, porovnat jednotlivé 

produkty, výhody a nevýhody a koupit vybraný produkt online. Touto reklamou může 

zadavatel ještě efektivněji zvyšovat povědomí o značce. 

Rich media formát přinesl do internetových reklam prvky zábavy, ale také vzdělávání. 

Umožnil tak zvýšit její efektivitu a způsobil, že internetová reklama začala být atraktivní pro 

mnohem širší okruh potenciálních inzerentů. 

Interaktivní grafické formáty 

Tato bannerová reklama má plošnou formu, ale není staticky umístěna na www 

stránce. Tyto formáty se většinou zobrazuje na krátký časový úsek (při reakci např. na pohyb 

myši nebo při vstupu na stránku). Některé varianty mohou uživatelé WWW stránek 

považovat za příliš agresivní, neboť zakrývají část textu, kvůli kterému uživatel WWW 

stránky navštívil. Ovšem existují nástroje pro její blokování. 
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Mezi základní formáty paří: 

• „Roll out banner“. Tento prvek má stejný základní rozměr jako full banner, ale 

následně se rozbaluje až na velikost 468x240 px (po přejetí kurzoru přes 

banner). Banner je rozbalený krátkou dobu 7-10 vteřin, pak se banner většinou 

automaticky sbalí zpátky do původní velikosti.  

• „Interstitial“. Je bannerová reklama, která na krátkou dobu (obvykle 7 vteřin) 

zakryje celou obrazovku, většinou než se nahraje zobrazovaná stránka 

(zpravidla první stránka webu). Uživatel samozřejmě má možnost tlačítkem 

reklamu zavřít.  

• „Superstitial“. Tato bannerová reklama má mnoho podob, zpravidla se jedná o 

animaci v technologii Flash. Tato flashová animace se obvykle zobrazuje až po 

načtení základní stránky, takže uživatel nemusí čekat.  

• „Sticky up“. Je to speciální bannerová reklama, která se zobrazuje po straně 

nebo na horním okraji stránky a zůstává tam i při pohybu – rolování stránkou – 

je tedy jakoby přilepena k obrazovce.  

• „Out of the box“. Je to hodně agresivní bannerová reklama. Většinou se jedná 

o reklamu, která se pohybuje po strance a různě mění směr – podobně jako se 

například míček odráží od stěn. Pro tento banner se většinou používá rozměr 

125x125 pixelů. Bannerová reklama většinou po 20 vteřinách mizí.  

• „Out of the banner“. Je to podobný typ pohyblivé reklamy jako "out of the 

box" a dají se rozpohybovat i vybrané bannery, buttony (tlačítka) ale i 

skyscrapery.  

• „Pop-up okna“.  Bannerová reklama se zobrazuje v novém okně ihned. Je to 

jedna z nejdéle používaných forem reklamy [AlmaNet, 2009]. 

5.5 E-mailová reklama 

Elektronická pošta je jednou z nejoblíbenějších a nejvyužívanějších internetových 

služeb. E-mailová zpráva představuje jednu ze základních forem přímého marketingu (direct 

marketing), tedy marketingu založeném na přímé komunikaci mezi firmou a zákazníkem. 
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Úspěšnost tohoto druhu reklamy se, vedle kvality cílení, odvíjí od míry personalizace zprávy, 

textu a podoby zprávy a také od stávající hodnoty vztahu mezi zasílatelem a příjemcem 

reklamy.  

Pod tuto nejstarší formou internetové reklamy můžeme zařadit i další marketingové 

aktivity: newslettery, e-mailové konference, emailové kurzy apod. I když v posledních letech 

byla emailová reklama zasáhnutá masivním rozšířením spamu, zůstává zajímavým nástrojem 

na poli internetové reklamy. Mezi jeho velké přednosti patří rychlost a dostupnost. Reklama 

posílaná e-mailem je zároveň také velmi levná a neplatíte žádné vysoké poštovné za doručení 

a tudíž odpadají náklady spojené s tiskem letáků, dopisů a výrobou obálek. Minimální 

náklady spolu s velkou rychlostí doručení a mírou adresnosti jsou vlastnosti elektronické 

pošty, které z ní dělají velmi dobrý nástroj reklamy. E-mail umožňuje nejen posílání textu, ale 

i obrázků, videa a zvuku. 

Nevýhodou e-mailové reklamy, že díky platné legislativě nesmí být e-mailová pošta 

odesílána kamkoliv. Adresát musí předem potvrdit, že se zasíláním e-mailové korespondence 

souhlasí, jinak je e-mailová reklama zakázána, jedná se o tzv. spam. 

5.5.1 Autorizovaný reklamní mail (ARM) 

Autorizovaný reklamní e-mail je založen na principu souhlasu uživatele internetu. 

Sám uživatel si tedy vybírá, jaké reklamy by chtěl dostávat. Souhlas s posíláním reklamy je 

často součástí smlouvy, kterou uživatel „uzavírá“ s poskytovatelem při zakládání freemailové 

poštovní schránky, tedy schránky, která je provozována zdarma. V tomto případě je vlastně 

uživatel k souhlasu donucen, protože je součástí podmínek smlouvy. Ideálním příkladem je, 

když si uživatel sám k odběru konkrétních reklam zaregistruje. Už jen to, že se někdo 

rozhodne zaregistrovat k odběru zpráv, znamená, že si je pravděpodobně přečte, či bude 

reagovat na zajímavé nabídky obsažené v textu a že email okamžitě nevymaže [BLAŽKOVÁ, 

2005]. 

Typem reklamního mailu jsou tzv. newsletters. Newsletter je e-mailový časopis, který 

obsahuje kombinaci užitečných informací a reklamy. Posílá se na e-mailové adresy zákazníků 

firmy, která newsletter posílá. Newslettery se věnují nějakému více či méně specializovanému 

tématu. Některá nakladatelství informují tímto způsobem své zákazníky (například 

distributory, knihovny) o svých knižních novinkách. K odebírání takového newsletteru se 

může přihlásit jakýkoli jiný zájemce. Zaregistrování nové adresy je velmi jednoduché a stejně 
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jednoduché by mělo být i zrušení registrace. Obecně platí, že podmínky posílání 

„reklamního“ sdělení by měly být určeny zcela jednoznačně. 

Reklamy mohou být posílány buď ve formě prostého textu či ve formátu HTML. 

Formátu HTML docílí podoby WWW stránky a zároveň může obsahovat nejrůznější prvky, 

které zviditelní obsah. Mohou jimi být grafické prvky, obrázková pozadí, nebo i formy 

internetové reklamy, především bannery. Ovšem HTML formát někdy vede k špatnému 

zacílení z důvodů nezobrazování grafiky uživatelům. Dalším problémem je několikanásobně 

větší velikost v porovnání s textovou formou ARM. Přesto se zdá být vhodnější HTML 

formát autorizovaného reklamního mailu, a to především kvůli upoutání zájmu příjemce, 

a tím i větší účinností tohoto druhu reklamy. Vždy je velmi moudré promyslet tempo 

a frekvenci rozesílání reklamních e-mailů (viz Tab. č. 1). 

Tab. 1: Příklad ceníku textové inzerce v emailových zprávách  

Počet zobrazení Cena Cena za 1 doručení Jiný reklamní systém 
500 50,- Kč 0,10 Kč 500 kreditů 

1 000 60,- Kč 0,06 Kč 900 kreditů 
2 000 100,- Kč 0,05 Kč 1600 kreditů 

2 001 a více dohodou dohodou dohodou 
    

Zdroj: [Internet Publishing, 2002] 

5.5.2 Spam 

Spam (spamming) by se dal nejlépe charakterizovat jako hromadné rozesílání 

nevyžádané (neautorizované) reklamní pošty skupině uživatelů. Většinou se jedná o reklamu 

a nabízení nějakých služeb či zboží. Existuje na internetu několik prostředků, které lze svým 

způsobem použít pro rozesílání spamu. Nejčastěji využívaným, a tím pádem i diskutovaným 

prostředkem, je elektronická pošta. Pokud s tím není adresát jakkoliv srozuměn, tak se jedná 

o jednání porušující zákon [KRYL, 2004]. 

Postupem času se ale takovéto sdělení rozšířilo i do oblasti internetových diskusních 

fór, komentářů k článkům či do komunikačních programů. Všechny tyto podoby 

nevyžádaných zpráv jsou považovány za spam. Podmínky určující, co je a není spam a co 

hrozí za jeho šíření, popisuje zákon 138/2002 Sb. Podle toho zákona se mimo jiné zakazuje 

šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. 
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V souvislosti s tímto se začaly označovat jednotlivé druhy spamu. Vznikly tak například e-

mailový spam, komentářový spam atd. 
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6 Možnosti internetové reklamy v praxi 

6.1 Sociální síť Facebook.com 

6.1.1 Pojem sociální síť 

Sociální síť bychom ve webovém pojetí mohli označit jako síť, která umožňuje 

uživatelům vytvořit vlastní profil v omezeném měřítku, vytvořit seznam uživatelů, se kterými 

jsme spojeni a vidět propojení ostatních uživatelů v systému. Možnost vidět uživatelův profil 

je závislá na systému jednotlivé sociální sítě a často také na vůli uživatele [BOYD; 

ELLISON, 2007]. 

Sociální sítě si dávají za cíl spojovat osoby se společnými zájmy nebo s určitými 

společnými aktivitami nebo historií a dále rozvíjet komunikaci a oboustranné předávání 

informací mezi jednotlivými uživateli těchto sítí. Tato vlastnost sjednocování osob v podstatě 

souvisí s tvorbou komunit, kterých je na internetu i v životě mimo internet obrovské 

množství. 

6.1.2 Pojem komunita 

Komunita je jakákoliv skupina lidí, která mezi sebou nějak komunikuje či provádí jiné 

interakce. Samotné komunity se navíc mohou různě shlukovat na základě nějaké společné 

vlastnosti [ANTOŠ, 2007]. Komunity na internetu se neustále rozšiřují a vznikají nové. Náplň 

komunit může být různorodá a může se soustředit kolem různorodých webů. Typickým 

příkladem komunitního webu mohou být seznamky či komunity kolem počítačových her. 

6.1.3 Pojem Web 2. 0 

Web 2.0 je dalším stupněm webu, kdy se uživatelé stávají spoluautory obsahu 

webových stránek a aplikací. Autorství termínu Web 2.0 je přisuzováno Timovi O’Reillymu 

[O’REILLY, 2005]. Nejvyužívanějšími nástroji webu 2.0 jsou blogy a sociální sítě.  Základní 

účelnost sociální sítě z pohledu web 2.0 funguje na principu, že tvůrce této sítě vymezí rámec 

předpokladů, poskytne prostor a teprve samotní uživatelé propůjčují této sociální síti svými 

daty význam. 
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6.1.4 Vznik sociální sítě Facebook.com 

Facebook je jednou z nejrychleji se zvětšujících sociálních sítí. Její historie spadá do 

roku 2004, kdy Mark Zuckerberg, student Harvardu, vybudoval pro spolužáky síť kontaktů 

(pod původním názvem thefacebook.com.), aby se navzájem lépe poznali a aby mohli být ve 

spojení i po absolvování školy. Ze začátku Zuckerberg spolupracoval se zakladateli jiných 

úspěšných internetových projektů, jako byl Napster a PayPal. Nejprve byla síť vymezena jen 

pro studenty amerických univerzit, ale už na konci roku dosahovala počtu uživatelů k téměř 

jednomu miliónu. 

V květnu roku 2005 byla služba přejmenována na nynější název Facebook. V říjnu 

téhož roku byla připojena aplikace umožňující nahrávání a sdílení fotografií. V prosinci se 

zvýšil počet uživatelů na 5,5 miliónů. 

V září roku 2006 Facebook rozšiřuje svoji působnost mimo „universitní svět“ 

a dovoluje registrovat se všem uživatelům internetu. Počet uživatelů roste na 12 miliónů. 

V dubnu roku 2007 se ke svému profilu loguje 20 miliónů lidi, z čehož státem 

s nejvíce uživateli je Kanada s dvěma milióny. Velká Británie hlásí jeden milión. Téhož roku 

spouští Facebook platformu pro mobilní telefony. Počet uživatelů přesahuje 50 miliónů. 

V listopadu zahajuje provoz systém Facebook ads. V současné době má Facebook 

celosvětově přes 300 milionů uživatelů [BUDAI, 2009]. 

O Facebook projevilo během let zájem několik společností (Friendster, Yahoo, 

Viacom), ale společnost nebyla dosud prodána jednomu většinovému vlastníkovi, nicméně 

minoritní podíly vlastní třeba Microsoft.  

V lednu roku 2008 se server Facebook stává spolupořadatelem a sponzorem 

prezidentských debat vysílaných stanicí ABC News. Mezi měsíci únorem a dubnem je 

rozšířena možnost volby jazyka na 25 jazyků. V srpnu čítá počet uživatelů 100 miliónů. 

Facebook jako ostatní sociální sítě měl za svou svůj cíl a nejdůležitější funkci svého 

původu spojovat mezi sebou lidi se stejnými zájmy, příbuzenskými či přátelskými vztahy. Ve 

skutečnosti však tuto svou původní myšlenku přesahuje a přetváří se tak moderní síť, která 

přerůstá v multifunkční virtuální prostředí a svým uživatelům přináší mnoho dalších aplikací, 

prostředků komunikace a zábavy a sjednocuje další internetové služby do jednoho místa. 
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Facebook je brán jako internetový portál, který umožňuje interakci jednotlivých 

uživatelů mezi sebou, jejich sdružování a diskuse. Protože jsou veškerá data seskupována na 

serverech společnosti Facebook, jeho služby jsou dostupné z každého počítače s prohlížečem 

připojeného k internetu a nepotřebují žádnou dodatečnou instalaci. S nárůstem uživatelů se na 

Facebook obrací pozornost firem, jež by potenciál tolika milionů lidí rády využily.  

6.1.5 Využití Facebooku pro marketing 

Od Facebooku mnoho inzerentů očekávalo obrovskou úspěšnost reklam, díky velmi 

přesně zacílené reklamě, značné popularitě a s tím spojené návštěvnosti stránek a velkému 

počtu zaregistrovaných uživatelů v databázi Facebooku. Ovšem, jak se následně zjistilo, firmě 

se zatím nepodařilo zcela navršit perspektivu do systému vloženou, a tak se neustále snaží 

svůj reklamní systém zdokonalit. Podařilo se jí dokonce přijít s několika systémy, některé 

přímo (ve spolupráci s Facebookem: Social Ad, Facebook Beacon, bannery, Facebook Polls), 

jiné spíše nepřímo (třetí společnosti: skupiny, stránky, aplikace) měly propagovat výrobky 

a služby inzerentů. O nich pojednává následující část práce, přičemž první v pořadí jsou přímé 

formy propagace. 

6.1.5.1 Bannery 

První formou placené reklamy vystavenou na stránkách  Facebook jsou bannery. Tyto 

malé obrázky (na rozdíl od běžných bannerů se nepohybují, ani nejsou interaktivní) 

s popiskem přitahují uživatele na vnější, ale i vnitřní stránky inzerujících společností. Tato 

reklama je oproti zbytku internetu používaná v rozumné míře – na hlavní, přihlašovací straně 

nenalezneme žádný banner, stejně tak po samotném přihlášení a načtení domácí stránky 

uživatele. S těmito bannery se většinou uživatel setká až při pohybu z jeho základní 

uživatelské strany.  

Bannery se nacházejí vpravo v panelu. Počet bannerů je značně limitován, většinou se 

jedná pouze o tři bannery s popisem, všechny ve stejné velikosti. Ty nikdy nezahrnují žádný 

zvukový doprovod, animaci a ani není umožněna jejich interakce. I když se tento způsob 

reklamního sdělení může zdát poměrně nudný a neprůbojný, jde v podstatě o reklamu, která 

nikoho neruší. Její výhodou je pak umístění na stránkách a sekcích facebook.com, kde ji 

uživatel bere jako dobrou radu či tip. Oproti normálním bannerům, situovaným na jiných 

stránkách, v různých formátech a ve velkém množství velká změna, ovšem i tak je CTR malý. 

To jen dokazuje, že i kvalitně cílená reklama ve formě banneru již není natolik efektivní. 
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Další zvláštností bannerů na Facebooku jsou tři malé ikonky pod každou reklamou – 

„tento inzerát se mi líbí/nelíbí“ a „další reklama“. Toto je atraktivní způsob pro inzerenty 

zjistit, jak jednotliví uživatelé určitou reklamu vnímají. 

Vylepšením systému těchto bannerových reklam jsou takzvaná „Social Ad“ – tedy 

reklamy cílené podle uveřejněných údajů, jež uživatel o sobě sám napíše. Jde tedy o reklamu 

orientovanou na obsah, jež uživatele zajímá, a současně se tento obsah nachází v tom 

správném prostředí, ve kterém značky se spotřebiteli mohou navázat kontakt [MORRISEY, 

2008]. 

Výraznou motivací je zveřejňování fotek a jmen přátel, jež daný produkt určitým 

způsobem podporují (například jsou jeho fanoušky), čímž se snaží uživateli doporučit tuto 

stránku. Facebook pro inzerenty také nabízí jednoduchý, ale přehledný systém měření 

prokliků reklam zveřejněných na Facebooku, ovšem samozřejmě již bez následné konverze. 

Zadanou kampaň nelze celkově upravovat a řídit. 

Na analogickém principu cílení, ovšem podle vyhledávaných informací, pracuje 

například reklamní síť Google a jeho AdWords nebo reklamní síť vyhledávače Yahoo. 

Otázkou zůstává, jestli se podaří Facebooku vyvinout alespoň srovnatelně úspěšný reklamní 

systém, jako je AdWords. Způsobilost k tomu rozhodně má – nabízí velkou uživatelskou 

základnu spolu se značným objemem dobrovolně sdělených informací a to vše je navíc velmi 

dobře měřitelné. 

Z důvodů neuspokojivého výkonu bannerů se zdá, že nejvýhodnější je pro inzerenty 

uplatnit přednosti Facebooku pro budování značky, a to buď zvýšením povědomí o značce, 

nebo upevněním loajality současných zákazníků. To jsou sice poněkud těžce měřitelné 

výsledky, ovšem podle zkušeností firem, se právě vysokou loajalitou zákazníků dosahuje 

v dlouhém období trvalého objemu prodeje. Výhodou je interaktivita, oboustranná 

komunikace a dostupnost sociálních médií k budování tohoto typu vztahů (viz Obr. č. 6). 
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Obr. 6: Náhled reklamy na Facebooku – výřez (cit. 2010-03-03). 

6.1.5.2 Služba Beacon 

Slovo Beacon označuje český ekvivalent slova maják. Tato služba byla uvedena do 

provozu v listopadu roku 2007 a začlenilo se do ní 44 partnerů, jako byly NY Times, 

Zappos.com, Vox, Typepad nebo eBay.  

Facebook Beacon je reklamní systém, který umožňuje cílit reklamu na uživatele 

Facebooku podle jejich údajů v profilu. Jedná se o systém, který umožňuje uživatelům sdílet 

na jejich „zdi“ osobní výstupy z aplikací z partnerských webů Facebooku. 

Další využívanou funkcionalitou Facebook Beacon je sběr informací o uživatelích 

(údajů, které o sobě vyplňují v profilu a těch, které se o nich ukládají skrz navštěvované 

aplikace) a jejich využití při cílení reklamy. 

Princip systému je tedy jednoduchý: pokud někdo, kdo byl přihlášen na svůj Facebook 

profil, provedl na serveru jednoho z partnerů nějakou akci typu: nákupu či zhlédnutí videa, 

systém Beacon se ho dotázal, zda chce tuto akci uveřejnit na Facebooku. Pokud došlo 

k souhlasu, byla tato akce sdílena přátelům prostřednictvím newsfeedu uživatele. Ovšem, 
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v prvotní verzi se toto zveřejnění informací konalo bez souhlasu uživatelů (uživatel musel 

vyjádřit přímý nesouhlas se zveřejněním, jinak to Facebook považoval za souhlas), s čímž 

uživatelé nesouhlasili. To bylo sice brzy změněno, nicméně negativní publicita Beaconu 

neprospěla. I po odstranění této nedokonalosti se objevily další nařčení proti zasílání 

informací o nákupu na server Facebooku, i když uživatel odmítl akci sdílet s ostatními. Z toho 

vrůstající nespokojenost uživatelů přiměla firmy jako NY Times nebo Coca-Cola vystoupit ze 

systému Beacon.  

Na konci roku 2008 byla podána žaloba na některé z partnerů a na společnost 

Facebook právě z důvodu za neoprávněné sdílení informací spotřebitelů s jejich přáteli na 

sociální síti Facebook. O rok později Facebook oznamuje, že ruší program Beacon, který 

sledoval aktivity jeho uživatelů na jiných internetových portálech a generální ředitel Mark 

Zuckerberg se za vše veřejně omluvil. 

6.1.5.3 Facebook Connect 

Facebook Connect je aplikační programové rozhraní komunitního webu Facebook, 

které umožňuje propojit profily jeho uživatelů s jinou stránkou. Díky tomu mohou lidé 

přenášet svou identitu napříč různými servery nebo třeba sdílet data z partnerských stránek se 

svými přáteli na Facebooku [Symbio, 2010]. 

Facebook Connect je klasickým příkladem widgetu9. Dovoluje propojení Facebooku 

s externí webovou stránkou. Pomocí těchto widgetů přemisťují kousek své skutečné 

osobnosti z Facebooku i na ostatní strany a ty se tím stávají více personifikované. Facebook 

Connect umožňuje sdílet i fotografie, informace, statusy, nebo naplánované události. Další 

výhodou je automatické aktualizování těchto vnějších propojení v závislosti na činnosti 

uživatele a také respektování soukromí, neboť lze nastavit míru ochrany zveřejňovaných 

údajů. Nemalou výhodou je zázemí velké a fungující komunitní sítě Facebook. Dále pak 

vstup na stránky bez nutnosti registrace. Přihlášení (i při první návštěvě stránky) probíhá 

pomocí přihlašovacích údajů z Facebooku, takže nedochází k zakládání nových 

přihlašovacích údajů a strachu z jejich zneužití. 

                                                
 
9 Termín widget je označení pro miniaplikace, které slouží např. k zobrazování počasí, publikování nových 
článků na blogu nebo k prohlížení fotografií z oblíbeného alba. Podle toho, zda je widget součástí internetových 
stránek nebo jej má uživatel na svém počítači, rozlišujeme widgety webové a desktopové [Symbio, 2010]. 
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Jakékoliv akce, které na stránkách probíhají (komentování článku, hodnocení videa, 

přidání nového příspěvku) se po souhlasu uživatele automaticky publikují na Facebooku 

přátelům. Tím dochází k propagaci cílových stránek a zvyšuje se jim návštěvnost. Stejně tak 

propaguje uživatel sám sebe svými názory publikovanými na cílových stránkách. 

Pro větší názornost uvádím příklad s praxe. Na stránkách http://www.urbanspoon.com 

mohou uživatelé hodnotit kvalitu restaurací. K integraci Facebook Connect zde došlo proto, 

že hodnocení od přátel je vždy přesvědčivější, než hodnocení od anonymního davu. Po 

integraci v březnu 2009 se registrovalo 43 000 nových uživatelů používajících Facebook 

Connect. Tito uživatelé hodnotili na stránkách zhruba 150 000krát, zanechali 22 000 

komentářů a nahráli 15 000 fotografií [KUBINA, 2009]. 

6.1.5.4 Nepřímé formy propagace 

Firmy si nepřímo nacházejí cestu na Facebook10  samy bez přispění samotného 

portálu. Když si společnosti uvědomily sílu těchto komunit, snažily se z vybudované 

komunity marketingově těžit. Není výjimečné, že společnosti dané skupiny stránky převzaly 

od původních správců a začaly nabízet svůj vlastní obsah. Nebo vytvořily svoje vlastní 

stránky, kam se pokusily uživatele ze staré stránky převést. 

6.1.5.5 Produktové stránky 

Za další formu marketingu „provozovaném“ sítí Facebook, můžeme pokládat tzv. 

produktové stránky. Tyto stránky vystupují podobně jako profilové stránky uživatelů, nejsou 

však vedeny pod jménem osoby, nýbrž pod názvem produktu. Jejich upotřebení je jednoduché 

v tom, že uživatelé se stávají „fanouškem“ tohoto produktu, a tvůrce této produktové 

stránky11 poté obdrží určitý „přístup“ k tomuto uživateli. Jejich zřízení je rovněž velmi snadné 

a na rozdíl od klasických stránek webových nejsou nutné žádné programátorské či 

designérské dovednosti. Veškeré prostředí této formy prezentace je předem předdefinované a 

to tak, aby se rovnalo profilům jednotlivých účastníků. Stránka tak zahrnuje stejné vlastnosti 

jako profily a proto je jednodušší se v ní orientovat. Hlavní předností této prezentace je, že 

firma může vkládat fotografie, videa, novinky o svých produktech. K tomu všemu má 

možnost zůstat v kontaktu se svými zákazníky a pomocí nich také získávat nové. A 

                                                
 
10 Týká se to i ostatních sociálních sítí 
11 Viz příloha č. 1 
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nepochybně stránky zvyšují povědomí o značce v dané cílové skupině, usnadňují dialog se 

zákazníky a nabízí tak přirozené a nové informace z trhu, jež by společnost musela zjišťovat 

pomocí výzkumů. Tímto si dlouhodobě vytváří u zákazníků loajalitu, která se poté značce 

vrátí ve výši prodejů. 

Produktové stránky však nejsou věnovány pouze produktům. Ač je název zavádějící, 

mohou se tyto stránky týkat i osob (dokonce i smyšlených). Nejedná se však o klasickou 

profilovou stránku osoby. Stránka je navržena jako „reklama“ pro tuto osobu a ostatní 

uživatelé se nemohou stát přítelem této osoby, mohou se však stát fanouškem. Tuto funkci 

aplikoval například nynější prezident USA Barack Obama ve své předvolební kampani. 

Rovněž je nutné si uvědomit rozdíl mezi „Stránkou“ a „Skupinou“, který často 

uživatelé nerozlišují. Stránky jsou určeny firmám a celebritám k prezentování sebe sama. 

U první dochází ke komunikaci od produktu k lidem, u druhé spíše mezi lidmi mezi sebou, ale 

v souvislosti s produktem. Podle mého odhadu se více využívají profilové stránky, nicméně 

i skupiny mají z marketingového hlediska využití. Podle pravidel Facebooku mohou být 

Stránky zakládány pouze pověřenými osobami nebo osobnostmi samotnými. Naopak skupiny 

mohou být zakládány jakýmkoli uživatelem a mohou demonstrovat libovolný názor, pokud 

není nežádoucího obsahu. 

Založení „antistránky“ nebo „antiskupiny“ může firmě ublížit. Ta slouží ke sdílení 

negativních zkušeností. Množství členů v těchto „antiskupinách“ tak často mnohonásobně 

převýší počty uživatelů přihlášených na originální stránce daného produktu (celebrity). 

Rozšiřující se negativní pověst může společnost značně poškodit (viz Tab. č. 2). 

Tab. 2: Nejnavštěvovanější „fanouškovská“ stránka 

Pořadí Stránka 
Počet 

fanoušků
12

 

1. Michael Jackson 11 152 085 

2. Mafia Wars 9 610 707 

3. Barack Obama 7 751 324 

4. Vin Diesel 7 628 058 

5. Megan Fox 6 074 103 

6. Starbucks 6 050 680 

7. Facebook 5 678 988 

8. Pizza 4 878 285 

9. R.I.P Michael Jackson (We miss you) 4 771 087 

                                                
 
12 Ke dni 1. 3. 2010 
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6.1.5.6 Aplikace 

Aplikace na Facebooku jsou pro firmy nejvíce lákavou možností k oslovení svého 

publika. Jedná se o jakési doplňky či vylepšení základní účelovosti Facebooku, z většiny 

vytvořené třetí stranou (někdy i samotnými uživateli), i když některé aplikace vyvinul 

Facebook (například aplikaci Facebook pro iPhone). Za zveřejnění a používání aplikací si 

Facebook v současné době od vývojářů nic neúčtuje, ovšem s nárůstem obchodu 

prostřednictvím aplikací začíná pomýšlet o nějakém systému zpoplatnění transakcí 

prostřednictvím aplikací. 

Jejich úspěch tkví ve využití silných stránek sociálních sítí. Aplikace totiž přináší 

uživatelům značné možnosti pro zábavu i pro budování vzájemných vztahů. Mají v sobě 

nakomponovány tři důležité atributy – zprostředkovávají emoce, zapojují uživatele a jejich 

přínos se dá jednoduše posuzovat. 

Pro firmy je prospěšné, že uživatelé s (i reklamními) aplikacemi tráví mnohem více 

času, než který by byli ochotni věnovat bannerům nebo televizní reklamě. Proto jsou aplikace 

považovány za vysoce progresivní způsob propagace na sociálních sítích. Pro komfortnější 

uživatelské pohodlí a přehlednost musí aplikace vyžádat před svým spuštěním od uživatele 

povolení. Tím se limituje přehlcení uživatelů aplikacemi, jak tomu bylo v minulosti, kdy bylo 

žádoucí požádat o souhlas a aplikace se spouštěly automaticky. 

Můžeme rozlišovat dvě základní skupiny aplikací: aplikace zábavného typu a aplikace 

užitečné. Ty jsou ovšem často prezentovány zábavným stylem, což se pak pozitivně odráží na 

jejich oblíbenosti. Obsahem může být cokoliv, jako je posílání přátelům různorodých dárků 

(postavy z oblíbených filmů, květiny, plyšová i zcela nereálná zvířata atd.). Některé aplikace 

doprovázejí stávající funkce Facebooku (nové barevné fonty, emotikony atd.), jiné dovolují 

uživatelům se dále profilovat a vyjádřit se – například pomocí iRead a iLike dají přátelům 

vědět, jaké knihy, filmy, sportovní kluby nebo muzika se jim líbí. 

Na stejném principu běží i různé aplikace uchovávající „wish lists“ (seznamy přání) 

přátel. Dále existují i hry přímo pro Facebook, které jsou téměř totožné obsahem i grafikou 

s běžnými hrami hratelnými z internetového prohlížeče. Skore hráče se zachytí totiž přímo 

v newsfeedu a uživatel může mnohdy vyzvat přátele k souboji. Tak se aplikace nejen šíří, ale 

má výrazně lepší atraktivnost a buduje vztah mezi značkou a uživatelem. Nejúspěšnějším 
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autorem aplikací je Zynga, který má na Facebooku skoro čtyři desítky aplikací a první desítka 

z nich má milionové počty uživatelů (viz Tab. č. 3). 

Cílem firem, které se rozhodnou propagovat se prostřednictvím aplikací, by nemělo 

být zahlcení uživatelů reklamními sděleními, ale vylepšení uživatelské zkušenosti Facebooku 

pomocí dané aplikace. Nejúspěšnější aplikace jsou tedy ty, které značkou, obchodním 

modelem, ale i zákazníky nejvíce odpovídají kultuře a filozofii sociální sítě. Z aplikací se tak 

stává velký obchodní artikl a odhaduje se, že v nejbližších letech příjmy z aplikací překročí 

hranici příjmů samotného Facebooku. 

Tab. 3: Nejvyužívanější aplikace na Facebooku 

  Aplikace Autoři 
Počet aktivních uživatelů 

měsíčně
13

 

1. FarmVille Zynga 83 131 550 

2. Café World Zynga 30 670 989 

3. Happy Aquarium CrowdStar 26 188 130 

4. Mafia Wars Zynga 25 225 819 

5. Causes Causes 23 990 693 

6. Pet Society Playfish 19 247 582 

7. YoVille Zynga 13 104 492 

8. Texas HoldEm Poker Zynga 13 002 822 

9. Farm Town SlashKey 11 086 032 

6.1.6 Ziskovost Facebooku 

Nejrazantnější sílu sociálních sítí vidí marketéři v možnosti získat cenný pohled do 

chování uživatelů, zvýšit povědomí o značce i loajalitu zákazníků. Sociální média se zdají být 

vynikajícím nástrojem zejména pro budování značky nebo pro marketingové výzkumy. 

Naopak, dosáhnout přímých prodejů se ukazuje být pomocí sociálních médií poměrně 

složité, ovšem k tomu mohou dopomoci klasické marketingové nástroje internetu – jako jsou 

dobře situované bannery, solidní optimalizované stránky pro SEM, nebo vhodně cílená 

kontextová reklama. Jedinečnou kombinací sociálních médií s kvalitnější klasickou online 

reklamou mohou firmy získat v internetu velmi cenného pomocníka k podpoře svých 

marketingových aktivit a celkově k výraznému zlepšení podnikových cílů. Rovněž vhodnou 

kombinací sociálních a mobilních prvků, v určité míře doplněných lokálními tématy, bude 

možné docílit nových příležitostí pro reklamu. 

                                                
 
13 Ke dni 1. 3. 2010 
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Nejspolehlivější zdroj příjmů Facebooku je zaručen dohodou s Microsoftem 

v odhadované hodnotě 150 milionů dolarů ročně. V roce 2006 si Facebook jako exkluzivního 

zprostředkovatele pro prodej reklamy vybral Microsoft a jeho inzertní platformu AdCenter. 

Nyní má Microsoft i majetkový podíl Facebooku. Pro srovnání, MySpace od News 

Corporation měla v nejlepším roce kolem 900 milionů dolarů v příjmech. V druhé polovině 

roku 2008 a 2009 začaly však na tomto webu příjmy klesat. Ironií modelu Facebooku je, že 

existuje mnoho tvůrců aplikací prodávající reklamu na Facebooku, aniž by se o příjmy se 

sociální sítí dělili. Nejméně jeden, Zynga (tvůrce hry Texas Hold'em – varianta pokeru), 

prohlašuje 100 milionů dolarů v příjmech. Z toho vyplývá, jak velký potenciál má Facebook 

v příjmech z reklamy, když už nyní je  ziskový v situaci, kdy zdaleka nevyužívá potenciál 

jeho jiných možných obchodních modelů prodeje reklamy [Spir, 2009]. 

Celosvětově by měl Facebook letos získat na reklamě prostředky ve výši 605 milionů 

amerických dolarů, zatímco u MySpace se částka bude pohybovat okolo 385 milionů 

amerických dolarů. V roce 2009 přitom v součtu vedl o 65 milionů MySpace. Vzhledem 

k neuvěřitelnému nárůstu počtu uživatelů Facebooku v uplynulém roce však není na 

prohození předních míst nic překvapivého [LAUSCHMANN, 2009]. 

6.1.7 Vytvoření vlastní reklamy na sociální síti Facebook.com 

V rámci případové studie kontextové reklamní kampaně (viz následující kapitola) byly 

použity webové stránky studentskeparty.cz. Stejný „produkt“ Studentské Párty jsem se 

rozhodla použít pro zadání reklamy na sociální síť Facebook a vyzkoušet tak její 

marketingovou účinnost v praxi. Toto vytvoření je i vhodným návodem pro zadání kterékoli 

reklamní kampaně na Facebooku. Kampaň byla realizována v únoru roku 2010. 

6.1.7.1 Nastavení reklamy 

Prvním krokem je vytvoření návrhu reklamy. Zvolte si, zda chcete, být přesměrováni 

na vaši vlastní internetovou stránku nebo na některou stránku Facebooku, jako například 

Aplikace, Stránky, Skupiny nebo Události. Po zadání URL stránky je třeba stručně popsat 

název produktu a rovněž ho stručně charakterizovat či jiným způsobem prezentovat. Většího 

zacílení můžete dosáhnout vhodným výběrem obrázku charakterizující váš produkt, ten 

upoutá pozornost jako první (viz Obr. č. 7). 
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Obr. 7: Nastavení reklamy na Facebooku  – výřez (cit. 2010-03-03). 

6.1.7.2 Cílení reklamy 

Druhým krokem je určení specifikace cílové skupiny lidí s pomocí demografických 

a psychografických filtrů. V základu je Facebook zaměřen na všechny uživatele starší 18-ti let 

a starších, v rámci nastavené oblasti. Pro maximální efektivnost reklamy je vhodné cílovou 

skupinu lidí detailně upřesnit. Je nezbytné správně odhadnout počet lidí, který splňuje vaše 

kritéria.  

Na začátku vybereme zemi, na kterou chceme reklamu cílit. Ve většině případů tedy 

Česká republika. Další zacílení dle lokality už není možné zvolit, ale například pro USA je 

možné cílit na jednotlivá města nebo státy. Cílovou skupinu určíme věkovým omezením, 

případně pohlavím. Pro přesnější zacílení vymezíte možnost omezení dle vzdělání, 

specifikovaného pracoviště a jazykové omezení. Reklamy se zobrazí lidem, kteří mají 

v profilu informace, které zadáte jako kriterium cílení. 

Sekce „Zájmy a záliby“ je založena na údajích, které uživatelé uvádějí ve svém profilu 

na Facebooku, například filmy a hudba, skupiny a stránky, s nimiž jsou spojeni a další údaje, 

které na těchto stránkách sdílejí. Klíčová slova jsou předdefinovaná, tudíž není možné 

vytvářet vlastní a musíte vybírat ze seznamu. Jako vyhovující jsem shledala výrazy „party“ 

a „kluby v Praze“. Seznam klíčových slov je škálově velmi pestrý, nabídl mi další alternativy 

slova „party“ (viz Obr. č. 8). 
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Obr. 8: Cílení reklamy na Facebooku  – výřez (cit. 2010-03-03). 

6.1.7.3 Kampaně a stanovení ceny 

Pokud ještě nemáte zcela ucelenou kampaň, v této sekci si ji upřesníte. V opačném 

případě můžete vložit reklamu již do existující kampaně.  

Nastavením denního limitu, kolik chcete proinvestovat za kampaň denně, vyberete 

příslušnou částku v nabízeném menu. Česká koruna zde své zastoupení nemá, za ideální 

volbu považuji platbu v dollarech či eurech, zaleží na aktuálním kursu. Nezbytností je vlastnit 

kreditní kartu, jinak transakci neuskutečníte. 

Nakonec zvolíme, zda chceme platit za zobrazení (CPM) nebo za proklik (CPC).14 

Osobně se přikláním k CPC a z dat o zobrazení a proklicích nasbíraných v průběhu týdne 

běhu reklamy, se dá určit, zda se vyplatí CPM. Cena za proklik se v naší kampani pohybuje 

kolem 0,24 USD. Facebook vám dokonce umí doporučit, kolik byste měli cenu za proklik 

nastavit, ale není dobré to vždy akceptovat (viz Obr. č. 9). 

                                                
 
14 Pokud se rozhodnete pro platby za kliknutí (CPC), budete rovněž nabízet výši částky, kterou jste ochotni zaplatit za každé 
kliknutí na vaši reklamu.  
Pokud se rozhodnete pro platby za zhlédnutí (CPM), budete rovněž nabízet výši částky, kterou jste ochotni 
zaplatit za každých tisíc kliknutí na vaši reklamu.  
Nikdy nebudete platit více, než je vaše maximální nabídka. Čím vyšší je vaše nabídka, tím lepší je šance, že vaše 
reklama bude zobrazena. 
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Na druhou stranu se cena za zobrazení v závislosti na cílové skupině skoro nemění, 

oproti tomu cena za proklik se liší velmi výrazně. Proto je lepší u inzerátů s vysokou mírou 

prokliku nebo drahou cílovou skupinou platit spíše za zobrazení. 

Kliknutím na „Continue“ souhlasíte se zadanou reklamu. Několik hodin trvá potvrzení 

reklamy, poté už stačí sledovat měnící se počty zobrazení a prokliků. 

 
Obr. 9: Stanovení ceny reklamy na Facebooku  – výřez (cit. 2010-03-03). 

6.1.7.4 Měření a vyhodnocení 

Společnost Facebook odhadla zadanou kampaň pro celkový počet 5 680 lidí.  

Kampaň byla realizovaná v souvislosti s blížícím se termínem Valentýnské párty dne 

12. 2. 2010. Z důvodu blížící se akce došlo k nárůstu počtu zobrazení a zvýšení zájmu 

o reklamu. Vzhledem k tomu, že reklama na sociální síti Facebook.com je velmi dobře cílená, 

splnila očekávání provozovatelů Studentských Párty a přilákala uživatele sociální sítě na výše 

zmiňovanou studentskou akci a dosáhla požadované konverze (viz Tab. č. 4 a Graf č. 1). 
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Tab. 4: Denní statistika v týdnu 7. 2. 2010 až 13. 2. 2010 

Datum 
Počet 

zobrazení 
CTR v % Průměrná cena za klik 

7. 2. 2010 17.759 10 0,1 

8. 2. 2010 16.884 19 0,05 

9. 2. 2010 16.846 8 0,13 

10. 2. 2010 17.578 4 0,25 

11. 2. 2010 27.662 3 0,33 

12. 2. 2010 22.326 3 0,33 

13. 2. 2010 0 0 0 

Trvání 119.055 47 0,13 

 

Graf 1: Graf zobrazující počet zobrazení na reklamu - výřez (cit. 2010-03-09). 

 

6.1.8 Shrnutí 

Domnívám se, že úspěch Facebooku v České republice je výsledkem toho, že došlo 

k časné lokalizaci stránek do češtiny oproti jiným sociálním sítím. To přilákalo větší počet 

uživatelů a následně inzerentů. 

 Velkou výhodu reklamy na Facebooku je neustále monitorování zadané kampaně 

a následné upravování cílových skupin. Rovněž v podmínkách, se kterými nový uživatel při 

prvním vstupu na sociální síť souhlasí, se píše, že souhlasí se zobrazováním reklamy. Dále 

pak, že veškeré jím sdílené informace, jsou majetkem Facebook.com. 

 Češi na Facebooku stráví v průměru 27 minut denně [ŽÁK, 2010], a to je dostatečně 

velký prostor pro reklamu. Na základě důsledného zacílení dochází k zvýšení efektivnosti 

reklamní kampaně. Marketingové aktivity na Facebooku jsou mnohem bohatší především 

v oblasti práce se zákazníkem. Firmy zde mohou lépe komunikovat se svými potencionálními 
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zákazníky a získávat tak efektivní zpětnou vazbu. Poukazují na profilové stránky firem, různé 

skupiny, stránky produktů a ankety, či jiné jednoduché aplikace. Díky použití obrázku při 

sestavování reklamy je Facebook vhodnější pro obrázkovou reklamu. 

6.2 Trend sociálních sítí v souvislosti s internetovou reklamou 

6.2.1 Příklady sociálních a komunitních sítí 

Sociálních a komunitních sítí existuje několik desítek a při jejich stále rostoucí 

popularitě bude nejspíše i nadále jejich počet stoupat. V následujícím výčtu uvádím ty 

nevyužívanější a tudíž pro inzerenty (nejpravděpodobněji) nejzajímavější příklady sociálních 

sítí. Je na ně nahlíženo z pohledu čistě marketingového. 

6.2.1.1 MySpace 

MySpace je v současné době největším celosvětovým konkurentem Facebooku. Byl 

založen v roce 2003 [ZBIJECZUK, 2007]. Orientuje se zejména na hudební průmysl a své 

profily zde má mnoho hudebních skupin a muzikantů. O této specializaci také svědčí různé 

aplikace a doplňky orientované na hudbu. Profil na MySpace má také velké množství herců a 

politiků. 

Velmi využívanou formou reklamy na internetových sociálních sítích jsou bezesporu 

kompletní reklamní profily. MySpace nabízí mimo jiné rovněž možnost vytvořit profilovou 

stránku produktům, značkám, hudebním kapelám a v krajních případech i fiktivním osobám 

například z filmů či reklam, a to vše pro podporu vnímání produktu veřejností. Příkladem 

takové reklamy jsou stránky věnované například zpěvačce Pink či americké prodejně 

elektroniky Best Buy.  

Převládající formou reklamy je na MySpace bannerová reklama (viz Obr. č. 11), 

konkrétně bannery typu leader board a full banner. Jedná se zde o výrazný způsob reklamy. 

Další formou jsou sponzorované odkazy. 
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Obr. 10: Příklad bannerové reklamy na MySpace – výřez (cit. 2010-04-09). 

6.2.1.2 Twitter 

Twitter je sociální síť založená na mikroblogování. Jeho uživatelské rozhraní je velmi 

jednoduché a intuitivní, ale existuje množství aplikací a pomůcek pro pokročilé uživatele. 

Možnosti této sítě jsou velmi omezené, ale to je již dáno jeho specifickým určením. Uživatelé 

zde mohou pouze uveřejňovat krátké zprávy o maximální délce 140 znaků, které se na 

Twitteru nazývají tweety nebo zasílat ostatním uživatelům neveřejné zprávy libovolné délky.  

Veřejnosti byl Twitter představen v srpnu 2006, už v březnu 2006 však byla spuštěna 

první verze, která však nebyla určena veřejnosti. Vzhledem k rostoucí popularitě byla 

v květnu 2007 založena společnost Twitter Incorporated [Twitter, 2010]. 

Pro každý profil je samostatný RSS kanál, který je možné sledovat pomocí dostupných 

RSS čteček. Ve zprávách uveřejněných na nezabezpečených – veřejných mikroblozích je 

umožněno fulltextové vyhledávání. Pro každé z těchto vyhledávání je také možné odebírat 

RSS kanál.  

Twitter neposkytuje žádnou klasickou formu textové ani grafické reklamy. Největším 

hitem současné propagace na Twitteru je spojení inzerentů s tzv. influencers - lidé 

v marketingové terminologii označovaní za názorové vůdce. V kontextu mikroblogovacích 

služeb a sociálních sítí na internetu jde o nejpopulárnější uživatele (resp. uživatele s největším 
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množstvím přátel či followerů15). Máte-li na Twitteru mnoho přátel, pak jste pro inzerenty 

atraktivní [PROCHÁZKA, 2009]. 

6.2.1.3 LinkedIn 

LinkedIn je tak trochu jiná sociální síť. Její uživatelé si jí nevybrali pro zábavu, ale 

proto, že chtějí prezentovat svojí osobnost a pracovní zkušenosti relevantním kontaktům. 

LinkedIn nahrazuje nebo rozšiřuje životopis, kromě vzdělání a pracovních pozic hrají 

důležitou roli i doporučení současných či bývalých pracovních kolegů či obchodních partnerů 

[HANDL, 2010]. 

Základem je vytvoření profilu, pokud zůstanou některé položky profilu nevyplněny, 

ztrácí tím přítomnost na LinkedInu svojí účinnost. V síti LinkedIn jsou velmi důležitá 

takzvaná doporučení (Recommendations). Můžete o ně požádat své kolegy či obchodní 

partnery, jde o velmi důležité rozšíření profilu, na které se například personalisté často dívají. 

V profilu by neměl chybět ani link na vašeho zaměstnavatele. Profil by měl být optimalizován 

pro SEO. Prvním krokem je přizpůsobení URL profilu, tedy vložení jména majitele profilu. 

Vyplatí se také dobře vážit použitá slova v sekci „Summary“. Klíčová slova by měla dobře 

vystihovat majitele profilu, jeho práci a zaměření. Tuto sekci prý navíc prohledává Google 

a pokud jsou klíčová slova dobře zvolena, má majitel profilu šanci být jednoduše nalezen těmi 

správnými lidmi [HANDL, 2010]. 

Na LinkedIn funguje i vlastní reklamní systém, který je velmi podobný Google 

AdWords nebo reklamnímu systému Facebooku. Hlavní výhodou je možnost cílení a tím 

pádem oslovení relevatních uživatelů. V malé míře se vyskytuje i reklama bannerová 

a kontextová (viz Obr. 12). Nacházím se v pravé nebo ve spodní části stránky. Tudíž reklama 

na LinkedIn je zatím snesitelná a nijak neobtěžuje. 

 
Obr. 11: Příklad kontextové reklamy na LinkedIn – výřez (cit. 2010-04-09). 

                                                
 
15 Follower je člověk, který sleduje váš profil na Twitteru a na jeho profilu se mu zobrazují vaše tweety 
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6.2.1.4 Libimseti.cz 

Libimseti.cz je jednou z nejnavštěvovanějších českých komunitních sociálních sítí. 

Vznikla v roce 2002. Jedná se zejména o zábavní portál pro trávení volného času a je určena 

rovněž k vzájemnému seznamování. Dále slouží k vyhledávání nových přátel a komunikaci 

mezi uživateli, kteří se mohou navzájem hodnotit.  

Z hlediska marketingového podporuje tato sociální síť marketingová sdělení ve formě 

klasické reklamy, jako jsou banery nebo flashové animace (viz Obr. č. 13). Těch je zde 

opravdu velké množství a vyskytují se tu snad všechny typy bannerů. Jedná se o reklamy 

související s nejnovějším spotřebním zbožím, klubových akcí či koncertů. Jiná interakce mezi 

firmou a uživateli může probíhat na základě krátkých vzkazů konkrétním uživatelům.  

 
Obr. 12: Příklad bannerové reklamy na Libimseti.cz - výřez (cit. 2010-04-09). 

6.2.2 Shrnutí 

Velmi častou formou propagace je na výše zmiňovaných sociálních a komunitních sítí 

bannerová reklama se zaměřením na technologii Flash. Její výhody jsou zřejmé, a to cena 

provedení a jednoduchost umístění. Na druhou stranu se banner za dobu svého používání 

dostal do pozice, kdy velké množství uživatelů tuto reklamu přehlíží.  

Všeobecně nákupy na internetu jsou ideálním prostředím pro širší zapojení sociálních 

sítí. Obchodníci se snaží propojit účastníky z různých sítí do nákupního procesu pomocí 

hodnocení výrobků a služeb. Hlavní předností sociálních sítí z hlediska reklamy je, že mohou 

zacílit na konkrétní publikum pomocí jednoduchých profilových informací, které každý člen 

o sobě uvádí na vlastní profilové stránce. 

Společnosti se rovněž snaží zapojovat své zaměstnance a najaté agentury do sociálních 

sítí se zákazníky, aby zefektivnily vzájemnou interakci. Cílem je zrychlení komunikace, 

vytváření trvalejších vazeb se zákazníky, možnost snadného získání zákaznické zpětné vazby 

či jednodušší sdílení znalostí mezi členy sítě [HEJL, 2009]. Například informace na Twitteru 

jsou stručnější, použitelnější a údernější. Toho využívá řada firem, aby dala o sobě vědět. 
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I když Twitter má oproti Facebooku menší počet českých uživatelů, lidé jej naopak často 

využívají jako náhradu RSS čtečky. 

Daleko propracovanější formu reklamy používá nejen zahraniční server 

Facebook.com. Jedná se o již zmiňovanou standardní reklamu (standard ad) a komunitní 

reklamu (social ad). Další formou reklamy na sociálních sítích jsou bezesporu kompletní 

reklamní profily. Ovšem i z jiného pohledu na marketing nahlíží sociální síť Facebook. Ta se 

snaží minimalizovat přítomnost klasické reklamy, dovoleny jsou maximálně tři bannery 

s popisem. Rovněž není dovoleno lákat uživatele např. na zařazení do soutěží na základě 

jejich aktivity na Facebooku. 

Sociální sítě jsou místem, na které nyní dotírají reklamní a mediální agentury čím dál 

tím výrazněji. Můžete to sledovat sami na vzrůstajícím počtu pozvánek do nejrůznějších 

aplikací na Facebooku nebo na nových komerčních profilech na Twitteru. Pokud chcete 

organizovat marketingovou kampaň v sociálních sítích, je nezbytné se vcítit do kůže těch, 

které chcete oslovit. 

6.3 Případová studie – tvorba kontextové reklamní kampaně 
Studentskeparty.cz 

Tato případová studie je praktickou ukázkou plánování a sestavení reklamní kampaně 

v českých kontextových systémech malou českou firmou. Jedná se o reálně provedenou 

reklamní kampaň. Kampaň je realizována od února roku 2010. 

6.3.1 Popis firmy a jejich produktů 

6.3.1.1 Popis firmy 

Sdružení dvou fyzických osob (dále jen firma) provozuje pořádání studentských párty 

v Praze. Tento nově vzniklý projekt se nachází na internetové adrese http://studentskeparty.cz 

(viz Obr. č. 10). 

 Internet je hlavním informačním kanálem této iniciativy, proto je pro provozovatele 

důležité získat dostatečnou návštěvnost internetových stránek a z ní poté plynoucí návštěvnost 

samotné zábavní akce. Firma má v úmyslu dosáhnout svým přístupem k jednotlivci nabídnutí 

jiného druhu pravidelné zábavy. K získání návštěvnosti byla pro počáteční období zvolena 

především kontextová reklama na internetu. 
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Obr. 13: Náhled stránky Studentskeparty.cz – výřez (cit. 2010-03-03). 

6.3.1.2 Popis produktu 

Jedná se o studentskou iniciativu spočívající v pořádání pravidelných studentských 

párty, vždy jedenkrát do měsíce. Cílem je vytvořit společné setkávání všech vysokoškoláků 

z Prahy a blízkého okolí bez ohledu na to, jako univerzitu či fakultu navštěvují. Firma se 

zaměřuje na cenovou dostupnost, ať už v podobě nízkého vstupu nebo nízkých cen jídla a pití. 

Prostřednictvím vhodně zvoleného programu je kladen důraz na vytvoření jedinečné 

atmosféry studentské zábavy. 

6.3.2 Popis cílové skupiny a analýza konkurence 

6.3.2.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou internetových stránek jsou lidé, kteří navštěvují, jak v Čechách, tak 

v zahraničí jakoukoli univerzitu či vyšší odbornou školu. Rádi se baví a mají možnost 

získávat informace prostřednictvím internetu. Také se jedná o lidi, kteří kladou velký důraz na 

nízké ceny. 
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6.3.2.2 Zhodnocení situace a konkurence na trhu 

První hledisko pohledu řeší pravděpodobnou konkurenci v klíčových slovech. To 

znamená, že se zhotovuje seznam potenciálních skupin, které budou aplikovat stejná klíčová 

slova ve svých kontextových reklamních kampaních. Mezi firmy, které budou nejspíše 

využívat stejná klíčová slova, patří: 

• hudební kluby a diskotéky, 

• firmy pořádající firemní večírky, narozeninové party či podobné akce,  

• umělecké agentury či agentury zajišťující koncerty, 

• cestovní a jiné agentury nabízející zájezdy spojené s návštěvou kulturních akcí 

atp. 

Druhé hledisko se zabývá zkoumáním přímé konkurence, tzn. internetových firem 

stejných a podobných produktů. K tomuto lze nejlépe využít oborové katalogy, z nichž na 

českém internetu vévodí katalog Firmy.cz společnosti Seznam, a.s. Protože se 

Studentskeparty.cz prezentují jako provozovatelé klubů a pořadatelé společensko-kulturních 

akcí, získávají se údaje ze dvou kategorií a to, „Hudební kluby“ a „Pořadatelé firemních 

a společenských akcí“ (viz Graf č. 2 a Graf č. 3). 

Analýza kategorie Hudební kluby katalogu Firmy.cz 

Počet provozovatelů: 371 

Průměrný počet zobrazení kategorie za měsíc: 3 300    

Graf 2: Hudební kluby  

 
Zdroj: [Firmy.cz, 2010a] 
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Analýza kategorie Pořadatelé firemních a společenských akcí Firmy.cz 

Počet provozovatelů: 527 

Průměrný počet zobrazení kategorie za měsíc: 2 490 

Graf 3: Pořadatelé firemních a společenských akcí  

 
Zdroj: [Firmy.cz, 2010b] 

Z uvedených analýz vyplývá, že i když je v kategorii „Hudební kluby“ méně 

provozovatelů, má větší měsíční návštěvnost. Proto bude pro firmu lepší se prezentovat a 

svou propagaci zaměřovat více na hudební kluby než se prezentovat jako pořadatelé firemních 

a společenských akcí. Firma by však měla využívat oba směry komunikace, protože existuje 

velká možnost, že kategorie „Pořadatelé firemních a společenských akcí“ bude výrazně 

ovlivňována sezónními výkyvy. 

6.3.3 Cíle kampaně 

Před rozběhnutím kontextové reklamní kampaně na internetu by si firma měla 

stanovit, jakých cílů chce touto kampaní dosáhnout. Studentskeparty.cz jsou v oboru pouze 

krátce a reklamní kampaní hodlají dosáhnout následujících cílů: 

• zvýšení povědomosti o značce Studentskeparty.cz, 

• přísun návštěvníků internetových stránek a přilákání zákazníků na samotné 

akce, 

• zosnování podkladů pro následnou optimalizaci pro vyhledávače. 
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Kromě nárůstu povědomí o značce byly všechny cíle určené tak, aby se daly zpětně 

lehce kvantifikovat.  

6.3.4 Volba kontextových systémů 

Strategií firmy je oslovit co největší množství cílových zákazníků, a proto zvažovala 

upotřebit každý z velkých kontextových reklamních systémů na českém trhu (Sklik, 

AdWords, Adfox, Etarget a BillBoard Media). V následujícím souhrnu je ukázáno, proč si 

jednotlivé systémy nakonec zvolila či nezvolila. 

Sklik 

Sklik  přináší reklamu ve výsledcích vyhledávání a to na nejpoužívanějším českém 

vyhledávači Seznam.cz. Sklik ale nabízí i některé další služby, které už tak běžné u ostatních 

nejsou. Jedná se o pevnou cenu za proklik, o službu založení a správu kampaně a nástroj 

sledování konverzí. Tato příčina jednoznačně argumentuje pro použití systému Sklik. 

AdWords 

Množství uživatelů vyhledávače Google je značný a stále stoupá. Vyšší efektivnost 

kampaně je získávána ve výsledcích vyhledávání a AdWords tento způsob zobrazování 

reklamy podporuje. Jedná se o propracovaný systém, který obstarává různá nastavení, 

podrobné statistiky a možnost exportu nebo importu kampaní z ostatních systémů. Značnou 

předností je možnost propojení s analytickým nástrojem Google Analytics. Pro 

Studentskeparty.cz je rovněž esenciální, že systém nabízí vstup s minimálními vstupními 

náklady a platit lze zpětně. Z těchto a dalších důvodů se systém AdWords jeví jako vhodný 

pro použití. 

Etarget 

Systém Etarget poskytuje zobrazování reklamy zejména v obsahové síti 

svýchpartnerů. Rozhraní je poněkud zvláštní od ostatních systémů, import a export z ostatních 

kampaní je také v jistých ohledech jiný, což obnáší větší časovou náročnost pro správu. 

I přesto, že se jedná o významný reklamní systém, nebude s ním v rámci kontextové reklamní 

kampaně Studentské Párty počítáno.  
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AdFox 

Reklama se ukazuje ve výsledcích vyhledávání portálu Centrum. Cena za proklik, byla 

snížena na 1 Kč, což může odpovídat požadovanému rozpočtování a nastavení cen (viz dále). 

Kampaně lze velmi snadno importovat ze systému AdWords nebo Sklik, a proto AdFox 

připadá v úvahu podobně jako tři předcházející systémy. 

BillBoard Media 

BillBoard Media nenabízí zobrazování reklam ve výsledcích vyhledávání a na trhu 

reklamních kontextových systémů je obvykle pokládán za nepodstatné systémy nebo není 

zmiňován vůbec. Způsob zobrazování (podtrhávaná slova v článcích) kontextové reklamy 

není dle provozovatelů vhodný. Tento systém nebude využíván. 

6.3.5 Postup tvorby kontextové reklamní kampaně 

Za předpokladu vyhodnocení informací o firmě, jejich produktech, konkurenci, cílové 

skupině, požadovaných cílích kampaně a volbě jednotlivých systémů je možno přistoupit 

k samotné tvorbě reklamní kontextové kampaně. Pro kontextovou reklamní kampaň 

Studentské Párty bude vytvořena jednotná struktura kampaní, sestav a klíčových slov, kvůli 

možnosti snadného srovnání, importu a exportu v rámci jednotlivých systémů. 

6.3.6 Kampaně a sestavy 

Nejdříve je třeba vytvořit kampaně a sestavy. V každé kampani můžete vytvořit 

samostatné reklamní sestavy po každý produkt, značku nebo typ služby, kterou nabízíte. 

Každá reklamní sestava může mít odpovídající sadu klíčových slov a reklam pro konkrétní 

téma. Reklamy tak mohou uvádět přesně to, co zákazník hledá. V našem případě byla 

vytvořena kampaň s příznačným názvem „Párty“. Dále byly vytvořeny sestavy „Kluby“, 

„Oslava“, „Zábava“ a „Diskotéka“. 

6.3.7 Tvorba klíčových slov 

Relevantní klíčová slova jsou jedním z nejpodstatnějších kroků celého vytváření 

reklamní kontextové kampaně. Zásadní je vědět, jaká klíčová slova vůbec sestavovat. Je 

žádoucí si např. napsat na papír všechny možné varianty klíčových slov, popisující jednotlivé 
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kategorie a produkty, které nabízíme. Nápomocný může být například tzv. „našeptávač“, 

který při zadání prvních písmen výrazu zobrazí další možné varianty pokračování. 

Po ozřejmění, jaká klíčová slova by mohla být upotřebena, je vhodné aplikovat 

některý z nástrojů pro návrh klíčových slov. Ten v různých formách poskytují systémy 

AdWords, Etarget a Adfox. Nejlepší je nástroj v rámci systému AdWords. Pomocí něho si 

můžeme zadáváním různých kombinací klíčových slovy vytvořit tzv. banku klíčových slov16, 

tj. seznam klíčových slov a frází pro každou jednotlivou reklamní sestavu. Tato banka 

klíčových slov by měla zahrnovat všechna možná synonyma daného slova, ovšem s zřetelem 

na pravděpodobnost vzniku vícevýznamových výrazů. Podle toho, jakou chceme nastavit 

shodu17, je vhodné brát v potaz odstranění diakritiky a naopak přidání variant množného čísla. 

Pro nejpřesnější zacílení by bylo nejoptimálnější využít přesnou18 shodu, ale nalezení všech 

možných relevantních kombinací je časově velmi zdlouhavé. Proto je lepší využít shodu 

volnou19 nebo frázovou20 v kombinaci s vylučujícími21 klíčovými slovy. Studentské Párty 

zvolily ve většině případů pro své nastavení shodu frázovou s kombinací s vylučujícími 

klíčovými slovy. 

K zefektivnění reklamy byla zadána slova, která lidé nejčastěji vyhledávají. Celkový 

počet přesáhl čtyřicet klíčových slov (nejčastěji názvy různých typů párty, „večírky“, ale 

i „narozeniny“). 

6.3.8 Tvorba inzerátů 

Inzeráty by svým textem měly korespondovat se základními požadavky firmy a cílům 

reklamní kampaně. Studentskeparty.cz se např. koncentrují na zábavu, proto by se v textu 

inzerátů měla objevovat slova jako nezapomenutelná, výjimečná, úžasná atp. Cílem reklamní 

                                                
 
16 Z anglického výrazu keyword bank 
17 Nejužšího zacílení svých inzerátů dosáhne zadavatel použitím přesné shody u svých klíčových slov. 
Vyhledávaný výraz v případě přesné shody musí dokonale odpovídat klíčovému slovu. Pro zobrazení inzerátu 
nejsou přípustné jiné tvary slova ani doplňující slova. 
18 Vyhledávaný výraz v případě přesné shody musí dokonale odpovídat klíčovému slovu. 
19 Inzerát se bude zobrazovat vždy, když uživatel zadává dotaz, který obsahuje klíčové slovo. Při rozhodování, 
zda se inzerát má zobrazit, se klíčové slovo volně skloňuje, časuje a odstraňuje se mu diakritika. 
20 Frázová shoda způsobuje, že se nějaká fráze bere v úvahu pouze v případě, že jsou její slova ve správném 
pořadí a u sebe. Lze tak zamezit zobrazení inzerátu u slov, která bez přesnějšího popisu, mohou mít více 
významů. 
21  Při vyhledávání se zadá společně s klíčovým slovem i toto vylučující slovo, ovšem inzerát nebude zobrazen. 
Zabrání se tak zobrazení inzerátu tomu, kdo má zájem o něco jiného, než je v nabídce daného prodejce. 
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kampaně je také zvýšení povědomosti o značce Studenstskeparty.cz, proto by se tento název 

měl objevit v textu (nejlépe v titulku) inzerátu. 

Příklad inzerátu Studentské párty: 

Jedinečné studentské párty 

Zábava, která nezklame. 

Navštivte naše webové stránky! 

www.studentskeparty.cz 

6.3.9 Stanovení ceny za klik a rozpočtu 

Cenu za klik vypočítá systém PPC. Záleží na úspěšnosti (proklikovosti) a požadované 

pozici. Důležité pro strategii kampaně je nastavení maximální ceny za klik. Tu lze buď 

vypočítat matematicky, nebo kvalifikovaným odhadem (při nedostatku vstupních dat). Při 

budování povědomosti o značce lze nastavit maximální cenu za proklik i výše, než je konečný 

zisk z kampaně. Budování značky však není dobře měřitelné. Rozpočet je omezen finančními 

možnostmi firmy, v našem případě na 100 Kč denně pro každý reklamní systém. Toto 

nastavení je možné v každém z použitých systémů. Studentskeparty.cz počítají s konverzním 

poměrem 2 %, což je údaj vzniklý odhadem provozovatelů a s maximální cenou za proklik 

6 Kč. 

6.3.10 Měření konverzí a statistiky 

K zobrazování kontextové reklamy dochází takřka ihned po zadání. K posuzování 

účinnosti a zkoumání výkonnosti jednotlivých systémů je třeba používat vhodný měřící 

nástroj. Provozovatelé studentských párty využijí kvalitní nástroj Google Analytics22, který je 

kromě statistik návštěvnosti schopen sledovat výkonnost jednotlivých reklamních systémů, 

klíčová slova, a především poskytuje možnost zjištění konverzí a transakcí, které mechanicky 

vyhodnotí provedený nákup či objednávku a přiřadí jí hodnotu zvolených atributů. 

Provozovatel pak může odhalit, jaké klíčové slovo z jakého reklamního systému přilákalo 

                                                
 
22 Viz příloha č. 2 
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klienta, či jaký produkt v jaké výši si onen klient koupil. Google Analytics lze přímo propojit 

se systémem AdWords a využívat tak jednotný administrační interface. 

6.3.11 Rizika a úskalí 

Nejmarkantnější těžkostí všech systémů kontextové reklamy jsou tzv. falešné kliky. 

Jedná se o situace, kdy někdo nebo něco (osoba, automatický skript nebo počítačový 

program) cíleně kliká na kontextové reklamní inzeráty bez úmyslu dále pokračovat 

v prohlížení reklamovaných stránek, nákupu atp. Důvody jsou prosté. Konkurenční boj 

a profit majitelů stránek se zobrazenou reklamou prostřednictvím systému AdSense 

a podobných systémů. Zadavatelé mnohokrát klikají na reklamu své konkurence, aby jí tak 

zapříčinili finanční deficit, protože za každé kliknutí musí jejich konkurent zaplatit. 

A majitelé stránek s reklamou opětovně klikají na tuto reklamu, jelikož z každého kliknutí 

obdrží provizi. Každý systém využívá různé způsoby k jejich odhalení a snaží se falešným 

klikům zabránit. 

Překročení stanovené maximální ceny z proklik (např. kvůli výraznému tlaku 

konkurence) nebo přílišná časová náročnost se správou více systémů patří mezi další možná 

úskalí. Proto je esenciální, efektivitu systémů posuzovat nejen podle nákladů na klíčová slova, 

ale i podle počtu zákazníků. 

6.3.12 Porovnání CTR a ceny 

V průběhu psaní této diplomové práce, byla doba reálně spuštěné kontextové reklamní 

kampaně pro Studentské Párty příliš krátká (necelý jeden měsíc) na to, aby bylo možné 

vypracovat podrobnější hodnocení celé reklamní kampaně. Pro částečné porovnání 

jednotlivých systémů tedy předkládám následující tabulky srovnání CTR, počtu zobrazení 

a průměrné ceny za klik. Předkládám výsledky za sestavy Oslava a Zábava. U obou 

reklamních sestav byly ve všech sledovaných systémech nastaveny stejné hodnoty (max. CPC 

6Kč, texty inzerátů, denní rozpočty, nastavení shody, klíčová slova, cílové URL atp.) 

a kampaň běžela tři týdny bez zásahu administrátora. Výsledky jsou zobrazeny 

v následujících dvou tabulkách a vycházejí ze statistiky jednotlivých systémů (viz Tab. č. 5 

a Tab. č. 6). 
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Tab. 5: Efektivita kampaně pro sestavu Oslava 

Název systému Počet zobrazení CTR v % Průměrná cena za klik 

AdWords 165 2,13 5,82 

Sklik 77 2 4,36 

AdFox 49 1,96 5,24 

 

Tab. 6: Efektivita kampaně pro sestavu Zábava 

Název systému Počet zobrazení CTR v % Průměrná cena za klik 

Sklik 137 3,01 4 

AdWords 61 2,35 3,01 

AdFox 39 0,01 2,38 

Z tabulek lze vyčíst, že efektivita jednotlivých systémů se liší podle jednotlivých 

reklamních kampaní. To může být zapříčiněno jiným počtem konkurujících subjektů v dané 

kategorii v rámci jednotlivých systémů. Systémy Sklik a AdWords přilákali poměrně více 

zákazníků ve spojení s vyšší efektivitou (zde vyjádřenou CTR) než další systém a budou proto 

pravděpodobně využívány i nadále. Ve srovnání s ostatními přinesl nejmenší počet 

návštěvníků systém Adfox a pravděpodobně bude vyřazen z reklamní kampaně. 

6.3.13 Shrnutí 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k časově delšímu spuštění kontextové reklamní 

kampaně Studentské párty, nebylo možné vytvořit úplné hodnocení celé kampaně. Bylo by 

zajímavé sledovat, jaké by bylo porovnání jednotlivých systémů ve srovnání CTR, počtu 

zobrazení a průměrné ceny za klik v horizontu měsíců. 

Z průběhu sestavování a hodnocení dosavadních výsledků vyplývá, že tento způsob 

reklamy je velmi účelný pro prezentaci takto malé firmy, poněvadž poskytuje úsporu nákladů 

na reklamu s vyšší efektivností, než u klasických médií.23 Ve srovnání účinnosti a rozptylu 

zasáhnutého publika jednotlivých českých kontextových systémů jsou vidět značné diference. 

Při reálné aplikaci kontextové kampaně je dobré v počátku otestovat všechny nabízené 

eventuality a v závislosti na zpětné analýze určit, které systémy uplatňovat i nadále a které ne. 

Je tedy třeba vždy pečlivě volit, jaký systém je pro tu danou firmu vhodný Při tomto 

                                                
 
23 Viz příloha č. 3 
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vyhodnocení by se měla brát v potaz nejen finanční, ale i časová náročnost na správu více 

systémů.  

Je zřejmé, že systémy Sklik a AdWords inklinují k návštěvám většího počtu 

zákazníků. Systém AdWords je technologicky nejvyspělejší a nejpropracovanější ze všech 

jmenovaných, protože za ním stojí silné zázemí velmi bohaté společnosti Google. Protože 

však byl a je primárně určen pro anglický trh, stále existují nedostatky, a tudíž zde vzniká 

prostor pro další české systémy. Bohužel nelze relevantně kvantifikovat postavení 

jednotlivých systémů z nedostatku dat. 

Kontextová reklama si vydobyla své místo na českém reklamním trhu a stává se 

součástí reklamní kampaně téměř každé společnosti. Neúplné informace o tomto způsobu 

reklamy však často způsobují nedorozumění a někdy i zbytečné finanční výdaje ze strany 

firem.
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Závěr 

Internet je nepochybně fenoménem 21. století. Marketing na internetu či on-line 

reklama se staly esenciálně se rozvíjejícími obory. Vybavenost společnosti informačními 

technologiemi je každým dnem intenzivnější. Progrese možností a využívání rozmanitých 

informačních technologií mění potřeby a nároky uživatelů. Akomodují se jak požadavky na 

rychlost, množství či relevanci získávaných informací na internetu, tak i nároky na dostupné 

internetové služby. Výrazným prvkem internetu je komunikace. A to jak komunikace pasivní 

ve smyslu existence firemního webu, tak komunikace aktivní jako posílání e-mailových 

nabídek, vydávání e-newsletterů atd. Rozsáhlé pole vlivu má na internetu reklama.  

Také internetové sociální sítě se v dnešní době těší obrovskému rozmachu. Jejich 

neustále se rozšiřující základna uživatelů dosahuje astronomických čísel. Ve spojení tohoto 

počtu uživatelů a jimi poskytovanými více či méně osobními údaji, se marketérům celého 

světa otevírají obrovské možnosti - přesné zacílení na konkrétní skupinu. Internet a sociální 

média umožňují odkrýt pravou tvář firem a z nich si pak spotřebitelé díky velké konkurenci 

na trhu mohou libovolně vybírat. Jejich rozhodnutí již nejsou závislá na informacích, jež jim 

firmy nabídnou, ale naopak, sami mezi sebou si o těchto společnostech a jejích výrobcích 

a službách povídají, kritizují je i chválí.  

Mezi jednotlivými sociálními sítěmi existují rozdíly. LinkedIn je zaměřen spíše na 

zkušené profesionály, Facebook na studenty a mladší věkovou skupinu. Forma reklamních 

sdělení tohoto prostředí se neustále vyvíjí a přináší sebou nové možnosti. Obrovský potenciál 

tkví ve využití pro různé organizace. Z důvodu vysoké koncentrace osob na jednotlivých 

webových stránkách umožňuje organizacím jednoduše a levně propagovat své produkty a 

služby. Nespornou výhodou je přímá komunikace s klienty, čímž mohou organizace získat 

cenné poznatky a připomínky. Sociální sítě jsou také často využívány k propagaci politických 

subjektů a získávání podnětů od uživatelů.  

Rozšiřování služeb, které sociální sítě poskytují, se odráží také na možnosti 

poskytovat více reklamního prostoru. S růstem počtu aplikací roste čas strávený na sociálních 

sítích a množství navštívených webových stránek dané sociální sítě. Vzhledem k tomu, že na 

většině těchto stránek nalezneme i využitý reklamní prostor, roste zde příjem z této 

uveřejněné reklamy a případných kliknutí na ni. Nejlepším marketingem jsou spokojení 

zákazníci. A sociální média jsou první média, která paří zákazníkům, ne firmám. Bude 
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zajímavé sledovat, zda tyto sociální komunity budou schopné se stát plnohodnotnými 

marketingovými kanály pro přímou komunikaci se zákazníky. 

Na začátku této práce jsem si stanovila za základní cíl pokusit se popsat všechny 

možné metody a trendy reklamy používané v současné době na internetu. Mezi nejvíce 

používané formy internetové reklamy můžeme zařadit bannerovou, resp. grafickou reklamu. 

Textová a emailová forma si prozatím udržuje svoji popularitu právě v porovnání s reklamou 

grafickou. Účinnost grafické i textové reklamy je, kromě jejího umístění na stránce, ovlivněno 

velikostí reklamní plochy, ztvárněním, její podobou a především jejím cílením. 

Jako dodatečný cíl jsem se rozhodla k praktickému zkoumání kontextové reklamy 

a reklamy na Facebooku. Osobně jsem zrealizovala reklamní kampaně pro jednu malou 

českou firmu.  

Základní rozdíl mezi klasickou PPC reklamou a reklamou na Facebooku je v jejich 

cílení. Klasická PPC je cílena především na klíčová slova ve vyhledávačích. I když v dnešní 

době narůstá i význam obsahové sítě, kde se cílí na určité weby dle tématu či přímo na 

konkrétní weby. Zatímco na Facebooku se cílí na charakteristiky konkrétního uživatele. 

Facebook je výrazně zaměřen na věkovou skupinu mezi 17 až 30 roky, ovšem skupina mezi 

31 až 40 lety v dnešní době již také není zanedbatelná. Dalším důležitým rozdílem jsou široké 

možnosti Facebooku v rámci komunikace se zákazníkem. A to ať už formou skupin, anket, 

událostí apod. Firma prezentací na Facebooku získá silný přirozený odkaz a lze ji dobře 

dohledat především na Google.cz. Rozdíly jsou i v ovládání a optimalizaci reklam.  

Věřím, že přínos mé diplomové práce bude spočívat jak v souvislém a uceleném 

přehledu reklamních forem na internetu, tak i v předložené praktické případové studii 

příkladu efektivní reklamní kampaně. Další přínos diplomové práce spatřuji v zmapování 

internetového marketingu na sociálních sítích, jelikož se současná česká literatura touto 

problematikou nezabývá. Domnívám se, že bude velmi prospěšné tento trend i nadále 

sledovat. 
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Přehled použitých zkratek 
 

AČRA M. K. Asociace českých reklamních agentur a marketingové 

komunikace 

ALA   American Library Association (Asociace amerických knihoven) 

ARM   Autorizovaný reklamní mail 

AT&T American Telephone & Telegraph Company (americká telefonní 

společnost) 

CPC   cost per click (cena zásahu na jedno kliknutí) 

CPM   cost per mile (cena za tisíc impresí) 

CPP   cost per people (cena zásahu na jednoho uživatele) 

CPT   cost per thousand (cena za tisíc impresí) 

CTR   click through rate (míra prokliku) 

GIF   Graphics Interchange Format (grafický výměnný formát) 

GPS   Global Positioning Systém (globální polohový systém) 

HTML   Hypertext markup Language (hypertextový značkovací jazyk) 

IAB   Interactive Advertising Bureau (Uřad pro interaktivní reklamu) 

ICT Information and Communication Technologies (informační 

a komunikační technologie) 

PDA   Personal Digital Asistent (osobní elektronický pomocník) 

PPC   pay per click (platba za kliknutí na reklamu) 

PPP   pay per period (platba za období) 

PPS   pay per sale (platba za prodej) 

PPV   pay per view (platba za zobrazení) 
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SEM Search engine marketing (internetový marketing ve 

vyhledávačích) 

SEO Search engine optimization (optimalizace webových stránek pro 

vyhledávače) 

SPIR   Sdružení pro internetovou reklamu 

URL    Uniform Resource Locator (unifikovaný lokátor zdroje) 
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