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1 Úvod
Termín marketing je dnes poměrně frekventovaný výraz, často používaný jako
magické zaklínadlo, které má přinést firmě nebo jednotlivci úspěch, peníze a zisk. Pohled
na tento vědní obor je velice diferencovaný a různorodý. Je třeba zdůraznit, že tato
rozdílnost se neobjevuje jen v důsledku odlišnosti jednotlivých oborů, ale nejasný pohled
je na samu podstatu, esenci marketingu.
Imaginární prostředí Internetu v posledních patnácti letech radikálně ovlivnilo život a
posunulo vnímání populace všech států světa s vyspělejší ekonomikou. Vliv tohoto nového
média na lidského jedince bývá často diskutovaným problémem, nicméně neustále se
rozšiřující řady uživatelů jej používajících a firem, které se na něm prezentují a jasně
signalizují, že Internet je v každém případě fenoménem současnosti a s rychlostí vývoje
informačních technologií si možná dnes lze jen stěží představit jeho nekonečné možnosti
v budoucnosti.
V internetovém prostředí je pochopitelně prezentován také sport a organizace, které
na trhu sportovního průmyslu působí. Úroveň v této oblasti je však v České republice nižší
než je světový standard, celkově lze snad i vyjádřit názor, že stav prezentace sportovních
klubů na Internetu je jako celek nevyhovující. Dalším faktem je, že na trhu není dostatek
vhodné literatury, která by se výhradně zabývala spojením Internet – sport a postihovala
tak všechna specifika tohoto odvětví.
Tyto skutečnosti se nepřímo staly příčinou volby tématu této diplomové práce. Nebylo
pochopitelně možné hodnotit všechny sportovní soutěže a sportovní kluby v jakémkoliv
sportu na celém území státu jako celek, protože jejich množství daleko přesahuje
možnosti jedince. Autor zvolil pro konkrétnější zkoumání sport v České republice
nejrozšířenější, a to fotbal. I vzhledem k tomuto omezení se domnívá, že získané výsledky
bude možné do jisté míry zobecnit a aplikovat v prostředí ostatních sportů.
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2 Cíle a úkoly práce
Cílem diplomové práce je prostřednictvím analýzy současného stavu vypracovat
ucelený soubor doporučení a pravidel správného používání internetového marketingu v
prostředí českých sportovních klubů, která by bylo možno realizovat v praxi.
Pro splnění tohoto cíle je důležité splnit následující dílčí úkoly:


Studium materiálů zabývajících se internetovým marketingem



Definice a vytyčení hlavních pojmů internetového marketingu



Popis běžně používaných nástrojů internetového marketingu



Studium materiálů týkajících se internetového marketingu



Stanovení metod, které budou aplikovány



Provedení analýzy a interpretace výsledků potřeb uživatelů internetových stránek
fotbalových klubů pomocí dotazníkového šetření



Provedení analýzy a interpretace výsledků současného stavu internetových stránek
fotbalových klubů prostřednictvím heuristické analýzy



Zpracování doporučení pro praktické využití fotbalovými kluby
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3 Teoretická část
3.1 Marketing
Na světě dnes existuje okolo pěti milionů společností vyrábějících značkové výrobky.
Tento fakt sám o sobě možná není až tak působivý. Přesune-li se však tato úvaha do
polohy výroby a počtu výrobků vyrobených za den, zůstává lidský rozum na chvíli „stát“.
Je nemožné si byť jen představit všechny druhy natož pak množství všech produktů
vyrobených za jeden den. Při tom se díky stále se zlepšujícím technologickým postupům a
snižujícím se nákladům zdá, že oněch výrobků je stále víc a víc. V takovéto záplavě zboží
se notně nabízí zásadní otázka: komu a jak toto vyrobené zboží prodat?
Cíl této úvodní kapitoly by se dal parafrázovat otázkou, kterou vznáší i světově
uznávaný odborník PHILIP KOTLER(2005, str.38), tedy: „Co vlastně znamená výraz
marketing?“ V centru zájmu marketingu již dnes není jen snaha prodat produkt (dnes už
nejen produkt ale i služby, myšlenky nebo hodnoty) ale vytvořit mezi organizací a
klientem vztah.

3.1.1 Vývoj marketingu
Marketing je poměrně mladá disciplína, jejíž vznik bývá datován do počátku 20. století
a kladen na území USA. Jako hlavní důvody vzniku lze možno označit následující faktory:


krizi z nadvýroby tj. stav, kdy na trhu bylo větší množství výrobků, než jaký byl
zájem je koupit.



vznik tovární a strojové velkovýroby. S příchodem manufaktury a velkovýroby
tento osobní kontakt mezi zákazníkem a výrobcem končí. Firmy vyrábějí zboží,
aniž by dopředu znali jejich majitele a vzniká tak potřeba najít způsob, s jehož
pomocí by se tyto výrobky snadno prodávaly. Z této nutnosti se tedy okolo roku
1910 začínají objevovat první prvky propagace a reklamy, i když v žádném případě
nelze hovořit o marketingu v dnešním slova smyslu.(ZAMAZALOVÁ, 2010)

Vývojové rozdělení do čtyř základních etap nabízí ZAMAZALOVÁ (2010, str. 6-7).
První etapa, která logicky zahrnuje samotný i vznik marketingu se nazývá masový
marketing (1900-1950). Toto období je charakteristické svou agresivní a masovou
reklamou. Z dnešního pohledu se však jednalo pouze o reklamu, která se řídila zejména
svou masovostí (být vidět všude a co nejvíc) avšak bez jakékoliv znalosti zákazníka
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(segmentace, potřeby a požadavky zákazníků) a velikosti poptávky. Často se tak stávalo,
že prostředky investované do vylepení plakátů či inzerátů do novin nenesly požadovaný
výsledek.
Tuto praxi změnila až 50. léta, kdy se do popředí dostává tzv. cílený marketing (19501975). Přístup k marketingu se mění zavedením segmentace zákazníků a vytvoření tzv.
marketingového mixu, tedy balíčku nástrojů, s jejichž pomocí se má propagace lépe cílit
na zákazníkovy tužby. Představiteli tohoto přístupu jsou slavní podnikatelé, jejichž prací
se mnoho manažerů inspiruje dodnes, Henry Ford a Tomáš Baťa.
Na tuto etapu navazuje tržní a společenský marketing (1975-1995), který
zdokonaluje nástroje marketingového mixu, začíná více zkoumat přání zákazníků a nově i
ostatních tržních partnerů (dodavatel, odběratel, konkurent). Marketing začíná být
chápán jako důležitý strategický nástroj v konkurenčním prostředí.
Od roku 1995 se mluví o tzv. globálním marketingu. Ten je výsledkem stále větší
globalizace, rozšiřování trhů a náročnějších klientů. Hledají se cesty jak k produktu
samotnému dodat další hodnotu (prestiž značky, služby plynoucí ze spotřeby produkt
apod.). Logicky je ovlivněn i vznikem moderních informačních technologií.

3.1.2 Všeobecné vymezení pojmu
Není snadné jednou větou definovat, co všechno marketing v dnešním světě obsahuje,
je možné nalézt několik definicí, které marketing vymezují.
KOTLER (2005, str. 6) definuje marketing jako: „Společenský a manažerský proces,
jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu
výroby a směny produktů a hodnot.“
Podobnou definici nabízí i ZAMAZALOVÁ (2010, str. 3): „Marketing lze definovat jako
proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a
hodnot to, co požadují.“
LAMB, HAIR a MCDANIEL (2011, str. 3) ve své publikaci uvádí, že: „Marketing je
činnost, soubor ustanovení a procesů pro vytváření, komunikování, doručování a výměnu
takové nabídky, která má svou hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost
obecně.“ Tuto definici dále rozvíjí KURTZ (2010, str. 7): „Marketing je organizační činnost
a soubor ustanovení a procesů pro vytváření, komunikování, doručování hodnot
zákazníkům a pro řízení vztahu se zákazníky způsobem, ze kterého má přínos organizace
a její investoři.“
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Všechny tyto definice zdůrazňují, že marketing je tedy jakýmsi prostředníkem mezi
dvěma stranami, které spolu mají nějaký, většinou obchodní, vztah. Důraz je kladen na
skutečnost, že marketing je proces, který má uspokojovat potřeby obou těchto stran.
V tomto případě možná polemika s jinými autory. SERGIO ZYMAN, bývalý a dlouholetý
vedoucí oddělení marketingu společnosti Coca-Cola svůj pohled na věc nabízí ve své knize
KONEC

MARKETINGU, JAK JSME JEJ DOSUD ZNALI .

ZYMAN (2005, str. 25) tento postoj

vyjadřuje již názvem první kapitoly: „Proč mít marketing? Abyste vydělávali peníze“.
Z jeho hlediska je tedy úkolem marketingu prodat, všechno ostatní je pouze prostředkem,
jak tohoto cíle dosáhnout. ZYMAN (2005, str. 26) nabízí i svou vlastní definici: “Marketing
je strategická činnost a obor zaměřující se na to přimět více spotřebitelů k tomu, aby si
mnohem častěji kupovali více vašich výrobků, aby tak vaše firma vydělala více peněz. Není
to jen prostý soubor úkolů, které byly někomu uloženy, aby je vykonal.“ V jistém smyslu
tento názor zastává i DRUCKER (2008, str. 21), který říká, že: „Cílem marketingu je znát a
chápat svoje zákazníky tak, že mu výrobek nebo služba sedí takovým způsobem, že se
prodává sám.“
Jiný názor prezentuje MILLER (2010, str. 8), který oproti ostatním autorům zužuje
definici marketingu pouze na větu: „Marketing je akt prezentování něčeho někomu“. Tato
definice oproti výše zmíněným velmi strohá, autor ji poměrně jasně obhajuje. Akt
prezentování obsahuje všechny formy marketingové propagace (tištěná, televizní,
internetová, osobní atd.). Výraz něčeho zde představuje nabídku. Tou dnes může být
v podstatě všechno – produkt, služba, myšlenka, hodnota, dokonce i člověk sám, když je
například na pohovoru kvůli získání zaměstnání – i zde je potřeba „prodat“ sám sebe co
nejlépe. A konečně je zde zmíněna i strana, které se něco prodává, tedy někomu.
Z výše uvedeného je možno zobecnit následující:
1. marketing je proces,
2. do tohoto procesu vstupuje strana nabízejícího a poptávajícího,
3. nabízející se snaží pomocí marketingových nástrojů dosáhnout svého cíle
(nejčastěji prodat svůj produkt nebo službu; cíle jsou ale různorodé, např.
v případě politiky je cílem, aby subjekt dostal co nejvíce hlasů ve volbách, cílem
může být získání pracovního místa, po kterém člověk touží atd.)
4. ke splnění daného cíle se využívají marketingové nástroje, těmito nástroji může být
prezentace, marketingový výzkum, propagace, reklama, public relations, změna
postoje potenciálního zákazníka, změna image organizace žádoucím směrem,
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vytvoření hlubšího vztahu mezi klientem a organizací atd. (mnoho marketérů však
některé z těchto nástrojů považuje za cíl samotný, často se pak stává, že se např.
zlepší image produktu, to samo o sobě ale neznamená, že jej lidé budou kupovat)

3.1.3 Marketingový mix
Hovoří-li se dnes o marketingu, není možno opomenout marketingový mix. KOTLER
(2005, str. 70) jej definuje jako: „Soubor taktických marketingových nástrojů –
produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky - které firma používá k úpravě
nabídky podle cílových trhů.“ Jedná se tedy o kombinaci čtyř marketingových nástrojů,
tzv. čtyř P (product-produkt; promotion-propagace; price-cena; place-místo), které firma
používá ke splnění svých marketingových cílů.
Koncept 4P se používá od roku 1960, kdy jej představil Jerome McCarthy. Od té doby
se však marketingový mix rozšířil, dnes již dokonce dnes existují balíčky nástrojů určené a
doplněné o aplikace užitečné jen pro určité obory. HESKOVÁ (2001, str. 18) tak uvádí
speciální marketingový mix pro oblast klasického produktu, služeb, cestovního ruchu a
pohostinství, školství, bankovnictví a obchodu.
CHAFFEY (2006, str. 216) s KOTLEREM (2005, str. 71) se zmiňují o naprosto odlišném
pohledu jiného amerického autora Roberta Lauterborna nazvaném čtyři C. Rozdílnost
tohoto konceptu vysvětluje CHAFFEY (2006, str. 216), když koncept 4P označuje za
zastaralý. To, že tento koncept pochází z roku 1960, kdy se klientsky orientovaný přístup
marketingu teprve začíná rodit, znamená, že je celé pojetí založeno na tzv. push strategii
(výrobce v každém období vyrobí na základě své analýzy a odhadu určitý počet výrobků a
teprve poté jedná s distributory a odběrateli o tom, jak a za jakých podmínek jeho zboží
dodají na trh a zajistí jeho odbyt) a postrádá tak byť jen myšlenku na zákazníkovy potřeby.
KOTLER (2005, str. 71) k tomuto dodává, že: “čytři „P“ představují pohled prodávajícího
na marketingové nástroje dostupné k ovlivnění kupujících. Z pohledu zákazníka musí
každý marketingový nástroj přinášet výhodu. Jeden marketingový expert navrhl, aby
společnosti čtyři složky marketingového mixu (4P) vnímaly jako čtyři faktory na straně
zákazníka (4C).“ Srovnání složek obou přístupů poskytuje KOTLER (2005, str. 71) a jsou
znázorněny následující tabulkou.
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4P

4C

Produkt (product)

Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants)

Cena (price)

Náklady na straně zákazníka (cost to the customer)

Distribuce (place)

Dostupnost (convenience)

Komunikace (promotion)

Komunikace (communication)

Tabulka 1 - složky marketingového mixu: 4P a 4C, zdroj: KOTLER (2005, str. 71)

3.2 Sportovní marketing
Sportovní marketing je poměrně mladým oborem (a mnoho autorů jej stále za vlastní
vědecký obor ani nepovažuje), existuje dnes již mnoho vědeckých pracovníků, kteří se této
problematice věnují. Díky jejich zájmu se dnes na mnoha univerzitách po celém světě
tento předmět vyučuje a jeho přínos sportovním organizacím se stále zvětšuje. Vědečtí
pracovníci, kteří na univerzitách přednáší teorii marketingu sportu v podstatě sportovní
marketing rozdělili do dvou rovin či pohledů: první z nich učí sportovní marketing pouze
jako prodej sportovních událostí. Zde je možné se setkat se dvěma druhy zákazníků, těmi
jsou divák a aktivní účastník sportovní akce. Druhá skupina vyučujících se na sportovní
marketing dívá z širšího hlediska. Vnímají jej jako aplikaci obecných marketingových
postupů do oblasti sportovního průmyslu v nejširším slova smyslu. Sportovní průmysl
nezužují pouze na sportovní událost (zápas, turnaj atd.) ale vidí jej jako celou škálu
produktů obsahující jakýkoliv sport, rekreaci (cestovní ruch), fitness a wellness, turismus
atd. (PITTS a STOTLAR, 2007, str. 72) Na trhu dnes již existuje mnoho odborných
publikací, které se této problematice věnují. V USA lze dokonce nalézt i odborná periodika
jako například Sport Marketing Quarterly nebo International Journal of Sport Marketing.
Teorie sportovního marketingu logicky vychází z obecného marketingu, jehož vývoj je
mnohem starší. Má ale svá jasné specifika, jejich charakteristiky lze vyčíst i z definic
předních autorů teorie sportovního marketingu.
PITTS a STOTLAR (2007, str. 69) definují sportovní marketing jako: „proces
navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci
sportovního produktu firmy tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo
dosaženo cílů firmy.“
MULLIN, HARDY a SUTTON (2007, str. 11) jsou ve své formulaci poněkud konkrétnější:
„Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání
sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. Sportovní marketing
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vyvinul 2 hlavní linie: marketing sportovních výrobků a služeb vztažený přímo
k zákazníkům sportu a marketing ostatních zákazníků průmyslových produktů a služeb s
využitím propagace ve sportu.“
Podobnou leč stručnější definici sportovního marketingu nabízí SMITH (2008, str. 3):
„Sportovní marketing je aplikací obecných marketingových postupů na sportovní
produkty, služby a na marketing nesportovních produktů skrze sport.“
Ze shrnutí výše zmíněných definicí tedy vyplývá, že sportovní marketing vychází z
obecného marketingu a využívá všechny jeho nástroje. Hlavní rozdíl je v pojetí produktu,
který má ve sportu svá specifika.
Samostatnou problematiku tvoří sportovní kluby, které nabízejí v podstatě několik
různorodých produktů najednou. Hlavním produktem je služba, sportovní událost
(turnaj, zápas atd.) jako takový, zákazníkem je zde sportovní příznivec v roli diváka.
Samozřejmě zde se nabízí i prodej zboží přímo souvisejícího s klubem (dres, produkty
s logem klubu atd.) tedy merchandisingu. Druhým specifickým produktem je prodej
nesportovních produktů jiné organizace skrze sport, tedy sponzoring nebo prodej
reklamy. V neposlední řadě pak jde o prodej vysílacích práv, toto je velké téma zejména
v USA.

3.3 Internetový marketing
3.3.1 Vznik a fungování Internetu
Internet existuje v podstatě již od 60. let 19. století. Nazýval se ARPAnet a vznikl jako
vedlejší produkt studené války na půdě armády Spojených států amerických. Síť ARPAnet
samozřejmě nevypadala tak, jako dnešní Internet, nebyla ani veřejně přístupná. Sloužila
k předávání informací mezi počítači ministerstva obrany, Pentagonu a americkou
protivzdušnou obranou. (CHAFFEY, 2006, str. 26-30)
Opravdový zrod Internetu, tak jak je znám v jeho současné podobě, se objevil se
vznikem platformy nazývané World Wide Web. Tato platforma byla vytvořena ve
Švýcarském CERNu (autorem je britský vědec Tim Berners-Lee) v roce 1989, pro širokou
veřejnost pak byla zveřejněna v roce 1993. Volně přeloženo se jedná o „celosvětovou
pavučinu“, která označuje médium, umožňující sdílet informace (v grafické a textové
podobě) na Internetu.
Informace jsou uloženy na tzv. serverech (počítač, který je neustále připojen k síti tak,
aby si tyto informace mohl kdykoliv, kdokoliv a odkudkoliv stáhnout; těchto počítačů je
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mnoho milionů po celém světě a jsou propojeny tak, že tvoří obrovskou pavučinu). Každý
uživatel, který chce využívat služeb Internetu, musí k zobrazení takto uložených informací
použít tzv. internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
atd.). Pro jasnou identifikaci hledané informace slouží tzv. universal resource locators
(URLs). Tento název lze přeložit jako jednotný lokátor zdrojů a funguje v podstatě jako
poštovní adresa pro informace uložené na již zmíněných serverech. Struktura těchto adres
se ustálila do podoby http://www.jméno.doména, kde jméno je název stránky (např.
seznam) a doména představuje doménu nejvyššího řádu (např. .cz, .com apod.)
Takovýchto adres je dnes obrovské množství, společnost NETCRAFT (2011) se snaží toto
množství monitorovat a ačkoliv je nemožné říci přesné číslo, odhaduje jej na 150 milionů
(aktivních webových stránek). Vedle toho je ještě zajímavé zmínit statistiku zveřejněnou
agenturou REUTERS (2010), která říká, že v roce 2010 se množství uživatelů Internetu
„přehouplo“ přes dvě miliardy.

3.3.2 Typologie webových stránek
Na světě dnes existuje mnoho různorodých webových stránek, jejichž vzhled,
funkcionalita a obsah by měli logicky odpovídat cílům, které se od nich očekávají. Každá
z nich je jedinečná a pro její úspěch je tedy třeba ke každé z nich volit různé prostředky, je
možné kategorizovat určité druhy, a doporučit i nástroje, s jejichž pomocí lze se stránkou
určité kategorie docílit požadovaného výsledku. Takovouto kategorizaci nabízí více
autorů. CHAFFEY (2006, str. 14-16) dělí druhy webových stránek na stránky s účelem
prodeje (e-commerce), stránky orientované na vytváření vztahu a poskytování nějakého
servisu, stránky orientované na tvorbu značky a webové portály. Poněkud rozšířenější
pohled uvádí MILETSKY (2010, str. 40-67). Podle něj, existuje v zásadě osm základních
druhů webových stránek: webové portály, B2B, B2C, C2C, B2E, sociální sítě, informační
stránky a zábavní stránky. Toto členění vyhovuje dle názoru autora lépe potřebám této
diplomové práce a je proto rozvedeno dále.
3.3.2.1 Webový portál
Webový portál neboli také vyhledávač je stránka, jejímž cílem je alokovat a
organizovat co největší množství obsahu internetu tak, aby je pak mohl nabídnout svým
uživatelům. V praxi to tedy znamená, že uživatel navštíví takovouto stránku, zadá hledaný
výraz (klíčové slovo) a vyhledávač mu během chvilky nabídne co nejrelevantnější výsledek
svého hledání (tyto výsledky jsou označovány anglickou zkratkou SERP; Search Engine
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Results Page). Cílem webových portálů je nabízet co nejlepší výsledky. To zvyšuje
vyhledávači návštěvnost, ta se následně projeví v příjmech například za reklamu nebo tzv.
placenou pozici ve vyhledávání (dobrou pozici ve výsledcích vyhledávání je možné
zaplatit, ačkoliv vyhledavače pak zveřejní výsledky s popisem, že se jedná o placenou
pozici). V současnosti se tak z vyhledávačů staly jakési rozcestníky, protože většina
uživatelů začíná svou práci s internetem právě na některém z portálů, mezi
nejpoužívanější patří Google, Yahoo.com nebo v České republice Seznam.cz či Atlas.cz.
Hlavním bohatstvím vyhledávačů je tedy tajný kód, algoritmus, který, na základě
určitých kritérií, dává stránkám relevanci. Ta se pak projeví v tom, že některé stránky jsou
zobrazeny ve výsledcích vyhledávání výše a některé níže. Přestože algoritmus vyhledávání
je tajným know-how každého vyhledávače, je možné technologie, jimiž se vyhledávání řídí
obecně popsat. Pochopení fungování těchto základních technik je žádoucí z toho důvodu,
že právě dobré umístění ve vyhledávačích je základním předpokladem k tomu, aby byl
marketing na Internetu úspěšný.
Proces třídění a vybírání stránek zahajují programy, které se nazývají roboti. Jejich
práci dobře popisuje JANOUCH (str. 36). I když sám připouští, že se jedná o poněkud
zjednodušující pohled, dělí práci robotů do tří fází. První je tzv. procházení (crawling) a
jejím úkolem je v podstatě zjisti existenci stránky. Na stránky se dostává pomocí odkazů,
tímto způsobem se tedy dostane na všechny stránky, na které je někde jinde odkaz.
Pokračováním je tzv. indexace (indexing). V této fázi robot prochází obsah stránky, hledá
o čem stránky jsou (hledá klíčová slova), tuto informaci pak ukládá do databáze
vyhledávače. Poslední etapou práce robota je hodnocení stránky (ranking). Jednoduše
řečeno, robot již zná klíčová slova všech stránek, na základě tajného algoritmu hodnotí,
jaká stránka je k určitému klíčovému slovu relevantnější a jaká méně. Toto hodnocení se
provádí při každém hledání znovu a znovu (proto je hledání rychlé – databáze je již
vytvořena – ačkoliv se samozřejmě neustále aktualizuje a rozšiřuje). Toto hodnocení se
skládá z mnoha faktorů (například název stránky, stáří stránky, počet odkazů vedoucí na
stránku atd.) avšak tím nejdůležitějším faktorem je kvalitní obsah.
Tento druh webových stránek je důležitý pro fungování Internetu jako celku. Dobrá
znalost fungování vyhledávačů je jedním ze základních předpokladů získání úspěchu na
Internetu. Z této nutnosti vznikla i vědní disciplína, která se zabývá optimalizací stránek
pro vyhledávače, nazývá se SEO (Search Engine Optimization), kterému je věnována
samostatná kapitola textu.
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3.3.2.2 B2B (Business to Business)
Business to Business, tedy webová stránka, která slouží k interakci dvou organizací, je
jednou z nečastějších forem webové prezentace. Provozují jej organizace, jejichž cílovým
segmentem je jiná organizace. Tyto stránky mají často menší návštěvnost než například
internetové obchody, které cílí na běžného spotřebitele, z čehož vyplývá, že zaujmout a
prodat své zboží může být v tomto srovnání poněkud složitější. Při takovémto podnikání
se stránky zaměřují na specifické cíle. MILETSKY (2010, str. 44) zmiňuje některé z nich.
Jedná se o posílení dobrého jména společnosti, ujišťování, že firma rozumí bolavým místům
podnikání svých klientů, ujištění, že firma je schopna tato bolavá místa odstranit a snaha
dokázat, že firma je vedoucí organizací na trhu ve svém průmyslu. Příkladem takových
stránek jsou prezentace reklamních agentur, firem působících v oboru informačních
technologií nabízejících technologická řešení nejrůznějších problémů atd.
3.3.2.3 B2C (Business to Consumer)
V dnešní době jedna z nejrychleji se rozšiřujících forem podnikání. Jedná se o stránky,
které se snaží nabízet a prodávat zboží koncovému spotřebiteli. Občas se tento druh
stránek nazývá jako e-commerce (electronic commerce). Boom takových to stránek nastal
zejména v roce 2003 v USA, zářivým příkladem je americká společnost Amazon. V České
republice se můžeme setkat například se společností Alza.cz nebo Czech Computer.
Zajímavostí tohoto druhu stránek je, že většina společností chápala ze začátku prodej
přes internet pouze jako doplňkovou činnost k prodeji klasickými kanály (kamenné
obchody). Postupem času se ale podíl výnosů získaných prostřednictvím internetu
k celkovým výnosům zvýšil natolik, že podmínka existence kamenného obchodu přestala
platit. V dnešní době se tak často setkáváme s internetovými obchody, které žádnou svojí
pobočku nemají.
3.3.2.4 C2C (Consumer to Consumer)
V této kategorii webových stránek funguje stránka samotná pouze jako prostředník
směny mezi dvěma zákazníky. Tyto stránky tedy fungují jako jakýsi interaktivní bazar.
Nejoblíbenějším příklad je například americký eBay.com či v České republice Aukro.cz.
3.3.2.5 B2E (Business to Employee)
V České republice je tato platforma stále málo používána. Mnoho firem ji používá se
jako komunikační kanál pro interní komunikaci se svými zaměstnanci. Tyto stránky tak

19

obsahují mnoho informací spojených s firmou. Často jsou zakódovány tak, aby k nim měli
přístup pouze zaměstnanci firmy.
3.3.2.6 Sociální sítě
Sociální sítě jsou fenoménem několika posledních let, které se vyvinuly z různých
diskusních serverů, online fotogalerií atp. Tyto sítě dávají prostor pro komunikaci mezi
lidmi různých skupin. Díky Internetu, se tyto skupiny lidí mohou lišit nejen demograficky
ale zejména geograficky. BEDNÁŘ (2010, str.10) potom popisuje, na čem jsou sociální sítě
založeny. Jedná se o tři základní fakta: „většina obsahu je vytvářena samotnými uživateli,
základem jsou vztahy mezi uživateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy a hodnocení;
provozovatelé serverů vstupují do jejich provozu jen minimálně.“
Sociální sítě mají velký význam pro mnoho organizací, tyto weby jsou totiž obrovský
potenciál, pro výzkum názorů a postojů, ke svým výrobkům. Z tohoto pohledu není
žádným překvapením, že se jedná o jeden z největších marketingových nástrojů
použitelných v prostředí Internetu.
3.3.2.7 Informativní stránky
U tohoto typu stránek je více než kdekoliv jinde podstatný nabízený obsah. Zatímco u
stránek typu B2B nebo B2C je cílem prodat a obsah je tak pouze prostředek k tomuto cíli,
u informativních stránek je obsah prvotním důvodem jejich existence. Příkladem tohoto
druhu webových stránek může být oficiální prezentace univerzity nebo online magazínu.
Pokud mají tyto stránky nějaký příjem, jedná se o výnosy získané z prodeje reklamy.
Cena této služby se samozřejmě odvíjí od návštěvnosti takových stránek.
3.3.2.8 Zábavní stránky
Hlavním cílem takových internetových stránek je poskytnout uživateli určitý druh
zábavy. Popularita této kategorie v poslední době stále roste a její potenciál je možno
spatřovat především ve skutečnosti, že na nich uživatelé stráví v průměru více času
v porovnání s ostatními kategoriemi. Pozitivním aspektem jejich využívání je z pohledu
inzerenta fakt, že stránky této kategorie mají poměrně jasně vymezené návštěvníky.
Příkladem této kategorie jsou např. mezinárodní stránky YouTube.com a v České
republice velice populární Stream.cz. Další variantou mohou být různé weby nabízející
hraní on-line her.
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3.3.3 Základní charakteristiky internetového marketingu
ZAMAZALOVÁ (2010, str. 431) stručně shrnuje význam a přínos Internetu pro dnešní
dobu: „Internet se stal součástí moderní společnosti a vedle běžné mezilidské komunikace
či vyhledávání informací hraje významnou roli v komerční sféře, a to jak v on-line prodeji
produktů, tak v marketingové komunikaci firem.“ Z této globální sítě dnes těží mnoho
lidí a firem po celém světě.
„Jak důležitý je internetový marketing pro dnešní business?“ ptá se hned v úvodu své
knihy INTERNET

MARKETING

DAVE CHAFFEY (2006, str. 4). A ihned nabízí odpověď:

„Záleží na tom.“ Tuto myšlenku odůvodňuje tím, že stále záleží na druhu podnikání –
přínos internetového marketingu je tak stále relativní. CHAFFEY(2006, str. 4) vše uvádí na
příkladu dvou rozdílných firem. Pro organizace, jejichž produkty nejsou určeny přímo pro
prodej prostřednictvím internetu tak, jako v případě společnosti BP (prodej energie a
pohonných hmot), má Internet méně důležitou roli než u společností, jako je například
Amazon, která prodává své zboží výhradně přes Internet. Ale i přes tuto skutečnost je „být
na Internetu“ čím dál tím důležitější. Internet je nové médium, které díky svým
vlastnostem může plnit z pohledu marketingu hned několik důležitých funkcí. Následující
výčet ukazuje, v čem všem lze podle CHAFFEYHO (2006, str. 5) Internetu využít bez ohledu
na to, o jaký typ webové stránky jde.
1. Reklamní medium; dnes hojně používaná funkcionalita.
2. Internet umožňuje okamžitou odezvu; příklad může být vyhledávání leteckého
spoje na stránkách letecké společnosti, zároveň se jedná o případ, kdy firma odešle
e-mail s novinkami (tzv. newsletter) svým klientům. Do tohoto newsletteru je
možné vložit odkaz pro více informací – pokud text klienta zaujme, okamžitě, na
základě jednoho kliknutí, zjistí všechny ostatní požadované informace. Tuto
funkcionalitu žádné z jiných médií nemá!
3. Internet je dnes platforma, skrze niž je možné provádět transakce; pokud si klient
vybere zájezd, může prostřednictvím webové stránky nákup dokončit platbou.
4. Na Internetu se dnes využívá tzv. lead-generation metoda; účel této metody dobře
popisuje JANOUCH (2010, str. 27): „Slovo lead v tomto kontextu znamená
informaci předanou (poskytnutou) zákazníkem o tom, že by mohl mít zájem o
koupi.“ Dále dodává „Generation pak znamená nespočet aktivit, které mohou
informace vyprodukovat nebo podnítit zájem.“ Příkladem je potenciální klient
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bankovní instituce, který prostřednictvím webových stránek takové banky, může
vyplnit a odeslat formulář s nezávaznou objednávkou určitého produktu.
5. Internet jako distribuční kanál; tato možnost se logicky omezuje pouze na určitédigitální-druhy produktů. Může jít o prodej hudby v podobě mp3, filmů, fotografií,
knih, počítačových her, softwaru apod.
6. Internet slouží jako informační kanál pro klientský servis; příkladem může být
chybová hláška při zaplacení vybrané letenky. Stránka pak nabízí vedle telefonních
čísel i možnost kontaktovat zákaznický servis prostřednictvím e-mailu, občas mají
takové stránky i možnost chatu s některým z pracovníků zákaznického servisu.
7. Internet jako pomocník pro vytvoření lepšího vztahu mezi klientem a společností;
prostřednictvím webových stránek lze provádět různé výzkumy či ankety, z nichž
pak organizace může zjišťovat, co se zákazníkům líbí a co by naopak změnili.
Internet umožňuje provádět analýzu chování návštěvníků na webových stránkách,
kudy na stránky přicházejí, kde je naopak opouští, jak dlouho si je prohlížejí či jaké
části stránky jsou nejprohlíženější. Všechny tyto informace mohou být použity pro
lepší pochopení svých zákazníků a v důsledku tohoto zjištění tak společnost může
svoje služby stále zlepšovat.
Další výhody spojené s využitím Internetu jako média, kterými lze předchozí výčet
doplnit uvádí ZAMAZALOVÁ (2010, str. 432): „Jedinečných vlastností Internetu lze nalézt
mnoho, Internet předbíhá svými vlastnostmi tradiční média. Jedná se o nadregionálnost,
kdy Internet neuznává klasické hranice. Dále možnosti individualizace obsahu, tedy
možnost nabídnout personalizovaný obsah dle potřeb příjemců. Významnou vlastností je
obousměrnost komunikace, neboť tradiční prostředky umožňují buď jednostrannou
masovou komunikaci, nebo obousměrnou ale 1:1 (telefon). Na webu může příjemce
snadno publikovat svoji reakci, např. formou komentáře. Internet zvládne individuální (email), ale také masovou komunikaci (reklamní banner na iDnes). Internet je všeobecně
dostupným médiem, hlavním rysem je jeho multimediálnost. Opomenout nelze relativně
nízké náklady marketingových on-line nástrojů.“
Podobné a některé další výhody Internetu oproti tzv. offline marketingu nabízí
v následujícím výčtu i JANOUCH (2010, str. 17): monitorování a měření (mnohem více a
lepších dat); dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu (marketing se na Internetu provádí
nepřetržitě); komplexnost (zákazníky lze najednou oslovit několika způsoby); možnost

22

individuálního přístupu (neanonymní zákazník, komunity, „správní“ zákazníci přes
klíčová slova a obsah); dynamický obsahem (nabídku lze měnit neustále).
Hovoří-li se o Internetu jako o médiu, je více než příhodné nabídnout i porovnání
všech známých médií, tedy televize, rozhlasu, tiskovin a Internetu. Takové srovnání nabízí
BLAŽKOVÁ (2005, str. 20), obsáhlá tabulka je uvedena v příloze č.1.
Internet má oproti ostatním médiím jasné přednosti, je samozřejmě nemožné
zavrhnout marketing pomocí ostatních médií a zaměřit se pouze na práci s Internetem.
Internetový marketing, je-li správně užíván, je tedy velmi silný nástroj v celkové
marketingové koncepci avšak vždy je nutné jeho funkci dávat do kontextu celkové
marketingové strategie firmy. Bylo by bláhové věřit ve samospasitelnou funkci Internetu.
CHAFFEY (2006, str. 8) definuje: „Internetový marketing je použití Internetu a příslušných
digitálních technologií ve spojení s tradičními komunikačními kanály s cílem dosáhnout
výsledků stanovených celkovou marketingovou strategií.“ Podobný pohled zastávají i
STUCHLÍK a DVOŘÁČEK (2000, str. 431): “Marketing na Internetu představuje využívání
služeb Internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit.“ JANOUCH (2010, str.
17) ve své úlohu internetového marketingu staví více do kontextu s obecným
marketingem: „Marketing je proces zjišťování potřeb a požadavků zákazníků za účelem
poskytnout jim takový produkt, který pro ně bude představovat přidanou hodnotu a firmě
přinese zisk. Převedeno do jazyka Internetu, jde o využívání Internetu jako nástroje pro
zjišťování těchto potřeb (hodnota pro zákazníka) a zároveň získávání zákazníků (hodnota
pro firmu).“ Naprosto odlišnou definici nabízí MILLER (2010, str. 9), nicméně definice
internetového marketingu v jeho případě vychází z již zmíněné autorovi definice obecného
marketingu: „Internetový marketing je aktem prezentace něčeho někomu prostřednictvím
Internetu.“

3.3.4 Marketingový mix na internetu
Složky marketingového mixu na Internetu jsou pojímány stejně jako u obecného
marketingu. V tomto je ale třeba zdůraznit, že na marketingový mix na Internetu je třeba
nahlížet v kontextu celkové marketingové strategie. ZAMAZALOVÁ (2010, str. 434) o tomto
hovoří jako o „integraci Internetu do marketingového mixu, kdy jsou veškeré online i
offline aktivity ve vzájemném souladu a dochází k jejich oboustranné podpoře.“
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Z předešlého odstavce je tedy patrné, že tato kapitola bude popisovat výhody plynoucí
z použití Internetu jako součásti marketingového mixu. V tomto popisu se text drží
nejpoužívanější koncepce marketingového mixu, tedy 4P.
3.3.4.1 Produkt (product)
Díky Internetu vznikla celá řada nových výrobků, které jsou s tímto médiem pevně
svázány. Internet tak v podstatě dal vzniknout i zcela novým druhům oborů a podnikání.
ZAMAZALOVÁ (2010, str. 435) některé z nich uvádí, jedná se např. o tvorbu webových
stránek a webdesign; poskytování připojení k Internetu; zprostředkování plateb; dopravní
a logistické služby pro zajištění distribuce; vyhledávací služby; optimalizace pro
vyhledávače; služby reklamních a interaktivních agentur. ZAMAZALOVÁ (2010, str. 435)
dále poukazuje na fakt, že díky Internetu také dochází k dematerializaci produktů, jako
jsou knihy, mapy nebo jízdní řády.
Avšak Internet přináší i jiné výhody spojené s ostatními produkty. CHAFFEY (2006, str.
218) hovoří o tzv. masové customizaci. Jedná se a možnost výběru produktu na míru a to
jak z pohledu designu, tak z pohledu funkčnosti a výkonnosti. Lze to ukázat na příkladu
prodeje počítače. Zákazník dnes může přes webové rozhraní vybírat, z jakých komponent
přesně má být počítač složen. Může tak určovat cenu i výkon vybraného zboží.
3.3.4.2 Cena (price)
Cena na Internetu je samozřejmě určována celkovou cenovou politikou podniků.
Přesto lze ale k cenám na Internetu říci několik obecných charakteristik. ZAMAZALOVÁ
(2010, str. 439) například uvádí tyto následující vlastnosti. Prvním postřehem jsou nižší
ceny na Internetu. Tento fakt vysvětluje sníženými náklady (odpadají náklady na
uskladnění, na vyřízení objednávky nebo pronájem luxusních prostor kamenného
obchodu) opomíjet se nesmí ani fakt, že internet je obrovsky konkurenční prostředí, je
velice snadné během chviličky vyhledat ceny stejného výrobku u několika prodejců. Tato
skutečnost ovlivňuje i prodejce samotné. Díky tomu, že i oni mohou být rychle
informováni o tom, že konkurence výrazně změnila ceny, mohou na to rychle reagovat.
Hovoří se pak o vyšší cenové elasticitě. Dalším faktorem charakteristickým pro ceny na
Internetu je vyšší frekvence cenových změn. Internet oproti například tištěným katalogům
umožňuje obchodníkům rychle reagovat například na změnu cen dodavatelů, na změnu
poptávky nebo aktuálního stavu zásob na skladu. Na Internetu se ceny mění častěji ale o
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menší částky, změny cen u kamenných obchodů jsou méně časté, za to ale podstatně
vyšší. Poslední charakteristikou tedy je nižší absolutní hodnota cenových změn.
CHAFFEY (2006, str. 231)v Internetu ale vidí i další výhody zákazníka, těmi jsou vyšší
transparentnost cen (zákazník může ceny okamžitě porovnávat); zvýšený tlak na
snižování cen; nové přístupy k tvorbě ceny (například na internetových aukcích).
3.3.4.3 Distribuce (place)
Distribuce z pohledu Internetu nabývá dvou rovin. Internet je sám distribučním
kanálem (software, hudba, kniha ke stažení), nebo je místem nákupu.
V případě prvně zmíněné roviny, tedy Internet jako distribuční kanál, lze hledat jeden
z hlavních důvodů obrovské oblíbenosti nákupu hudby přes Internet. Zákazník si ukázky
poptávané hudby může na Internetu poslechnout, vybranou položku pak prostřednictvím
Internetu zaplatí a může si ji okamžitě stáhnout k sobě do počítače. Vše během chvilky,
v soukromí domova. Některé firmy, zejména softwarové, dnes již dokonce přestaly
prodávat své produkty na CD či DVD nosičích a jako svůj distribuční kanál si zvolily
výhradně Internet. Distribuční funkce Internetu se ještě zesílila s příchodem tzv. chytrých
telefonů a tabletů. Tato zařízení umožňují například nákup letenek, ta se poté stáhne do
zařízení. Takto získanou elektronickou letenku pak stačí ukázat při odbavení, bez nutnosti
cokoliv tisknout nebo někam chodit. Mnoho lidí dnes také přestává kupovat tisk v klasické
podobě a odebírá jej elektronicky prostřednictvím tabletů jako je např. Apple iPad nebo
Amazon Kindle.
V případě, kdy Internet vystupuje v roli místa nákupu, se distribuce dokončuje
nejčastěji pomocí různých kurýrních služeb či osobního odběru na některé z poboček
společnosti.
CHAFFEY (2006, str. 239) v této problematice vidí další výhodu Internetu. Internetová
stránka dokáže rozeznat, z jaké země je návštěvník, díky tomuto faktu pak může stránka
nabídnout odpovídající jazykovou mutaci, upraví i nabízené zboží tak, aby
nejprodávanější výrobky z daného místa byly co nejvíce vidět apod. Naproti tomu
v kamenném obchodě je možné se často setkat s prodavači, kteří ovládají například jen
jeden světový jazyk atd.
3.3.4.4 Propagace (promotion)
Propagace jako součást marketingového mixu má za úkol působit jako komunikační
prostředek mezi společností, jejími zákazníky a případně dalšími partnery. Výčet hlavních
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nástrojů propagace jak je vidí Fill uvádí CHAFFEY (2006, str. 243). Jedná se o reklamu,
slevy, osobní prodej, public relations, a direct marketing.
Internet se postupem času stal novým kanálem, který může být pro komunikaci
využíván. CHAFFEY (2006, str. 243) dále uvádí, přístupy toho, jak je Internet k účelu
propagace využíván. První přístup se projevuje v hledání nových způsobů využití
Internetu pro všechny výše zmíněné nástroje propagace. Druhý přístup se snaží hledat
cesty použití Internetu jako propagačního nástroje v určitých fázích procesu nákupu (jak
přivést zákazníka, jak upozornit na slevu při výběru produktu atd.). Poslední pohled se
týká zejména vytváření vztahu mezi společností a zákazníkem.

3.3.5 Nástroje internetového marketingu
3.3.5.1 Optimalizace pro vyhledávače
V předchozí kapitole je stručně vysvětleno, jak fungují vyhledávače. S touto znalostí je
poněkud jednodušší provádět činnost, kterou by měli realizovat tvůrci všech stránek – bez
ohledu na to, o jaký typ webové prezentace se jedná. Tedy samozřejmě za předpokladu, že
jde o webové stránky, které se „chtějí nechat najít“. Jedná se o činnost zvanou
optimalizace stránek pro vyhledávače neboli SEO (Search Engine Optimization). Cílem
SEO je, jak zmiňuje ZAMAZALOVÁ (2010, str. 457): „zviditelnit webové stránky klienta
v přirozených (nikoli placených) výsledcích vyhledávání.“ V souvislosti s fenoménem SEO
je možné se setkat i s tzv. SEM (Search Engine Marketing) a tzv. PPC reklamou (Pay Per
Click;). Přestože se např. PPC reklamě bude věnovat jiná část kapitoly, je záhodné,
vysvětlit tento pojem a vztah s ostatními zmíněnými alespoň stručně na tomto místě. PPC
reklama je jednou z nejúčinnějších reklam na Internetu, její hlavní výhodou je, že je levná
a poměrně přesně dokáže cílit na konkrétní zákazníky. Vztah mezi SEM, SEO a PPC
dobře vysvětluje JANOUCH (2010, str. 83): „Spolu s termínem SEO se často používá také
termín SEM. SEM označuje souhrnně činnosti jak v oblasti neplaceného, tak placeného
vyhledávání, tzn. SEM=SEO+PPC+placené vyhledávání v jiných zdrojích (katalogy).“
Tato kapitola se ale věnuje výhradně SEO, PPC jakožto jeden z několika druhů
internetové reklamy je podrobněji popsaná v jedné z následujících kapitol.
GRAPPONE a COUZIN (2006, str. 22) uvádí, že: „Pojem SEO označuje rozmanitou
skupinu aktivit, které můžete vykonávat za účelem zvýšení cíleného provozu, jenž přichází
na váš web z vyhledávacích strojů. Je možné, že jste se setkali i s dalšími názvy těchto
aktivit – Search Engine Marketing, nebo Search Marketing. Tyto termíny zahrnují i věci,
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které děláte pro stránku samotnou (jako jsou změny v textu a HTML kódu). Dále zahrnují
přímou komunikaci s vyhledávacími stroji a sledování dalších zdrojů provozu. Součástí
SEO je také sledování, zkoumání a hodnocení konkurence.“ O něco konkrétnější definici,
co do popisu jednotlivých činností v rámci SEO, nabízí JERKOVIC (2011, str. 1): „SEO lze
definovat jako souhrn všech činností nutných k dosažení vysokého hodnocení ve
vyhledávačích, webových adresářích či katalozích a na jiných stránkách s hlavním cílem,
udělat stránku populární. SEO se skládá z činností jako jsou, interní a externí analýza
stránky, budování zpětných odkazů, vývoj správné architektury stránky, analýza
konkurence, analýza klíčových slov, vytváření obsahu stránky a mnoho dalších činností.“
JANOUCH (2010, str. 83) ve svém textu v podstatě říká totéž, co vyjadřují výše zmíněné
definice, avšak zdůrazňuje, že optimalizace je kontinuální a dlouhodobý proces, v němž
jde především o obsah. Dále dodává, že při optimalizaci jde zejména o zákazníka a že:
„v optimalizaci většinou platí, že co je dobré pro něho, je dobré i pro vyhledávač.“ Tuto
myšlenku ostatně zdůrazňují i GRAPPONE a COUZIN (2007, str. 12): „Osoba, o které
nejvíce chcete, aby našla váš web, je právě tou osobou, která vás hledá“.
Shrnou-li se předchozí odstavce, je možné říci, že SEO je dlouhodobý proces, během
nějž se provádí mnoho různých činností s cílem zlepšit postavení stránek v tzv.
organickém (neplaceném) vyhledávání. Následující podkapitoly popisují nejdůležitější
z těchto činností.
Klíčová slova
Základním předpokladem pro dobrou optimalizaci stránek, je analýza a následná
práce se správnými klíčovými slovy. Důležitost této analýzy dokazuje i GRAPPONE a
COUZIN (2007, str. 113): „Klíčová slova (kterým se rovněž říká klíčové fráze, klíčové
termíny nebo jen termíny) jsou krátké, popisné fráze, po jejichž zadání uživatelem chcete
být vyhledávačem nalezeni.“ Jednoduše řečeno, webová stránka má nějaký obsah, obsah
těchto stránek má být natolik zajímavý, že přiláká své čtenáře, kteří nejčastěji přicházejí
z vyhledávačů jako je Google nebo Seznam.cz. Tito uživatelé často nevědí, že hledají právě
tu konkrétní stránku, hledají jen nějakou stránku s požadovaným obsahem. K nalezení
požadované informace tedy použijí již zmiňované vyhledávače. Proces takového hledání je
jednoduchý, uživatel do vyhledávače zadá výrazy, o nichž se domnívá, že nejlépe vystihují
podstatu svého hledání. Jak bylo zmíněno výše, jeden ze základních faktorů, který
ovlivňuje postavení stránek ve výsledcích vyhledávačů je obsah stránky. Roboti zmíněných
vyhledávačů jej analyzují a podle toho poté nabízejí výsledky. Logicky z toho tedy vyplývá,
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že pro dobré postavení stránky ve výsledcích vyhledávání je nezbytností, tato slova
zakomponovat do textu stránek. Otázkou však zůstává, jaká klíčová slova to jsou a kde je
najít? Jedna z rozhodujících marketingových pouček říká, že pro marketéra je
nejdůležitější myslet jako zákazník. Přestože i sám marketér může vymyslet tak říkajíc na
místě mnoho klíčových slov, která se na první pohled zdají jako ta správná, nemusí to být
vždy tak snadné. JANOUCH (2010, str. 84) tuto tezi dobře vysvětluje v příkladu procesu
hledání a následně nákupu fotoaparátu:
1. Uživatel zadává do vyhledávače nejprve obecný název produktu: digitální
zrcadlovky. V této chvíli se začíná zajímat o digitální zrcadlovku a hledá, pokud
možno, různé odborné informace
2. Svůj dotaz pak dále zpřesňuje na digitální zrcadlovky recenze, digitální
zrcadlovky test, digitální zrcadlovky diskuse. V této chvíli se ujišťuje, které
značky jsou lepší nebo horší a začíná si ujasňovat svou volbu.
3. Když najde, co požadoval, teprve pak se začne zajímat o nákup. Vyhledávací
dotaz se tím radikálně změní. Nyní žádá již konkrétní produkt, který si vybral
v odborných recenzích a testech, např. Canon EOS 50D.
4. To však ještě k rozhodnutí nestačí. Uživatel pokračuje v dalším zpřesňování a
hledá třeba nabídku zrcadlovky s objektivem ve slevě a k tomu ještě brašnu
zdarma. Výsledný dotaz může mít následující podobu: Canon EOS 50D EF-S
17-85 sleva brašna zdarma. Tento dotaz pak skutečně prodává.
Samozřejmě ne každé stránky mají za cíl prodávat nějaké zboží. Výše zmíněný proces
měl pouze poukázat na to, že je třeba jasně určit, co je cílem stránky a analýzu klíčových
slov tomu podřídit. Z tohoto výčtu lze zjistit, že pro stránky nabízející například recenze
fotoaparátu bude klíčovým slovem digitální zrcadlovky recenze (pro tento typ stránek je
toto tou frází, která „prodává“), pro prodejce to bude již zmíněné Canon EOS 50D EF-S
17-85 sleva brašna zdarma. Analogicky lze tedy říci, že při vyhledávání se rozeznávají tři
základní typy dotazů. Prvním jsou dotazy, které směřují k hledání informací avšak nikoliv
za účelem nákupu, dále jde o dotazy pro hledání informací o produktech a značkách a
v neposlední řadě o vyhledávání za účelem nákupu. (JANOUCH, 2010, STR. 85)
Ve chvíli, kdy je jasně stanoven cíl stránky a je tedy jasné, jaký typ návštěvníků se na
stránce očekává, je mnohem jednodušší začít již se samotnou analýzou klíčových slov.
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Cílem této činnosti je najít ta nejlepší slova, která, když se správně zakomponují do textů
na stránce, přinesou větší návštěvnost pocházející z vyhledávačů. Přestože tento proces by
sám o sobě mohl být námětem na napsání celé práce, pokusí se následující odstavec
alespoň stručně popsat, jak ta správná slova najít.
V první fázi je nejdůležitější se zaměřit na popisy vlastní činnosti a produktů. V tuto
chvíli jde v podstatě vypsat množství všech možných klíčových slov. Tento počet se poté
bude snižovat a zpřesňovat. JANOUCH (2010, str. 85) na začátku doporučuje zodpovědět
dvě základní otázky. Jaký problém řeší nabízený produkt (je třeba myslet na to, že může jít i
o stránku samotnou, viz stránka s recenzemi – zde jsou produktem právě ony recenze!)
jaký je opak problému, který tento produkt řeší (důvod je prozaický, zákazník může mít
např. malý kufr pro uskladnění lyží. Řešením může být auto s velkým kufrem nebo střešní
nosič. Zákazník ale může do vyhledávání napsat dotaz jako jak naskládat lyže do malého
kufru. Pokud by se na stránce prodejce vyskytovaly pouze výrazy jako nabídka velkých
kufrů atp., stránky se ve vyhledávači nezobrazí a zákazník je logicky nenavštíví). Další
rady na co při vytváření takového seznamu potenciálních klíčových slov myslet dávají
GRAPPONE a COUZIN (2007, str. 115). Je třeba myslet na pravopisné chyby a slang (může
jít také o překlepy, které uživatel v rychlosti do vyhledávače zadá; může jít například o
případ, kdy firma podniká pouze na omezeném území s jiným dialektem), je třeba myslet
na roční období (ve fotbalu například na začátku sezony zajímá mnoho fanoušků, kdo
kam přestoupil, tento dotaz však nebude tak frekventovaný uprostřed sezony, kdy jsou
přestupy již dávno hotové), pokusit se zahrnout i všechny obměny těchto slov (například
New York je to samé co NY).
V druhé fázi jde ještě stále o rozšíření tohoto seznamu. Nyní již však pomocí nástrojů,
určených pro analýzu klíčových slov na Internetu. Takovým nástrojem je například
Yahoo! Site Explorer, Google AdWords nebo v českém prostředí S-klik (nástroj na
Seznam.cz). Tyto nástroje dokáží k zadaným klíčovým slovům vyhledat synonyma a
hlavně poskytnou statistiky týkající se objemu jejich vyhledávání ve vyhledávačích. Takto
získané informace můžou při určováních těch správných slov hodně pomoci. Popisovat
způsob použití těchto nástrojů však není cílem tohoto textu, lze však odkázat na knihy,
které se tímto tématem zabývají. Jedná se například o knihu Justina Cutroniho Google
Analytics nebo Buda E. Smithe Google AdWords in 10 minutes.
Ještě předtím, než se začnou vypisovat ta nejlepší slova, je třeba přistoupit k analýze
konkurence. Ta spočívá v tom, že se jednoduše pročte obsah jejich stránek. Ano, zní to
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velice banálně, ale lze tím získat dobrý náhled na to, jak k optimalizaci stránek přistupuje
konkurenční prostředí. Žádoucí je také vyzkoušet klíčová slova přímo ve vyhledávání. Tzn.
zadat klíčová slova zapsaná na seznamu do vyhledávačů a analyzovat poté výsledky tohoto
snažení.
Poslední fáze tohoto procesu je výběr těch slov, která se později budou opravdu
používat. JANOUCH (2010, str. 96) shrnuje, na co se při tomto výběru zaměřit: „vždy
optimalizovat slovní spojení (2-5 slov); hledat neobvyklá slova a slovní spojení (sice je
hledá málo lidí, ale z nich se často stávají zákazníci); nezapomínat na značku (y) pokud
existují, je třeba je použít; u B2B používat žargon; neoptimalizovat příliš obecná slova,
která jsou navíc příliš konkurenční; neoptimalizovat ani příliš obecná slova, která asi
nebude nikdo hledat; využívat varianty slov, synonyma, antonyma; doplnit přídavná
jména popisující vlastnosti; v e-shopech a pro reklamní stránky používat akční slova
(výhodná koupě, zdarma); využít místní názvy (pokud se optimalizuje pro lokální trh).“
Faktory SEO na stránce
Tato kapitola popisuje již konkrétní faktory ovlivňující pozici stránky ve vyhledávání.
Přestože takových faktorů je okolo sta, jen několik z nich má opravdu klíčový význam.
Ačkoliv je složité určit, který faktor má jak velikou váhu (každý vyhledávač používá vlastní
systém, tento systém se navíc se snahou přinášet co nejlepší výsledky hledání stále mění a
vylepšuje) existují velké komunitní sítě i odborná literatura, která ty nejdůležitější faktory
popisuje. Zmíněné faktory lze rozdělit do několika skupin. Jedná se o použití tzv. metadat,
správné formátování textu a obrázků, validní kód stránky a v neposlední řadě jde o kvalitní
prolinkování a strukturu webu.
Metadata
Jedná se o součást kódu, který se nachází v hlavičce webu. Metadata se do kódu
zapisují prostřednictvím tzv. meta tagů. Podstatu shrnuje GRAPPONE A COUZIN (2007, str.
312): „Metadata jsou skryté informace, které specifikují různé vlastnosti dokumentu
(například autora dokumentu, jeho strukturu, nebo klíčová slova). Metadata mohou být
ve vyhledávačích použita k určení relevance a pozice.“ Takto zapsaných informací může
být několik, ty mezi ty nejdůležitější patří autor, popis stránky, seznam několika klíčových
slov, titulek neboli název stránky. JANOUCH (2010, str. 98) však pro potřeby SEO mluví
zejména o dvou z nich, jedná se o titulek a popisek stránky.
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Titulek, tedy název stránky se v kódu značí meta tagem <title>. Tato informace se
zobrazuje ve výsledcích vyhledávání jako modrý nadpis. JANOUCH (2010, str. 99) pro
správné použití uvádí: „Titulek musí být srozumitelný a poskytovat smysluplnou
informaci. Zároveň musí být unikátní pro každou stránku. Je také vhodné vyhnout se
obecným slovům (web, www, home, úvod) a stálému opakování slov na každé stránce
(např. názvu firmy).“ GRAPPONE A COUZIN (2007, str. 161) přidávají, že délka titulku by
měla být mezi 40-60 znaky, titulek by měl obsahovat klíčová slova ale ne na úkor
srozumitelnosti.
Druhou důležitou informací je popis stránky, značený meta tagem <description>.
Tento údaj sice nemá takovou váhu pro vyhledávače, avšak jeho přínos je vysoký zejména
z pohledu uživatelů. Ve vyhledávačích se zobrazuje jako úryvek textu hned pod již
zmiňovaným titulkem. JANOUCH (2010, str. 99) k popisu stránky stručně uvádí: „Délka
popisu je max. 250 znaků, zbytek vyhledávač ignoruje. Do popisu stránky je vhodné
zahrnout klíčová slova. Description musí být, stejně jako titulek, unikátní pro každou
stránku.“
Formátování textu a obrázků
Jedná se zejména o správné používání nadpisů, odkazů a správné označování obrázků.
Nejdůležitější z pohledu optimalizace jsou nadpisy tzv. první úrovně. V kódu se značí
tagem <h1>. Často je to první bod, na kterém se zachytí pozornost návštěvníků i robotů
vyslaných vyhledávačem. Proto by měl jasně vyjadřovat podstatu textu, který uvozuje. Měl
by také obsahovat alespoň některé z klíčových slov. Roboti berou z pohledu relevance
stránek obsah nadpisů velice vážně. Pro ostatní nadpisy (<h2>-<h4>) platí samozřejmě
podobná doporučení, nicméně jejich důležitost již není tak velká.
Dalším důležitým faktorem je první odstavec. JANOUCH (2010, str. 99) k tomu uvádí:
„V textu by se měla klíčová slova objevit hned v prvním odstavci. Zvýraznění textu pomocí
značky <b> nebo <strong>, tzn. tučné písmo, resp. <i> nebo <em>, tzn. kurzíva, má sice
malý význam pro vyhledávače, ale používá se pro lepší orientaci uživatelů a zvýraznění
důležitých pasáží textu.“
Význam má i správné používání odkazů. Odkazy se označují tagem <a> a mají
obrovský význam pro roboty, kteří se díky nim pohybují po stránkách. Z pohledu
správného formátování a používání je důležitou informací zejména fakt, že odkaz, by měl
obsahovat klíčové slovo popisující cíl odkazu. Je tedy chybou psát odkazy se slovy jako
zde, klinout zde apod.
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Posledním důležitým aspektem zmíněným v této podkapitole jsou obrázky. Častým
nedostatkem u použití obrázků na Internetu je absence tzv. alternativního textu. Jedná se
o parametr schovaný v tagu obrázku <img> a označovaný jako alt. Tento parametr by měl
obsahovat stručný popis toho, co je na obrázku. Tento popis pak slouží vyhledávačům
k rozeznání toho, co se na obrázku nachází (byť dnes již existují testovací verze robotů,
kteří jsou schopni rozeznat obsah obrázku i bez tohoto popisku). Druhá funkce je
zobrazování tohoto textu v případě, že uživatel v prohlížeči zakáže zobrazovat obrázky.
Validní kód
Tento faktor je samozřejmě více než pro marketing úkolem pro vývojáře či kodéra
webových stránek. Jednoduše jde o správný zápis kódu stránky. Přestože jsou nejnovější
verze dnešních prohlížečů k chybám obsaženým v kódu poměrně tolerantní, zbytečně
mnoho chyb zpomaluje načítání stránky. V důsledku tak čekání na načtení může uživatele
odradit od navštívení stránky. O tom, zda jsou stránky validní, se lze přesvědčit na
stránkách konsorcia World Wide Web, konrétně na adrese http://validator.w3.org/.
Prolinkování a struktura webu
Kvalitní struktura webu zjednodušuje pohyb po stránkách nejen návštěvníkům ale i
robotům vyslaným vyhledávačem. Dobrá struktura stránek však neznamená jen dobře
promyšlená skladba obsahu ale také kvalitně zpracované tzv. prolinkování mezi tímto
obsahem. JANOUCH (2010, str. 101) význam prolinkování popisuje slovy: „Prolinkování
nejen pomocí menu, ale zejména v textu pak slouží nejen návštěvníkům ale má význam i
pro vyhledávače. V případě, že by měl vyhledávač nějaké pochybnosti, co je na určité
stránce, odkaz na tuto stránku, s klíčovým slovem v odkazu, mu to jasně sdělí. Tímto
způsobem lze význam některých stránek zvýšit, jiné naopak potlačit.“ Dále pak dodává, že
„Pro zlepšení struktury je vhodné využívat analýzu návštěvnosti. Zajímat se o to, kudy lidé
chodili, kde strávili hodně času, které stránky mají nejvyšší poměr návratů atd.“ Takové
údaje lze získat použitím některého z nástrojů pro analýzu webu jako je například Google
Analytics.
Faktory SEO mimo stránku
Jak již název napovídá, jedná se o vnější vlivy, které svým působením ovlivňují pozici
stránky ve vyhledávačích. Jedná se zejména o dva faktory: tzv. indexaci a zpětné odkazy.
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Indexace
COUZIN A GRAPPONE (2007, str. 310) definují indexaci jako: „Proces, kdy vyhledávací
robot následuje odkazy ve stránkách a ukládá do databáze jejich obsah.“ Jedná se tedy o
proces, který je z pohledu SEO obrovsky důležitý. Dá se říci, že stránka, která „neprojde“
indexací, nemůže být ani ve vyhledávači zobrazena. JANOUCH (2010, str. 100) k tomuto
problému říká, že: „Za účelem rychlé a přesné indexace stránek se vytváří tzv. mapa
stránek (sitemap). Vyhledávacím robotům pak stačí projít tuto mapu k zaindexování
celého webu.“
Zpětné odkazy
Pro dobrou optimalizaci stránek jsou velmi důležité i tzv. zpětné odkazy. Jedná se o
odkazy směřující na danou stránku. Proč jsou odkazy tak důležité vysvětlují COUZIN
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GRAPPONE (2007, str. 83): „Odkazy jsou důležité, protože můžou signalizovat kvalitu
stránky, její oblíbenost, nebo postavení na Internetu.“ V tomto ohledu jsou důležité dva
faktory, množství a kvalita odkazů. Za kvalitní odkaz se považuje takový odkaz, který
pochází ze stránky, jejíž obsah je relevantní pro obsah odkazované stránky. Na příkladu to
vysvětluje JANOUCH (2010, str. 103): „Jestliže jde například o stránky týkající se vybavení
na zimní sporty, na které odkáže web prodejců aut, pak je tento odkaz bezpředmětný. Jak
z pohledu uživatele, tak z pohledu vyhledávače. Pokud však na tento web odkáže web se
sněhovým zpravodajstvím, tak se situace radikálně mění. Pro uživatele je taková
informace zajímavá, protože třeba uvažuje o nákupu nových lyží nebo oblečení a pro
vyhledávače to znamená, že stránky jsou příbuzné svým obsahem.“
Podvodné aktivity SEO
Vzhledem k obrovské důležitosti SEO je zřejmé, že i v této oblasti vznikly praktiky,
které lze označit za podvodné. Mnoho firem se nejen v minulosti ale stále i dnes, snažilo
najít nějaký způsob, jak „obelstít“ vyhledávače a i přes špatný obsah, malé prolinkování
atp. se objevovat v prvních pozicích vyhledávání. Často se například stává, jak uvádí
JERKOVIC (2010, str. 362): „že mnoho firem se pomocí podvodných SEO technik snaží
optimalizovat své stránky na klíčová slova, jako jsou sex a viagra. I přesto, že nic takového
nenabízí. Důvod je prostý, tato dvě slova jsou ve vyhledávání tak častá, že mohou přinášet
poměrně velké množství lidí na zmíněný web – což je samo o sobě prvním krokem k tomu,
aby si na takovém webu člověk něco koupil.“ Přestože se to týká zejména let minulých –
vyhledávače jsou dnes již na všechny známé neetické praktiky připraveny, a takové
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stránky poté ignorují (což se projeví tím, že takovou stránku vyhledávač vyřadí ze své
databáze, je pro něj tedy neznámá, neviditelná) – je žádoucí některé z těchto technik
zmínit i zde a to zejména z toho důvodu, aby se takovým praktikám předcházelo. Špatně
udělaný krok v optimalizaci stránek, byť vedený pouze neznalostí (i zde platí pravidlo,
nevědomost neomlouvá), může celý web takříkajíc „zazdít“. Nejzákladnější používané
techniky uvádí JERKOVIC (2010, str. 363). Jedná se o skrývání textu; tzv. cloaking
(podvodný text); tzv. lživé přesměrování; optimalizace pro irelevantní klíčová slova;
duplicitu obsahu nebo celých webů; tzv. badware (instalace škodlivého softwaru na
počítač oběti bez jejího vědomí); vytváření falešných vstupních stránek, JANOUCH (2010,
str. 108) k tomuto seznamu ještě dodává tzv. doménový spam. Je třeba zdůraznit, že aby
tyto techniky byly co nejúčinnější, používá se jich více najednou.
Webové stránky mají možnost, skrýt některé bloky textu tak, aby je uživatel neviděl.
Tento text však vidí a přečtou vyhledávací roboti. Technika skrývání textu pak jde ruku
v ruce s optimalizací pro irelevantní klíčová slova. Často se totiž do těchto „neviditelných“
bloků textu dávají opakovaně klíčová slova (např. u prodeje dveří by zde bylo: dveře,
dveře, dveře, dveře atd.). Cílem je posílit relevanci stránky v očích vyhledávače, avšak na
tyto techniky jsou dnes vyhledávače již připravené. Další technikou je tzv. cloaking neboli
podvodný text. Cloaking opět souvisí i se skrýváním textu, avšak namísto prostého
opakování jednoho se zde uvádí naprosto odlišný text (viz příklad v předchozím odstavci
s klíčovými slovy sex a viagra). Další zmíněnou technikou je tzv. lživé přesměrování, ta
úzce souvisí s vytvářením falešných vstupních stránek. Po kliknutí na nějakou vstupní
stránku (optimalizovanou pro určité klíčové slovo) se tato stránka okamžitě přesměruje
na stránku úplně jinou a s naprosto odlišným obsahem. Často používaným nástrojem je
tzv. badware. Jedná se o stránky, které bez vědomí uživatele do počítače nainstalují
škodlivý software. Existuje dnes mnoho druhů takových instalací, nejčastěji tyto
„programy“ monitorují chování uživatele na Internetu, ukládají jeho hesla např. do
Internetového bankovnictví a tyto informace poté odesílají pryč. Doménový spam pak
znamená vytváření velkého množství subdomén na doméně 2. řádu (např. doména 2. řádu
www.auta.cz a k ní se vytvoří mnoho subdomén jako www.super-auta.auta.cz; www.bezvaauta.auta.cz atd.). Tyto subdomény mají stejný design a jen mírně změněný obsah.
Zásady pro psaní na webu
Nejdůležitějším faktorem SEO je obsah stránky. Bez dobře napsaného textu nelze na
Internetu dělat v podstatě vůbec nic. Tato kapitola představuje základní charakteristiky,
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kterými je dobré se při psaní textu pro webovou stránku řídit. Samozřejmě, všechno
vychází z obecných pouček pro tvůrčí psaní. Důležitá je v tomto ohledu správná stylistika,
gramatika a sémantika. JANOUCH (2010, str. 110) dobře vysvětluje důležitost dalšího
faktoru a tím je samozřejmě obsah: „Obsah má v zásadě dvě funkce – oslovit čtenáře a
sdělit vyhledávačům, že stránka má vysokou hodnotu (je relevantní) pro určitá klíčová
slova.“ Přestože je třeba při psaní textu dávat pozor na to, aby byl text správný pro čtenáře
i pro vyhledávače, je žádoucí se řídit již zmíněnou poučkou: co je dobré pro uživatele, je
dobré i pro vyhledávač.
JANOUCH (2010, str. 113) uvádí některé obecné poučky pro psaní textů. Důležité je
ujasnit si základní informace, které má text obsahovat předtím, než se začne daný text
psát. Je třeba určit za jakým účelem je text psán, co se v něm má čtenář dozvědět a čím se má
zaujmout. Dále zdůrazňuje, že texty na jednom webu, by měli dodržovat jednotný styl
(pokud jde o firmu, která se prezentuje i v tištěné nebo jiné podobě, je třeba sjednotit i tyto
druhy publikací). Z tohoto důvodu se doporučuje vytvořit i jakousi příručku, která by
shrnovala základní zásady pro psaní textů (jaká jsou klíčová slova, jakým výrazům se
naopak vyhnout atd.). Celý problém shrnuje třemi zásadami, které jsou pro psaní textů
důležité, jedná se o: „srozumitelnost; veškerý text musí být dobře srozumitelný a jasný.
Srozumitelnost spočívá v dobré stylistické úrovni; kvantita, v každé ucelené části textu
(oddíle) musí být pouze jedna myšlenka; relevance, příliš velké informací je na škodu,
jejich neustálé opakování také. Text musí být samovysvětlující, aby návštěvník ihned
pochopil, o čem to je.“
Již konkrétní zásady pro psaní textu na Internetu shrnuje MILLER (2010, str. 140146). Ten říká, že kvalitní text na Internetu, musí splňovat následující kritéria: splňuje
očekávání čtenáře; je užitečný; je informativní a přesný; je gramaticky správně; dobře
čitelný; je originální (ve smyslu původní); je stručný a výstižný; je relevantní vzhledem
k zaměření stránky; je vyčerpávající (text by měl být vyčerpávající tak, aby již čtenář nemusel
hledat jiné stránky s podobným obsahem). Další poučky již kombinují potřeby čtenáře a
vyhledávačů. Miller v prvé řadě uvádí, že je lepší používat text, nikoliv obrázky (občas
bývá text zapsaný v obrázku, taková informace je však pro většinu vyhledávačů nečitelná a
tudíž neviditelná), text by měl obsahovat klíčová slova (nejlépe používat takové fráze,
s jejichž pomocí se bude návštěvník na takový web dostat; k tomuto by měl sloužit soupis
klíčových slov vzešlý z analýzy klíčových slov). Tato klíčová slova a fráze by se měly v textu
opakovat, avšak musí to být přirozeně (doporučená hustota je u krátkých textů 5% u
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delších pak 20%). Nejdůležitější text by měl být obsažen v prvních třech odstavcích a
nadpisech (stejně jako čtenář i vyhledávací robot čte nadpis a první odstavce ze všeho
nejdřív a přikládá jim nevětší váhu.). Další důležitou zásadou pro psaní textu na Internetu
je rozdělování textu do menších bloků, které jsou vždy uvedeny svým nadpisem (tedy
nadpisem nižší úrovně). Významným aspektem je i délka textu. Každý vyhledávač má
optimální délku textu jinou (Google 950 slov, Yahoo! 1300 slov)obecně se však
doporučuje psát články, jejichž maximální délka osciluje kolem 1000 slov. Text by nikdy
neměl být kratší než 250 slov.
3.3.5.2 Internetová reklama
Internetová reklama je z pohledu internetového marketingu jedním z nejstarších
nástrojů. První reklama na Internetu byla použita v roce 1994 společností Canter&Siegel
(tato firma rozeslala reklamní sdělení do asi 7 000 diskusních skupin). Ve stejném roce se
pak objevila první opravdu plošná reklama. Místo na svém webu za určitý poplatek
nabídla elektronická verze časopisu Wired. Tento prostor si pronajala společnost AT&T
aby zde umístila vůbec první banner v historii. Od té doby se však reklama na Internetu
dost změnila a zejména rozšířila. Cílem této kapitoly je popsat co to internetová reklama
je, jaké jsou její výhody, jaké formy reklamy na Internetu existují, jak se dají využít a
nakonec zmínit některé nové trendy, které přišli například se vznikem sociálních sítí.
Jednoduchou definici nabízí ZAMAZALOVÁ (2010, str. 446): „Internetová reklama je
reklama zobrazovaná prostřednictvím Internetu. Cíle takové reklamy mohou být různé, od
upozornění na nový elektronický obchod, samotný výrobek, po přesvědčení o koupi či
připomenutí značky. Obecně jde o ovlivnění uživatelů Internetu.“ Jinou definici nabízí
MILLER (2010, str. 185): „Internetová reklama je placené zobrazení nějaké zprávy někde
na Internetu. Stejně jako se v tradiční reklamě platí za místo v tištěných novinách nebo na
stránce nějakého časopisu, za čas v televizi nebo rádiu, v internetové reklamě se platí za
místo na nějaké webové stránce.“ Avšak oproti reklamě v jiných médiích má reklama na
Internetu mnoho výhod. JANOUCH (2010, str. 141) je shrnuje: „reklama na Internetu je
relativně levná, lze ji přesně zacílit; na rozdíl od jiných médií je velmi dobře měřitelná; je
interaktivní, tj. umožňuje v určitých případech zpětnou vazbu; působí stále – 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně.“ Podobný soupis uvádí i ZAMAZALOVÁ (2010, str. 446):
„možnost přesného cílení; interaktivita, měřitelnost účinnosti; nízké náklady; působnost a
dosah; flexibilita; multimedialita.“
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Formy internetové reklamy
Internet je médium, které nabízí opravdu širokou paletu nejrůznějších forem a
formátů pro zobrazování reklamy. Postupem času docházelo ke standardizaci těchto
formátů (například co se týče rozměrů atd.). Nicméně obecně lze říci, že na Internetu
dochází k reklamě prostřednictvím několika základních služeb, které více či méně
využívají všechny formy reklamy na Internetu. Seznam těchto služeb nabízí ZAMAZALOVÁ
(2010, str. 448), jsou to: webová stránka; e-mail; diskuzní skupina a konference; software
s reklamními plochami (např. ICQ); video (např. reklamní spoty před a po přehrání videa
na nějaké stránce se streamovaným videem).
Plošná reklama
Jedná se o druh reklamy, který se zobrazuje ve formě obrázku, animace nebo videa. Je
to reklama, se kterou se setkává v podstatě každý návštěvník Internetu. V dnešní době tuto
reklamu prodávají zejména velké portály, které navštěvuje mnoho uživatelů. Tento druh
reklamy se často využívá zejména u specializovaných stránek, z tohoto je tedy patrná
důležitá vlastnost - tato reklama se dá poměrně dobře cílit na konkrétní a to i velmi
specifikou skupinu zákazníků.
Plošná reklama se dělí na tři druhy: reklamní proužky (bannery); vyskakovací okna
(pop-up) a tlačítka (button).
Banner je menší proužek, jehož cílem je zaujmout a donutit tak čtenáře, aby na tento
proužek kliknul. Po tomto klinutí jej prohlížeč přesměruje na cílovou stránku. Tento druh
reklamy byl zpočátku velmi účinný. Dnes už je však účinek bannerové reklamy poněkud
sporný. Dokládá to ve svém textu i JANOUCH (2010, str. 151): „Existuje totiž tzv.
bannerová slepota, díky níž uživatelé webu tuto reklamu prakticky „nevidí“. Návštěvníci
stránek ignorují vše, co vypadá jako reklama. Výzkumy ukazují, že při prohlížení stránek
lidé nejprve pouze skenují obsah, pak jej částečně čtou a nakonec jej podrobně zkoumají.“
Z tohoto důvodu dnes existují dlouhé studie toho, jak má být banner velký, co na něj
umístit a zejména kam jej v prostředí stránky umístit. K těmto studiím slouží tzv.
heatmapy, které v podstatě představují výsledky testování uživatelů na způsob jejich
prohlížení webové stránky. Jednoduše pak lze určit jaké místo na stránce je z pohledu
reklamy nejlepší.
Vyskakovací okno jsou jednou z nejméně vhodných forem reklamy. Jedná se totiž o
automaticky vyskakující okna, která jsou uživateli okamžitě uzavírána. Dnes již většina
prohlížečů dokonce nabízí funkcionalitu, která vyskakování takových oken zabrání.
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E-mailová reklama
Použití e-mailu v reklamě svou podstatou zapadá spíše pod direct marketing, avšak do
e-mailu se často vkládá i reklama. V e-mailové reklamě je třeba rozlišovat, zda se jedná o
vyžádanou nebo nevyžádanou poštu. Vyžádaná pošta je logicky takový druh e-mailů, se
kterými dal příjemce dopředu souhlas. Naopak nevyžádaná pošta, často označovaná jako
spam, je pošta, o který recipient většinou nestojí. V některých zemích (včetně ČR) je tento
druh reklamy dokonce trestný.
PPC systémy
PPC reklama je dnes v podstatě nejvyužívanější formou internetové reklamy. PPC
znamená pay-per-click, tedy zaplať za klik. Velkou výhodou je to, že se tato reklama
zobrazuje pouze lidem, kteří hledají určité informace pomocí vyhledávačů nebo si prohlíží
jiné stránky, zapojené do PPC sítě a nabízená reklama úzce souvisí s vyhledávaným
výrazem resp. s obsahem zobrazené stránky. Tuto výhodu výstižně nabízí JANOUCH (2010,
str. 165): „PPC reklama je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na
Internetu. Vysoká účinnost se projevuje nejen v relativně nízké ceně této reklamy, ale také
ve skutečně přesném cílení na konkrétní zákazníky. Možnost svázat zobrazení reklamy
s tím, co lidé na Internetu skutečně hledají, a dát jim alternativní odpověď (k přirozeným
výsledkům), znamená vysokou pravděpodobnost získání návštěvníků a následně
zákazníků.“
Tato reklama funguje celkem jednoduchým způsobem. Na PPC systémech participují
čtyři strany. Zadavatel reklamy, prostředník takového systému (největším poskytovatelem
je Google AdWords, AdFox, Etarget nebo v Seznam S-klik), majitel webových stránek,
který je ochoten reklamu na svých stránkách zobrazovat a v neposlední řadě běžný
uživatel. Inzerent si otevře účet u prostředníka jako je např. Google a vytvoří si určitou
kampaň, která se dá modifikovat mnoha způsoby. Reklama z takto zadané kampaně se
může řídit parametry jako je jazyk, kontinent, země, nebo i město, ve které si uživatel
stránky prohlíží, lze zadat i žádoucí čas zobrazení a samozřejmě klíčová slova, při jejichž
zadání do vyhledávače se má reklama odkazující na inzerentovu stránku zobrazit. Google
takto zadanou reklamu zobrazuje ve dvou případech, první z nich je zobrazení reklamy
přímo ve vyhledávači, druhý případ je zobrazení reklamy na stránce onoho majitele. Vždy
se reklama zobrazuje vzhledem ke kontextu hledání nebo obsahu stránky. Za takové
zobrazení reklamy se neplatí. Platba probíhá ve chvíli, kdy uživatel na reklamu klikne, v tu
chvílí inzerent zaplatí Googlu za zprostředkování klienta, pokud tento klient na reklamu
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kliknul na stránkách již zmíněného majitele, dostává tento majitel od Googlu určitý podíl
za toto zprostředkování (Google má navíc více inzerentů z jednoho odvětví, kteří tak
vlastně bojují o zobrazování svojí reklamy tím, že stanoví, kolik jsou ochotni za proklik
zaplatit. Méně frekventované výrazy mohou stát např. 2 Kč ,-. Často vyhledávané dotazy
mohou mít ale cenu mnohonásobně vyšší). Je tedy logické, že v tomto systému vydělává
na reklamě téměř každý. Inzerent získá návštěvníka svých stránek za poměrně levnou
cenu (samozřejmě poté již záleží na dalších okolnostech, stane-li se z návštěvníka i klient),
prostředník (Google) vydělává za ono zprostředkování stejně tak jak majitel stránek, kde
se reklama zobrazí.
Všechny výhody tohoto systému shrnuje ZAMAZALOVÁ (2010, str. 465): „platba jen za
proklik (tedy za přivedeného návštěvníka); relativně nízké náklady; velmi přesné cílení (na
klíčová slova, místo-zemi, region či město, čas, jazyk); snadné měření účinnosti; flexibilita
(lze provádět snadno a rychle změny, které se okamžitě projeví); vysoká míra kontroly nad
kampaní (možno kampaň průběžně optimalizovat, testovat, pozastavit, inzerent sám
určuje maximální cenu za proklik inzerátu).“
Kontextová reklama
Jak uvádí také JANOUCH (2010, str. 162), kontextová reklama není zvláštní formou
reklamy v pravém slova smyslu. Sám jí popisuje: „Jako kontextovou reklamu můžeme
označit jako plošnou reklamu, tak přednostní výpisy nebo reklamu na obsahových sítích
v PPC systémech. A také reklamu v textu se zvýrazněním určitých slov. Jde tedy o reklamu
buď v kontextu s obsahem stránky, nebo svázanou s konkrétním slovem v určitém textu
(intext- tuto reklamu nabízí například systém TakeIt nebo BBText).“
Intextová reklama aplikuje na určité slovo, které se označí dvojitým podtržením.
Pokud na takové slovo najede uživatel kurzorem myši, vyskočí bublina, ve které je
zobrazena nějaká reklama, buď ve formě textu, obrázku nebo kombinaci obou. Tento druh
reklamy však není příliš šťastným řešením, neboť se často váže pouze k danému slovu –
nereflektuje tak celý text a může se stát, že zobrazená reklama s daným textem vůbec
nesouvisí.
Behaviorální reklama
Tento druh reklamy je dnes celkem problematický a kontroverzní. To, jak funguje,
dobře popisuje MILLER (2010, str. 192): „Behaviorální zaměřování znamená, že konkrétní
reklamy jsou zobrazovány na základě historie prohlížení webu a stránek uživatele.
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Například, když uživatel navštíví několik stránek, které prodávají hudební nástroje,
behaviorální reklama, tyto informace sesbírá a uloží pomocí tzv. cookies. Díky těmto
informacím, pak uživatel vstoupí na stránku s úplně jiným obsahem, kde se ale objeví
reklama s hudebními nástroji.“ Přestože může klient být vůči bannerové reklamě imunní
(jak je popsáno v kapitole o plošné reklamě), podvědomí v tento moment pracuje „proti“
němu. Reklama, která přesně zobrazuje to, po čem uživatel pátrá, si uživatelé podle
mnoha studií spíše všimnou. Již tento text tedy naznačuje, v čem se skrývá ona
kontroverze. Jde o to, že ukládání historie prohlížení se často provádí bez vědomí klienta.
Tyto sledovací systémy dokonce dokáží poznat, co si daný uživatel dal do svých
„oblíbených“ stránek. Dokonale tak mohou zmapovat historii a chování určitého klienta.
Zajímavý článek (Behaviorální marketing? Málokdo mu rozumí a uživatelé jej
odmítají) z tohoto pohledu přinesl i server
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(2009). Ten uvádí, že si

marketéři od tohoto druhu reklamy slibovali nejen výhody jako přesnější a kvalitnější
cílení na zákazníka, ale očekávali také, že bude tato reklama pozitivně vnímána
samotnými uživateli. Tuto výhodu vnímali v tom, že uživatel tak nebude zahlcen
reklamou, která ho nezajímá ale jen těmi produkty, které nějak souvisí s jeho chováním na
Internetu. Výzkumy však ukázaly, že Internetoví čtenáři se obávají ztráty soukromí, jasně
tak dali najevo, že o podobné monitorování nemají zájem. Z tohoto důvodu se tato
reklama dělá v „tichosti“, tedy na hraně etiky a mnohdy i zákona.
Nové trendy v internetové reklamě
Všechny výše zmíněné formy reklamy jsou již nějaký čas známé a fungují. S neustálým
rozvojem moderních informačních technologií vznikají nové a nové příležitosti a nápady,
jak využít Internetu coby marketingového nástroje. Soupis moderních trendů v této
oblasti stručně představuje MILLER (2010, str. 200-202), jedná se o: reklamu v mobilních
telefonech; reklamu na sociálních sítích; reklamu v aplikacích; vývoj nových nestandardních
reklam (zejména z pohledu jejich velikosti a umístění na stránkách, například umístění
reklamy na pozadí stránky, které je pak celé „klikací“).
3.3.5.3 Direct marketing
Přímým marketingem se nazývají činnosti, kdy je komunikace uskutečňována přímo
mezi dvěma subjekty a oslovený jedinec má možnost okamžité reakce. Direct marketing
jako takový byl využíván v praxi mnohem dříve, než vznikl Internet. KOTLER (2005, str.
928) přímý marketing definuje jako: „Přímou komunikaci s pečlivě vybranými
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individuálními zákazníky, s cílem získat okamžitou odezvu.“ Z této definice plyne, že
jedním ze základních předpokladů pro dobrý přímý marketing je nezbytná databáze
klientům. Tato podmínka má obecnou platnost v případě používání jakékoliv z forem
přímého marketingu, kterou může být marketing po telefonu; direct mail; zásilkové
katalogy; teleshopping s přímou odezvou atd. Vzhledem k tomu, že tento text je zaměřen
na internetový marketing, je dále pozornost věnována aplikacím přímého marketingu
v prostředí Internetu. Nejdůležitějším nástrojem direct marketingu používaným na
Internetu je e-mailing, dále webové semináře; tzv. VoIp a online chat.
E-mailing
E-mailing je posílání různých zpráv klientům, kteří k tomu dali svůj souhlas. Tento
marketingový nástroj je charakteristický poměrně vysokou účinností, jak uvádí JANOUCH
(2010, str. 279): „Prostřednictvím e-mailingu lze nejen prodávat, ale také budovat
dlouhodobé vztahy se zákazníky.“ Tento způsob komunikace je často považován za
kontraproduktivní, neboť mnoho lidí dostává spoustu reklamních e-mailů, které si
nevyžádali a považují jej tak za tzv. spam. U e-mailingu se však jedná o rozesílání zpráv,
s jejichž obdržením již klient předem sám souhlasil (ostatně česká legislativa ani jinou
možnost nedává, zákon č.101/2000 Sb., povoluje šíření obchodních sdělní elektronickými
prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas). Pokud
dostane klient e-mail se kterým souhlasil, dívá se na něj jinak než na nevyžádanou poštu a
když je obsah takové zprávy ještě zajímavý, může jít opravdu o silný marketingový nástroj.
Další výhodou e-mailingu je fakt, že se jedná o velmi levný nástroj. Je samozřejmě logické,
že obsah takové zprávy se bude lišit podle cíle, který společnost rozesláním zprávy sleduje.
Lze tak rozdělit e-maily do několika kategorií. Jedná se o e-mail s nabídkou (e-mail
s nabídkou logicky označuje zprávu s nabídkou zboží nebo služeb. Nejčastěji je využívají
e-shopy); newsletter (newsletter je pravidelně posílaný e-mail s informacemi, které by
neměli být reklamního ani prodejního charakteru.)
Webové semináře
Jedná se o semináře, konference nebo prezentace vedené přes web. Silnou stránkou je,
že zapojení posluchači mohou s přednášejícím komunikovat, aniž by opustili teplo svého
domova. Tento způsob komunikace umožňuje, aby se obě strany nejen slyšely, ale také
viděly. Stačí k tomu počítač, mikrofon a webkamera. Tento způsob komunikace nejčastěji
využívají různé vzdělávací agentury.
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VoIP
VoIP je zkratka pro Voice over Internet Protocol a jednoduše znamená volání přes
Internet. Tento fenomén se rozšířil zejména se vznikem služby Skype. V dnešní době jej
firmy využívají zejména pro jeden z kanálů, skrze nějž mohou klienti informovat a
komunikovat s danou společností. Tento způsob komunikace – protože je zdarma (nejdeli se do důsledku a nepočítá se za cenu, cena připojení na Internet)- je zejména v USA
velmi oblíbeným komunikačním kanálem pro zákazníky, kteří se rozhodují o koupi a
mohou se takto dozvědět o dalších výhodách či nevýhodách poptávaného zboží.
Online chat
Jedná se o podobný způsob komunikace jako VoIP, nicméně jedná se o komunikaci
psanou formou. Tato forma komunikace je nejčastěji využívaná a stránek, které něco
prodávají (e-shopy, letecké společnosti atd.). Zákazníci tento kanál mohou používat pro
řešení svých stížností nebo stejným způsobem jako u VoIP.
3.3.5.4 Blog marketing
Termín blog vznikl zkrácením výrazů „web log“, což v překladu znamená webový
žurnál. Důležité charakteristiky blogu, kromě toho, že se nachází na Internetu, uvádí
MILLER (2010, str. 315), který zdůrazňuje: „že se jedná o žurnál, který je poměrně často
aktualizován“. Důležitým faktorem je, že blogy jsou často provázány pomocí odkazů
s jinými blogy nebo jinými stránkami, o nichž autor píše. Články, umístěné na blog mohou
obsahovat text, obrázky, videa, odkazy na články jiných blogů či úplně jiné stránky. Obsah
blogu je určován svým majitelem, to znamená, že se zde nejčastěji objevují osobní názory.
Většina blogů také povoluje svým čtenářům reagovat na publikovaný obsah ve formě
komentářů (obvykle se nachází pod článkem, k němuž se vztahují). Zmíněné
charakteristiky tedy ukazují, že blog je živoucí platformou, kde si mnoho lidí může
vyměňovat své názory, prezentovat svoje postoje, a ovlivňovat tak i postoje ostatních.
Pojem blogger označuje člověka, který provozuje a píše blog a analogicky lze
pokračovat slovesem blogovat, které vystihuje činnost bloggera, tedy psaní článků.
Blogosféra označuje v podstatě celý svět, zabývající se blogy, vymezuje celou komunitu
lidí, kteří se prostřednictvím blogů virtuálně setkávají a diskutují o věcech.
Tyto postřehy jsou velice důležité pro marketing. Díky zmíněné provázanosti a
možnosti reakce na zveřejněný obsah tak vznikají již zmíněné komunity lidí (autorů blogů
ale i jejich čtenářů), které spojuje podobná tématika blogu nebo pohled, kteří autoři blogů
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prezentují. Důležitým faktorem je i častá aktualizace a vzájemná důvěra mezi členy
takových skupin. Nejčtenější blogy tak mohou celkem snadno ovlivňovat mínění druhých.
Z tohoto pohledu jde o velmi účinný marketingový nástroj. Další přínosy blogování
shrnuje JANOUCH (2010, str. 228): „U blogování lze přínosy rozdělit do 4 kategorií:
zvyšování popularity stránek, na které směřují odkazy z blogu; zjišťování slov, která lidé
hledají (dlouhý ocas); ovlivňování čtenářů (měří se počet čtenářů, komentářů, čas
strávený na blogu apod.); získávání informací (především z komentářů).“
Blog marketing lze podle MILLERA (2010, str. 315) z pohledu marketingu použít
dvěma způsoby. Jedná se buď o vytvoření vlastního firemního blogu kde lze uveřejňovat
zajímavé články. Tímto způsobem lze ovlivňovat myšlení druhých ale získávat tak i jejich
zpětnou vazbu. Firemní blog může být součástí oficiální stránky společnosti, nezřídka
jsou však pro blog zřizovány stránky s vlastní adresou. JANOUCH (2010, str. 229) v této
souvislosti zmiňuje i tzv. mikroblogy. Jedná se o stránku, která již dopředu deklaruje, že se
zabývá pouze určitým produktem, např. jedním typem fotoaparátu. Její čtenáři jsou tedy
stávající i potenciální zákazníci tohoto typu fotoaparátu, společnost tak má možnost
použití dalšího nástroje, jež navštěvuje přesně definovaná skupina klientů.
Druhým způsobem použití blog marketingu je snaha ovlivňovat ostatní bloggery tak,
aby psali o tématech, která jsou z pohledu firmy žádoucí (například o uvedení nového
výrobku; mnoho blogů se například věnuje moderním technologiím a elektronice. Mnoho
autorů a čtenářů z této komunity jsou potenciální zákazníci těchto výrobků, pokud tedy
firma přichází na trh s novým výrobkem, je více než žádoucí na prezentaci takového
produktu pozvat i autory nejčtenějších blogů, kteří pak „nezávisle“ na oficiální propagaci
zviditelní produkt u mnoha potenciálních kupců. V podstatě jde o formu propagace
„jedna paní povídala“, což je často ta nejlepší reklama.). Použití tohoto nástroje je však
dvojsečné. Rychlost s jakou se šíří pozitivní aspekty propagovaného produktu se při
jakékoliv chybě mohou obrátit v negativní reklamu.
Obecně lze tedy říci, že blog marketing je důležitou součástí marketingového plánu.
Nejlépe je používat obě zmíněné formy najednou. Důležitá je i komunikace a koordinace
s oddělením nebo koncepcí Public relations.
3.3.5.5 Sociální média
Prozaickou definici toho, co to vlastně sociální média jsou, uvádí MILLER (2010, str.
359): „Řekněte něco svým přátelům a doplňte, ať to řeknou i svým přátelům – to je to, o
čem jsou sociální sítě.“. Tuto myšlenku rozvádí JANOUCH (2010, str. 210): „Sociální
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média jsou online média, kde je obsah (spolu) vytvářen a sdílen uživateli. Sociální média
se nepřetržitě mění tím, jak se mění (přibývá) jejich obsah a také přidáváním mnoha
funkcí.“ BEDNÁŘ (10) podstatu ale i vznik sociálních sítí vysvětluje slovy: „Sociální média
jsou poměrně novým typem webových aplikací. Vyvinuly se v prvním desetiletí 21. století
z předchůdců, kteří sloužili uživatelům Internetu před nimi. Tito předchůdci byli různí;
diskusní servery, online fotogalerie, weblogy, úložiště pro soubory, servery, na kterých se
daly hodnotit fotografie řada dalších. Tvůrci těchto služeb si časem všimli, že uživatelé
nechtějí jen publikovat obsah, ale také komunikovat s ostatními uživateli – a to co
největším počtem různých cest. Zkrátka, že chtějí poskytovat informace ostatním, chtějí
sdílet a tvořit. A nejen to, chtějí se vzájemně hodnotit, chtějí si hrát.“ Jednoduše lze tedy
tyto charakteristiky shrnout do formulace, že sociální média jsou webovou platformou,
kde se scházejí její uživatelé za účelem komunikování, publikování a následně sdílení
těchto informací mezi jimi samotnými. Těmito informacemi mohou být diskuse, odkazy
na stránky fotografie, videa atd. BEDNÁŘ (2011, str. 10) uvádí, že sociální média jsou
v podstatě založena na tom, že: „většina obsahu je vytvářena samotnými uživateli;
základem jsou vztahy mezi uživateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy a hodnocení;
provozovatelé serverů jen minimálně vstupují do jejich provozu.“
Z pohledu marketingu jsou tak sociální média místem jakési kolektivní moudrosti.
Názory vyjádřené na sociálních médiích jsou většinou ty „správné“. Tuto myšlenku navíc
Janouch doplňuje postřehem, že lidé pomalu přestávají věřit reklamě. Tato nedůvěra se
v důsledku projevuje tím, že takovíto uživatelé jdou na Internet pro radu, zda ten či onen
produkt zakoupit. Tímto se význam sociálních médií, kde se dnes sdružuje největší
množství Internetových uživatelů, ještě umocňuje. Úkolem marketingu je v této
souvislosti zahájit pomocí sociálních médií obousměrnou komunikaci (na rozdíl od
běžných médií jako jsou noviny, televize atd. to Internet resp. sociální sítě umožňuje),
která usnadní potenciálním zákazníkům orientaci mezi produkty a posílí v jejích očích
značku společnosti.
Přestože je podle tohoto textu patrné jak obrovskou sílou dokáží sociální média být, je
třeba jejich přínos příliš nepřeceňovat. Resp. nepovažovat je za všemocná. Tento pohled a
výčet všeho, čím sociální média nejsou, nabízí ve svém článku OCHMANNOVÁ (2009).
Sociální média podle ní: „nemohou nahrazovat marketingovou strategii; nemohou být
úspěšná bez zapojení se vrcholového managementu; nemohou být chápána jako
krátkodobý projekt; nemohou přinést smysluplné a měřitelné výsledky příliš rychle;
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nemohou přinést úspěch, pokud jsou realizována jen vlastními silami; nemohou rychle
napravit klesající prodeje nebo špatnou reputaci; nemohou přinést úspěch bez
realistického rozpočtu; nemohou zaručit prodej nebo vliv; nemohou přinést úspěch bez
využití lidí se zkušenostmi (z těchto médií); nemohou nahradit public relation.“
Sociálních médií dnes existuje velké množství. Díky určitým společným znakům je tak
možné všechny sítě rozdělit do menších kategorií, takové rozdělení nabízí MILLER (2010,
str. 362). Jedná se o: „sociální sítě (Facebook, LinkedIn); blogy; mikroblogovací služby
(Twitter); sociální záložkovací systémy (Digg, Delicious, StumbleUpon); sdílená
multimédia (Flickr, YouTube), virtuální světy (Second Life).“ JANOUCH (2010, str. 216)
tento seznam doplňuje ještě typem zvaným wikis (wikipedia).“ Následně je pozornost
věnována především těm nejdůležitějším z pohledu marketingu na území České republiky.
Facebook
Facebook je dnes největší a nejpoužívanější sociální sítí na světě. Facebook byl založen
v roce 2004 a měl původně soužit pouze studentům Harvardské univerzity. Od druhé
poloviny roku 2006 se však k Facebooku může přihlásit kdokoliv starší 13-ti
let.ˇ(ZARRELLA, 2010)
Základním principem Facebooku je získávat přátelé (u firem fanoušky) a sdílet s nimi
nejrůznější informace. Z pohledu marketingu představuje Facebook jedinečnou příležitost
pro nejrůznější společnosti přilákat nové uživatele na svou profilovou stránku, a to i
přesto, že přilákání fanoušku ještě neznamená prodej. Facebook je tedy skvělým
nástrojem pro komunikaci firmy s potenciálními i stávajícími zákazníky a jeho
prostřednictvím může firma informovat o nových výrobcích, nových akcích, o vývoji
nových výrobků apod. Na druhou stranu může získávat velmi cennou zpětnou vazbu.
Facebook navíc nabízí také reklamu. Podobně jako PPC reklama se dá reklama na
Facebooku celkem dobře cílit na konkrétní zákazníky. Vzhledem k tomu, že uživatelé
Facebooku do svých profilů uvádějí mnoho informací (např. místo, pohlaví, věk, vzdělání,
stav atd.), může se tato reklama zobrazovat opravdu přesně definovaným uživatelům.
Twitter
Twitter je služba, která sice nedosahuje velikosti Facebooku, nicméně její popularita
stále stoupá. JANOUCH (2010, str. 257) ve své knize uvádí: „Jedná se o bezplatnou sociální
a mikroblogovací službu, jež umožňuje svým uživatelům posílat a číst zprávy, jimž se říká
tweety. Tweety jsou na textu založené příspěvky do 140 znaků, které se zobrazují na
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stránce s profilem autora. Zároveň jsou doručeny lidem, kteří autora sledují a jimž se říká
followeři (followers, odběratelé).“ Zmíněné tweety lze na profil umístit prostřednictvím
internetu nebo pomocí SMS.
Twitter dnes využívá mnoho osobností ze světa show byznysu ale i ze světa sportu.
Uvádí sem krátké zprávy o tom, co právě dělají, kde se pohybují apod. Tyto celebrity mají
mnoho odběratelů a mohou tak propagovat i různé výrobky. Svůj profil dnes zakládá i čím
dál tím více firem.
Z pohledu marketingu se tedy nabízí dvojí využití Twitteru. Jedno, již zmíněné,
založení svého vlastního kanálu, kam lze poté umisťovat příspěvky. Druhý způsob je
vyhledávání tweetů, které se společnosti nějakým způsobem týkají. Takto vyhledané
příspěvky lze komentovat, doplňovat či uvádět na správnou míru.
Wikipedia
Dnes již asi největší encyklopedie na světě. Základním znakem Wikipedie, kterou
založil Jimmy Wales teprve v roce 2001, je tvorba obsahu, který tvoří sami uživatelé.
Přestože Wikipedii nelze využít vyloženě jako marketingový nástroj, protože obsah
hesel musí mít čistě encyklopedický nikoliv reklamní charakter, je dobré neopomenout ani
tento server. Vzhledem ke skutečnosti, že je dnes Wikipedia obecně považována za
relevantní zdroj informací a mnoho uživatelů zde hledá informace, je žádoucí, aby firma
sama kontrolovala, zapisovala, popř. upravovala hesla, která se jí týkají. Mnoho
vyhledávačů pak tato hesla zobrazuje při vyhledávání na prvních místech. Je tedy dobré,
aby z obsahu takových hesel bylo možné přejít například i na oficiální stránky společnosti.
YouTube
YouTube je největší síť na světě pro sdílení videa. Zároveň se jedná o jednu
z nejnavštěvovanějších stránek na světě. Na tomto serveru si každý může založit tzv.
kanál, kam může vkládat svá videa. Úspěšnost tohoto kanálu se měří podle návštěvnosti
resp. sledovanosti jednotlivých videí. Dalším důležitým faktorem je počet „odběratelů“
tohoto kanálu. Jedná se v podstatě o příznivce, kteří jsou stálými návštěvníky kanálu,
zároveň jim při vložení nového videa na kanál přijde upozornění, že se tak stalo. Velkou
výhodou YouTube je také fakt, že zde umístěná videa může kdokoliv umístit na své
stránky. Tím se samozřejmě návštěvnost i popularita kanálu zvyšuje. Ve spojení se
správným blog marketingem a využitím Facebooku může jít o další silný marketingový
nástroj.
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V České republice existuje podobný server Stream.cz. Ten je z celosvětového pohledu
absolutně nezajímavým serverem nicméně pro firmy na lokálním trhu může jít o
zajímavou možnost sebepropagace.
Flickr
Fickr je celosvětová síť určená pro sdílení a třídění fotografií a obrázků. Z pohledu
firem nejde o tak účinný nástroj jako je například Facebook ale mohou Flickr využít jako
doplněk ke svým aktivitám na Internetu. Mohou si zde založit profil, na nějž mohou
vkládat fotografie. Důležitou informací je, že skrze Flickr nelze nic prodávat (ani zmíněné
fotografie). Flickr je tak dobrým nástrojem zejména pro menší či neziskové organizace,
které nemají na svých internetových stránkách takový prostor pro fotografie s větším
rozlišením.
Podobnou službu jako je Flickr v České republice nabízí například server Rajče.net.
LinkedIn
Jedná se o ryze profesionální síť. To znamená, že se zde sdružují odborníci, manažeři
konzultanti apod. Tento server tak funguje jako prostředník pro navázání profesionálního
vztahu s jiným odborníkem na dané téma. Pro firmy je tato síť zajímavá spíše z pohledu
personální politiky než pro hledání nových klientů.
3.3.5.6 Public relations na Internetu
Public relations je dalším významným nástrojem marketingu. Používá se samozřejmě
i mimo Internet. Je tedy možné použít obecnou definici public relations, kterou nabízí
KOTLER (2005, str. 889): „Public relations je budování dobrých vztahů s různými cílovými
skupinami díky získávání příznivé publicity, budování dobrého „image firmy“ a řešení a
odvrácení nepříznivých fám, pověstí a událostí. Mezi hlavní nástroje PR patří vztahy
s tiskem, publicita produktu, firemní komunikace, lobování a poradenství.“.
ZAMAZALOVÁ (2010, str. 461) k této problematice uvádí: „Cílem PR je vytvořit kladné
povědomí veřejnosti nebo její části o firmě a jejích výrobcích. Prostřednictvím Internetu
lze realizovat či podporovat mnoho aktivit PR. Mezi PR nástroje na Internetu patří
především: firemní WWW stránky; tiskové zprávy; účast v diskuzích (diskuzní skupiny,
fóra, elektronické konference aj.; elektronické noviny a časopisy; sponzoring; online
events (virtuální tiskové konference, workshopy, semináře, diskuse); blogy; využití
komunitních webů (Social Media Marketing).“
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Novinky a články
Informovat o novinkách a zajímavostech je jednou z nejdůležitějších činností, kterou
je třeba na Internetu z pohledu marketingu provádět. JANOUCH (2010, STR. 262) definuje,
kde se takové novinky nejčastěji na Internetu prezentují, jedná se o: „obecné zpravodajské
portály; informační servery; oborové weby; firemní webové stránky.“
Nicméně pro PR i na Internetu jsou nejdůležitější skupinou novináři. Z tohoto důvodu
mnoho organizací zřizuje i stránky, které jsou určené pouze této cílové skupině, které na
nich po přihlášení nabízejí nejnovější informace, exkluzivní fotografie ve vysokém
rozlišení, firemní podklady jako jsou loga či tiskové zprávy, které však bývají často
novinářům distribuovány také prostřednictvím e-mailu.
Pro mnoho firem je standardem vydávání elektronického magazínu. Internet je pro
tuto činnost více než příhodný – menší organizace si nemohou dovolit mít tištěnou verzi
takového periodika, online verze je téměř bez nákladů.
Podcasting a vodcasting
Podcasting je přenos digitálního audio obsahu přes Internet do PC nebo mobilních
zařízení. Vodcasting je analogicky to samé, ale obsahem přenosu je video. Název
podcasting (vodcasting) vznikl ze spojení dvou slov: pad (z iPad, což je přehrávač hudby
od firmy Apple) a část (broadcast, což znamená vysílat audio nebo video signál).
V dnešní době tento druh nástroje využívají zejména televize a rádia, resp. jejich online
verze. Mohou zde ukládat a nabízet k přehrání starší programy atd. Dalším příkladem
využití podcastingu je obchod iTunes, zde je dokonce vidět příklad zpeněžení podcastingu
(což není pravidlem).
Virální marketing
JANOUCH (2010, str. 274) definuje virální marketing jako: „marketingový jev, který
umožňuje (usnadňuje, pomáhá) předávat marketingové sdělení a povzbuzuje k této
činnosti lidi.“ Princip virálního marketingu spočívá v samovolném šíření informací mezi
uživateli. Tento princip získal nový rozměr zejména se vznikem sociálních médií, kde
uživatelé často o nových produktech diskutují, sdílejí zajímavá videa, fotky nebo odkazují
na zajímavý článek, který právě přečetli.
Základním kamenem pro úspěch virálního marketingu je zajímavé sdělením který
uživatele motivuje k dalšímu přeposlání. Nejčastěji se tak jedná o vtipná videa, vtipně
řešenou webovou stránku atp.
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BLAKE ROHREBACHER (2000) definuje pět kategorií virálního marketingu: Value Viral
(když si lidé mezi sebou říkají dobré zkušenosti s nějakým produktem, produkt musí být
skutečně kvalitní); Guile Viral (lidé se snaží někomu něco doporučit, protože za to mají
slíbenou další výhodu, příkladem je kampaň banky s produktem kreditní karty: přiveďte
zákazníka a dostane bonus 500 Kč,-); Vital Viral (lidé chtějí sdílet zkušenosti s dobrým
produktem či službou s ostatními, je ale nezbytně nutné, aby takovou službu či produkt
měl i druhý uživatel – např. Skype, ICQ nebo počátek telefonu – jeho výhodu lze
zaznamenat pouze ve chvíli, kdy jej mají oba uživatelé), Spiral Viral (jedná se o sdílení
vtipných, hrozných nebo zajímavých zkušeností, příkladem je vtipné video, které se pak
šíří po Internetu; dobrý virální marketing tak zaznamenají i média – toto video na
YouTube již shlédlo přes milion jeden uživatelů apod.), Vile Viral (jedná se o sdělování
negativní zkušenosti).
Guerilla marketing
Guerilla marketing vznikl v 70. letech v USA a jedná se o velice levný marketingový
nástroj, jehož charakteristickým rysem je záměr šokovat. Tato skutečnost je v prostředí
Internetu reprezentována drsnými záběry, ať už jsou na fotografiích nebo videu. O guerilla
marketingu se tak často říká, že je na hraně etiky. Přestože v podstatě také o druh
virálního marketingu, mnoho autorů jej uvádí jako samotný marketingový nástroj.
3.3.5.7 Podpora prodeje na Internetu
Téměř žádný produkt se v současnosti neobejde bez dostatečné podpory prodeje.
Technik používaných v rámci tohoto marketingového nástroje je mnoho a celá řada z nich
je stejných jak na Internetu, tak mimo něj.
Podporu prodeje definuje VYSEKALOVÁ (2006, str.193) „Podpora prodeje (sales
promotion) patří do marketingové techniky používající v ohraničeném čase pobídek, které
nejsou součástí běžné motivace spotřebitelů, s cílem zvýšit prodej. Jde o souhrn různých
výhod a zvláštních hodnot produktu či služeb. Prostředky podpory prodeje jsou zaměřeny
jak na zákazníky, tak na zprostředkující mezičlánky (obchod). Jejich prostřednictvím se
dosahuje rychlé reakce, ale výsledek je většinou jen krátkodobý, nevytváří trvalé
preference k danému produktu či značce. Tato forma komunikace je vhodná, chceme-li
přivést zákazníka přímo k určitému produktu. Je zde možná i přímá komunikace,
například ochutnávky zboží, předvádění produktu na místě prodeje.“ Tuto obecnou
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definici lze aplikovat i na prostředí Internetu s tím, že podpora prodeje v tomto případě
má navíc nespornou výhodu, a to nízké náklady.
Internet je pro podporu prodeje přirozenou platformou především pro firmy, které své
produkty prodávají přímo na Internetu, nicméně podpořit prodej lze i u výrobků, které se
prodávají mimo něj. Podpora prodeje se používá i u firem podnikajících v modelu B2B,
následující výčet je však věnován zejména firmám skupiny B2C.
JANOUCH (2010, str. 194) doporučuje na Internetu využívat:


vzorky (zde je možnost např. krátké ukázky hudební nahrávky, demo verze
softwaru apod.), kupony na slevy nebo jiné výhody (často jsou umístěny na
stránkách, nebo jsou zasílány e-mailem stávajícím zákazníkům a klient si jej může
vytisknout; další formou je kód, který klient obdrží a při placení jej zadá do určené
kolonky, může tak získat další slevu).



soutěže a ankety (na Internetu se k tomuto vyvinuly interaktivní hry avšak zde se
využívá spíše reklama).



slevy samotné (zde je problém v tom, že ceny jsou na Internetu již tak nízké, navíc
konkurence je na Internetu dobře čitelná co se týče cenové politiky – zlevní-li jeden
server, během chvíle tak může učinit i druhý. Tím se výhoda slev smazává).

ZAMAZALOVÁ (2010, str. 464) ke slevám ještě dodává, že zde nově začíná využívat tzv.
množstevních slev, dále pak dodává: „Vedle známých množstevních slev lze na Internetu
realizovat mnoho kombinací cenových zvýhodnění produktových balíčků, což by
v kamenném obchodě bylo velmi náročné až nemožné.“
Všechny předchozí nástroje je možno využívat jak na Internetu, tak mimo něj.
Skvělým, pouze internetovým nástrojem je tzv. cross-selling a up-selling. ZAMAZALOVÁ
(2010, str. 465) k těmto nástrojům uvádí: „Cross-selling spočívá v doporučení
souvisejícího zboží. Pokud tedy uživatel vloží do nákupního košíku např. digitální
fotoaparát, okamžitě se mu zobrazí nabídka paměťových karet, pouzder a stativů.
Zobrazeny mohou být položky, které se k danému artiklu zákazníci obchodu nejčastěji
nakupují.“ Naproti tomu up-selling, popisuje JANOUCH (2010, str. 199): „znamená
strategii přimět zákazníka ke koupi nového modelu nebo modelu vyšší třídy. Většinou jsou
nabízeny různé produkty v základní verzi, které však zároveň existují i ve verzi exklusive,
gold apod. Zákazník má tak možnost okamžitě za příplatek zvolit produkt s lepšími
vlastnostmi.“ Další možností podpory prodeje na Internetu jsou různé možnosti
porovnávání zboží, prodloužení zákonných lhůt při koupi zboží přes Internet nebo
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poskytnutí věrnostních programů. U takových programů Internet dokáže ukládat přesnou
historii zákazníkových nákupů a může tak nabízet výhody, které jsou takříkajíc „šité na
míru“.
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4 Metodická část
4.1 Popisná analýza
Cílem popisné analýzy je získání co nejpřesnějších informací o konkrétních aspektech
zkoumané oblasti. V této práci byla tato metoda výzkumu použita pro zjištění historických
souvislostí z oblasti softballu a jeho grafického zpracování v minulosti. Analýza vychází
z dat získaných ze sekundárních zdrojů, tedy z dat, které již dříve někdo jiný vyzkoumal,
leč pro jiné účely. Tato sekundární data se dále dělí na:
a) Interní; v případě firmy se jedná například o vnitřní firemní zprávy
b) Externí; data ze zdrojů v okolí firmy, např. výzkumné zprávy, články
z odborných časopisů, vládní dokumenty apod.
V metodě popisné analýzy se získaná data hodnotí, komentují, přidávají se k nim
vlastní názory.
Postup popisné analýzy dle PŘIBOVÉ (1996):
a) Vytyčení cíle
b) Vyhledávání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který je nutno
vzhledem k cíli sledovat
c) Určení souboru materiálu
d) Čtení
e) Systematické sledování
f) Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů a grafů
g) Rozbor, hodnocení, závěr

4.2 Heuristická analýza
Heuristická analýza je jednou ze základních metod analýzy webových stránek. Jedná o
expertní rozbor prováděný na základě již známých a prakticky ověřených poznatků
týkajících se vybrané kvalitativní charakteristiky webové prezentace. Tyto poznatky
mohou mít podobu seznamu bodů, které je potřeba u webových stránek zkontrolovat
(zažil se pro něj anglický výraz checklist), nebo analýza vychází pouze z teoretických
znalostí a praktických zkušeností osoby, která ji zpracovává. V takovém případě se
analýza více blíží expertnímu posudku (ŠPINAR, 2004).
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4.3 Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření je jednou z nejčastěji používaných metod marketingového
průzkumu. V této práci bylo využito písemné dotazování pro zjištění image softballu. Při
sestavování dotazníku se postupuje podle daných kroků (PŘIBOVÁ, 1996):
a) Vytvoření seznamu informací, které má dotazník přinést
b) Určení způsobu dotazování
c) Specifikace a výběr cílové skupiny
d) Konstrukce otázek
e) Konstrukce dotazníku
f)

Tzv. pilotáž (provedení předvýzkumu)

4.4 Pozorování
PŘIBOVÁ (1996) uvádí jako charakteristické pro pozorování to, že probíhá bez aktivní
účasti pozorovaného. Může být tedy využito tam, kde jsou potřeba údaje evidenčního
typu. Pozorování se uskutečňuje v rozsahu, který je předem určen. Je prováděno odborně
připraveným pozorovatelem tak, aby charakteristiky pozorování byly kontrolovatelné, a to
z hlediska spolehlivosti, objektivnosti a validity. Podle PŘÍBOVÉ A KOL. (1996) pak
může být pozorování:
a) Zřejmé či skryté
b) Strukturované či nestrukturované
c) Přímé či nepřímé
d) Osobní či s využitím technických zařízení
e) Pozorovaná akce může být přirozená nebo uměle vyvolaná

4.5 SWOT analýza
SWOT analýza zjišťuje na základě strategického auditu klíčové silné (Strenghts) a
slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Audit nabízí
nepřeberné množství dat různého významu a spolehlivosti. Analýza SWOT tato data
zpracovává a zdůrazňuje klíčové položky vyplývající z interního i externího auditu.
V zájmu větší působivosti se jedná o malý počet položek, které ukazují, kam by měl podnik
upřít svou pozornost (KOTLER, 2005).
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5 Analytická část
Pro vytvoření skutečně silné marketingové strategie je vedle stanovení cílů nezbytně
nutná znalost dvou důležitých aspektů. Prvním z nich je zákazník. Téměř každá
marketingová učebnice svým čtenářům nabízí asi neznámější poučku tohoto oboru:
myslet jako zákazník. Bez znalosti potřeb svých zákazníků nelze připravit plán, který by
mohl dlouhodobě uspět. Druhým atributem, který je nutný pro sestavení správného
balíčku marketingových nástrojů, je znalost své současné situace. Jednoduše řečeno, je
třeba zhodnotit, v čem je firma silná a v čem naopak slabší.
Pakliže je cílem této práce představit návrh balíčku nástrojů, který by fotbalový klub
v České republice měl pro svůj internetový marketing využívat, je nezbytně nutné znát
situaci v obou zmíněných otázkách. Následující kapitoly nabízejí analýzu potřeb uživatelů
stránek fotbalových klubů a v druhé části komplexní analýzu současného stavu webových
stránek klubů Gambrinus ligy.

5.1 Analýza potřeb fotbalového publika na internetových
stránkách fotbalových klubů
Jedním ze základních předpokladů pro vytvoření účinné marketingové strategie je
dobrá znalost svých zákazníků. Téměř každá firma v téměř každém odvětví zná přesně své
klienty a má je rozděleny podle určitých kritérií (demografická, geografická, sociografická
apod.) a do jistých skupin neboli segmentů. Každý z těchto segmentů má více či méně
rozdílné potřeby, jejichž přesná znalost je základem pro volbu vhodných marketingových
nástrojů, s jejichž pomocí chce firma s daným segmentem dosáhnout předem zvolených
výsledků. Sportovní organizace není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Avšak stejně jako
je oblast sportovního průmyslu poměrně specifickým oborem, mají sportovní organizace i
specifický druh zákazníků.
ČÁSLAVOVÁ (2004, str. 33) uvádí z pohledu sportovní organizace tyto cílové skupiny:
„sportovec, mecenáš, média, veřejnost; dále pak dodává ČÁSLAVOVÁ (2009, str. 43)
dodává: „sponzory, diváky a fanoušky (příznivce, zákazníky klubových zařízení)“. Pro
sportovní klub (celkově i z pohledu internetového marketingu), jsou důležité zejména tyto
tři skupiny:
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fotbaloví příznivci,



novináři (média),



sponzoři (resp. partneři).

Tyto tři skupiny jsou v tomto textu považovány za hlavní segmenty.
Cílem této práce je sestavit ucelený balíček nástrojů a doporučení k jejich užití
fotbalovým klubem. Aby bylo možné tento cíl splnit, je nezbytně nutné provést analýzu
potřeb fotbalového publika, tedy co zmíněné skupiny publika fotbalového klubu od
internetových stránek vyžadují. Následující tři kapitoly tyto potřeby analyzují.

5.1.1 Fotbaloví příznivci
Aby bylo možné analyzovat potřeby fotbalových příznivců, jako uživatelů
internetových stránek fotbalových klubů, je nutné nejprve vymezit jejich charakteristiky.
Fotbaloví příznivci tvoří nejpočetnější skupinu fotbalového publika. Fotbalové kluby
často deklarují svůj postoj, že fanoušek je pro ně na prvním místě. KUBINČÁK (2010, str. 7)
uvádí nejčastější rozdělení fotbalových fanoušků, a to konkrétně fotbalové diváky,
fotbalové fanoušky a fotbalové chuligány. Tyto skupiny jsou dle KUBINČÁKA (2010. str. 7)
charakterizovány následovně:


Fotbalového diváka je možné označit jako pasivního pozorovatele hry, který není
ovlivněn rivalitou obou týmu a zápas sleduje zcela neutrálně. Nechodí jen na
fotbalová utkání, ale i na jiné sportovní hry. Zajímá ho hlavně výsledek a děj
utkání, proto není spjat s žádným klubem, jehož symboly by nosil. Jeho nezaujatý
pohled zvyšuje ovšem objektivní hodnocení hry i jednotlivé výkony sportovců.
Není vždy přítomen na stadionech, ale sport sleduje často „pasivně“,
zprostředkovaně z různých médií (televize, internet, tisk, rozhlas atp.). Tím že
nenavštěvuje všechny zápasy, nezná ani přesné rituály běžné pro fotbalového
fanouška nebo chuligána. Přesto odchází po shlédnutí spokojen a se silným
prožitkem z průběhu hry.



Fotbalový fanoušek je ke kopané vázán prostřednictvím mužstva, klubu či
konkrétního hráče. Díky identifikaci (ztotožnění) s týmem si přeje výhru svého
mužstva a o to víc prožívá úspěchy i neúspěchy klubu. Fotbal je většinou jeho
jediným oblíbeným sportem. Jeho identifikace s klubem se projevuje hlavně v
podobě oblečení (repliky dresu, klubové šály, kšiltovky, trička, vlajky, odznaky
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apod.). Tento fanoušek používá pojem dělení na „MY“ (fanoušci klubu) a „ONI“
(fanoušci jiných klubu).


Fotbaloví chuligáni se sdružují ve skupinách, které tvoří většinou mladí militantně
orientovaní jedinci. Přicházejí na fotbalové stadiony nebo do jejich okolí s cílem
vyvolat konflikt či bitku s jinými skupinami soupeřova týmu. Na rozdíl od
fanoušků se často ani neidentifikují s fotbalovým klubem, ale jen se svojí skupinou
a proto se tyto skupiny (party, tlupy, gangy) vyznačují vlastními názvy. Některé
jsou velmi dobře organizovány a nesjednocuje je jen klubové rivalství, ale i
politické, rasové, náboženské, národnostní, regionální a sociální motivy. Odlišují
se především streetwearovým oblečením oblíbených značek (Dr. Martens,
UMBRO, Everlast, PitBull, Kappa, Nike, Adidas atp.), vlajkami, šálami s motivy
typickými pro určitou skupinu, fanziny (z anglického fan – fanoušek a magazine –
časopis), webovými stránkami (včetně působení v chatových diskusích),
tetováním apod. Fotbalové chuligánství se objevuje i v textech některých
hudebních skupin, zejména skinheadských a punkových. V některých případech
fotbalového chuligánství je znát jeho propojení s organizovaným zločinem (řada
chuligánu se pohybuje v kriminálním podsvětí bez vazby na fotbalové prostředí).
„Bylo zjištěno, že chuligánské skupiny při cestách do zahraničí pašovaly drogy či
jiné ilegální zboží nebo byly využívány pro majetkovou i násilnou kriminalitu
(vydírání, výpalné apod.).” Takto si totiž vydělávali na svoji činnost. Většinou však
sloužili jako „pěšáci“ zločineckým korporacím. Tyto formy jednání, ale nejsou
běžným atributem fotbalového chuligánství, jde spíše o výjimky (KUBINČÁK, 2010;
HRABÁLEK, 2009).

Z uvedeného lze vyvodit, že pro fotbalový klub má největší význam získat přízeň
fotbalových diváků a fotbalových fanoušků. Uvedené skupiny představují klíčové
zákazníky klubu.
Charakteristiky fotbalových příznivců v České republice uvádí také ZDRÁHAL (2010,
str. 11). Ve svém textu hovoří o průzkumu nazvaném „Divácká reflexe sportovních utkání
za účelem srovnání rozdílů mezi fotbalovými a basketbalovými fanoušky“, který byl
proveden v roce 2007 Fakultou tělesné výchovy a sportu UK. Z výsledků tohoto
dotazníkového šetření vyplynulo následující: „v publiku převažují mladí lidé; ženy tvoří
nanejvýš 1/5 fotbalového publika; podíl diváků s vysokoškolským vzděláním je menší než
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10%; nejpočetněji zastoupeni jsou studenti, na druhém místě následují dělnické profese;
největší skupina diváků navštěvuje zároveň fotbalové i hokejové zápasy; publikum je
většinově složeno z „obecných“ sportovních diváků (ne z diváků „specialistů“
preferujících určitý sport)“.
Pro analýzu potřeb fotbalových příznivců jsou za hlavní segmenty považováni
fotbaloví diváci a fotbaloví fanoušci. Tato analýza byla provedena na základě
dotazníkového šetření a je popsána v následujících kapitolách.
5.1.1.1 Tvorba a popis dotazníku
Cílem dotazníku je zjistit, co běžní uživatelé od internetových stránek fotbalových
klubů očekávají. Jak by stránky měly vypadat, jaký obsah by zde neměl chybět a jaké
funkcionality by stránky měly uživateli nabídnout. Aby však byla analýza kompletní,
zaměřuje se dotazník také na prostředí sociálních médií.
Dotazník byl vytvořen v online podobě a obsahoval 42. otázek, rozčleněných do 6-ti
logických celků, které jsou následující:
1. Návštěvnost internetových stránek fotbalových klubů; cílem této sekce bylo zjistit,
zda fanoušci znají stránky svých oblíbených klubů, jak často je navštěvují a jakým
způsobem se na ně dostávají.
2. Funkce a aspekty internetových stránek fotbalových klubů; tato sekce zjišťovala,
jakou funkci od zmíněných stránek fotbaloví fanoušci očekávají, tzn. jakou úlohu
by stránky z jejich pohledu měly plnit.
3. Obsah a funkcionality internetových stránek fotbalových klubů; tato sekce
dotazníku již zkoumala konkrétní aspekty stránek. Jedná se o analýzu obsahu,
které jeho části jsou pro fanoušky důležité a které méně. V druhé polovině se tato
sekce zabývala funkcionalitami, které fanoušci od stránek očekávají.
4. Sociální média a fotbalové kluby; tato sekce se zabývala otázkou, zdali fanoušci
využívají sociální média, která fotbalové kluby používají.
5. Informační část; poslední sekce dotazníku se zabývala obecným demografickým
vymezením respondentů a zjišťovala jejich četnost a způsob používání Internetu.
Oslovení respondenti museli splňovat základní kritéria vycházející z výše uvedených
charakteristik fotbalových diváků a fanoušků. Druhým požadavkem bylo, aby dotazovaní
byli alespoň částečnými uživateli Internetu.
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Prosba o vyplnění dotazníku byla umístěna na diskusní fóra všech prvoligových,
druholigových a třetiligových mužstev (celkem 66 mužstev), dále byla uložena
Facebookových stránkách těchto klubů, Facebookových stránkách zabývajících se
fotbalem a v neposlední řadě na diskusních fórech jiných fotbalově zaměřených
internetových stránkách (např. magazíny).
Celkově bylo osloveno více než 100 000 respondentů z celé České republiky.
Celé znění dotazníku je v příloze č. 2.
5.1.1.2 Interpretace výsledků dotazníku
Výsledky

informační

části

dotazníku

v podstatě

kopírují

výše

zmíněnou

charakteristiku fotbalových fanoušků a diváků. 77% respondentů je ve věku do 30-ti let, ve
věku do 45 let je to pak celkově 94% všech dotázaných. Se Zdráhalovou obecnou
charakteristikou fotbalového diváka a fanouška se shoduje i fakt, že 86% respondentů
jsou muži, pouze 14% ženy (potvrdil se tedy předpoklad, že fotbal aktivně sleduje
maximálně 25% žen ze všech fotbalových fanoušků). Jediným faktorem, který v tomto
ohledu nebyl shodný, je rozlišení fotbalových fanoušků dle typu dokončeného vzdělání.
Zatímco u Zdráhalova šetření je řečeno, že mezi fotbalovými fanoušky je asi 10% diváků
s vysokoškolským vzděláním, toto šetření potvrdilo, že vysokoškolské vzdělání má 35%
respondentů. Grafickou podobu demografických informací shrnují graf č. 1 a č. 2.

Věk
méně než 15

16-30

31-45
1%

46-60

61 a více

1%

5%
16%

77%

Graf 1 - Věková struktura respondentů., zdroj: vlastní
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Vzdělání

Status

Základní

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

5%

10%

Studuji
Pracuji
Jiné (nezaměstnaný, důchodce, na mateřské
apod.)
6%

35%

49%

2%

48%

45%

Graf 2 - Vzdělání a status respondentů, zdroj: vlastní

Tato sekce dále zjišťovala, jak aktivními uživateli Internetu dotazovaní jsou. Z pohledu
relevance dotazníku je velice pozitivní zjištění, že 97% dotázaných využívá Internet denně.
Výsledky sekce nazvané „Návštěvnost internetových stránek fotbalových klubů“
dotazníku určily, že 99% dotazovaných považuje existenci webových stránek pro fotbalový
klub za nutnost. Další důležité zjištění, i z pohledu relevance výsledků, je fakt, že 90%
respondentů má v Gambrinus lize svůj oblíbený klub 92% z nich někdy v životě vidělo
stránky tohoto klubu, přičemž 75% tyto stránky navštěvuje pravidelně každý týden (18%
z dotazovaných stránky navštíví pouze v případě, že se děje něco výjimečného jako je např.
důležité utkání, „velký“ přestup apod.; pouze 7% dotazovaných navštěvuje stránky klubu
sporadicky). Poněkud diferencovanější odpovědi nabízela otázka týkající se způsobu
vstupu na stránky. 47% dotazovaných má stránky svého klubu uložené v tzv. oblíbených
stránkách, 39% zadává adresu stránky přímo do vyhledávače (často si adresu pamatují
nazpaměť). Pouze 13% lidí vyhledává stránky pomocí vyhledávačů jako je Google nebo
Seznam.cz (v tomto případě je však nutné dodat, že se jedná o již aktivní uživatele, nelze
tedy bagatelizovat otázku optimalizace stránek pro vyhledávače nebo volbu adresy webu,
to jsou faktory, které ovlivňují otevřenost webu vůči novým návštěvníkům. Avšak analýza
přístupnosti stránek nebyla v tomto průzkumu zjišťována; přístupnost stránek je jedním z
cílů Analýzy současného stavu internetových stránek fotbalových klubů). Celkový pohled
nabízí graf č. 3.
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Četnost návštěv
stránek oblíbeného
fotbalového klubu

Způsob příchodu na
internetové stránky
oblíbeného klubu

Pravidelně (každý týden)

Mám stránky uloženy v mých "oblíbených
stránkách"

Sporadicky (1-2 za rok)

Vyhledáváním ve vyhledávači (Google,
Seznam.cz apod)

Jen když se děje něco významného (zajímavé
utkání, "velký" přestup apod.)

Zadáním adresy do adresního řádku (adresu
znám)

18%
39%

7%

48%

75%
13%

Graf 3 - Četnost návštěvnosti a způsob příchodu na internetové stránky oblíbeného fotbalového klubu, zdroj:
vlastní

Sekce nazvaná „Funkce a aspekty internetových stránek fotbalových klubů“ zjišťovala
názory na konkrétní aspekty, které by internetové stránky fotbalového klubu měli mít,
jakou mají důležitost a jaké další návrhy opomenutých aspektů fotbalový divák na
stránkách postrádá a jaké funkce stránek jsou pro něj důležité.
První otázka z této sekce se zabývá naprosto obecnými atributy stránky, jako je celkový
design, struktura, jednoduchá adresa, kvalitní obsah stránek a prezentace partnerů klubu,
přítomnost loga klubu. Dotazovaní měli možnost ohodnotit váhu (důležitost přítomnosti)
nabízených aspektů na stránce klubu známkou 1-5 (jako ve škole) popř. doplnit svůj
vlastní. Z výsledků, které jsou zpracovány do podoby průměrné obdržené známky,
vyplývá, že nejdůležitějším aspektem je pro fanoušky kvalitní obsah a přehlednost.
Nejméně podstatným aspektem je pak přítomnost log sponzorů klubu. Celkové výsledky
ukazuje graf č. 4.
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Důležitost přítomnosti obecných atributů na
internetové stránce fotbalového klubu
1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité
3,33
2,39
1,8
1,23

1,33

1,71

2,77
2

2,15

Graf 4 - Důležitost přítomnosti obecných atributů na internetové stránce fotbalového klubu, zdroj: vlastní

Stejný způsob hodnocení a případné dopsání vlastního postřehu nabízela i otázka
zaměřená na funkce webu z pohledu fanouška. Cílem bylo zjistit jaká z nabízených funkcí
stránek je pro fanouška nejdůležitější. Dotazníkem nabízené funkce: funkce informační,
funkce diskusní (mezi fanoušk)y, funkce komunikační (se zástupci klubu), funkce
prostředníka pro nákup zboží, funkce prostředníka pro rezervaci vstupenek a v neposlední
řadě zábavní funkce stránek. Nejočekávanější funkcí je z pohledu fanoušků jednoznačně ta
informační. Nejméně závažná je pak funkce prostředníka pro nákup zboží. Dotazovaní
často využívali možnosti dopsat své vlastní názory. Mezi těmito názory stojí za zmínku
určitě funkce jakéhosi vyhledávače nových talentů („lákat nové talenty-děti“); větší důraz
na funkci komunikačního prostředníka („mobilizace fanoušků a vazby fans-team-vedení“);
větší důraz na propagaci klubu a v neposlední řadě by stránky měly plnit funkci prostoru
nabízejícího „získání financí pro klub a zejména fanklub“. Celkové výsledky této otázky
interpretuje graf č. 5.
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Důležitost funkcí, které by měly klubové
stránky plnit z pohledu fanouška
1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité
2,57
2,21

2

1,9

2,09

1,26

Informační
funkce

Zábavní funkce

Funkce
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Diskusní funkce Komunikační
prostředníka pr prostředníka pro (mezi fanoušky)
funkce (se
nákup zboží
rezervaci
zástupci klubu)
vstupenek

Graf 5 - Důležitost funkcí, které by měly klubové stránky plnit z pohledu fanouška, zdroj: vlastní

Sekce s názvem „Obsah a funkcionality internetových stránek fotbalových klubů“ je
zaměřená již na konkrétní druhy informací, zábavy a funckionalit, které by stránka měla
nabízet. Respondent měl opět možnost hodnotit jakou důležitost pro něj konkrétní druh
informace má, popř. dopsat další. V nabídce informací byly zmíněny tyto kategorie:
aktuální sezona; historie klubu; informace o hráčích; mládež; reportáže, novinky; rozhovory
s hráči a trenéry. V hodnocení zvítězily reportáže a informace z aktuální sezony. Některé
z nápadů poskytnutých respondenty mohou být opět podnětné. Jsou to: informace o
stadionu, ceny vstupenek, informace o výjezdu fanoušků na venkovní utkání, informace o
ženském fotbale, informace o fanklubech a zprávy o odchovancích. Celkový pohled nabízí
graf č. 6.
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Důležitost přítomnosti vybraných okruhů
informací
1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité
2,17
1,89
1,23
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Informace o
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Historie klubu Aktuální sezona
(úspěchy, vznik,
(tabulka,
vývoj atd.)
výsledky, rozpis
utkání atd.)

Mládež

Graf 6 - Důležitost přítomnosti vybraných okruhů informací, zdroj: vlastní

Obdobná byla i další otázka. Jediným rozdílem byl fakt, že středem zájmu zde byla
zábava, kterou by stránky měly nabízet. Nabízené odpovědi: aplikace pro mobilní telefony;
fotogalerie; ke stažení pro mobilní telefony; ke stažení pro PC; on-line magazín; videa;
virtuální prohlídka stadionu. Nejžádanějším druhem zábavy jsou s jasnou převahou videa
a fotogalerie, naopak téměř zanedbatelným druhem zábavy je možnost stažení různých
wallpaperů, vyzvánění do mobilních telefonů atd. Dotazovaní pak sami doplnili další
požadované druhy zábavy: hodnocení hráčů během utkání; tipování výsledků; on-line hry
pro děti (např. pexeso); soutěže pro diváky během poločasu; soutěže o vstupenky na utkání
a věci z fanshopu; ankety. Shrnutí výsledků je k dispozici v grafu č. 7.
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Důležitost přítomnosti vybraných okruhů
informací
1-nejdůležitější, 5-nejméně důležité
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Virtuální
prohlídka
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Graf 7 - Důležitost přítomnosti vybraných okruhů informací, zdroj: vlastní

Následující otázky se již týkaly funkcionalit stránek. K možnosti využít e-shopu, který
by byl umístěný na stránkách, se kloní 94% dotazovaných, zbylých 6% respondentů by
této možnosti nevyužilo (zde je ovšem opět třeba zmínit, že se jedná o fanoušky, kteří si
klubové zboží nekupují obecně). Navazující otázka se zabývá tím, zda je e-shop v očích
fanoušků spíše místem, kde si lze v klidu prohlédnout nabízené zboží (a nákup následně
provést v kamenném obchodě), nebo jej využívají i jako místo pro uskutečnění nákupu.
Další funkcionalitou se zabývají dotazy týkající se nákupu resp. prodeje lístků na
utkání prostřednictvím stránek klubu. První otázka se konkrétně týká možnosti nákupu
vstupenky na utkání on-line. Z výsledků dotazníku lze konstatovat, že mezi fanoušky by o
takovou možnost byl zájem. 90% dotazovaných připustilo, že by takové služby využilo.
Mezi důležité motivační faktory pro takový nákup nejčastěji respondenti uvádí cenu (27%
dotázaných; lístek by musel být levnější); možnost vybrat si přesné místo (56%) a největší
výhodu v takovém nákupu fanoušci vidí v možnosti koupit lístek z pohodlí domova (66%).
Mezi další faktory, které uvedli sami respondenti, patří: možnost vytisknout si lístek domanestát frontu; výhodu pro fanoušky ze vzdálenějších míst (jistota lístku při dlouhém
cestování); možnost rychlejšího nákupu lístků na lepší místa (někteří fanoušci nemají čas
stát dlouhé fronty na lukrativní místa); větší šance, že budou lístky k dispozici („strach, že
lístky na stadion nedostanu“).
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Druhou funkcionalitou, která je běžná například ve Spojených státech amerických, je
možnost prodeje již zakoupených lístků prostřednictvím klubové stránky. Sami fanoušci
by takovou možnost využili nebo by o ní alespoň uvažovali (88%).
Poslední část této sekce se týká nabídky funkcionalit spojených s komunikací. A to jak
ve smyslu fanoušek-fanoušek, tak ve smyslu fanoušek-hráči a trenéři a fanoušek-klub.
Díky první otázce je zřejmé, že 88% fanoušků či diváků by uvažovalo o zaregistrování se
do tzv. fanzone sekce. Nicméně 49% z nich, by svou registraci podmínilo zajímavým
obsahem či jinými výhodami, které by pro ně z tohoto kroku vyplývaly. Možnost diskuze
s ostatními fanoušky by využilo jistě 66% z dotazovaných, diskuze se zástupci klubu určitě
využilo již jen 52% (ostatních 39% respondentů by o tom uvažovalo pouze v případě
zajímavé osobnosti).
Poslední část dotazníkového šetření se týká sociálních sítí. 80% dotazovaných sociální
sítě používá. Konkrétně Facebook používá celých 97% fanoušků, zde je tedy pro kluby
velký potenciál takové fanoušky skrze tuto síť oslovit a komunikovat s nimi. 75% z těchto
fanoušků již možnosti dalšího komunikačního kanálu se svým klubem využilo. Ze zbylých
25% dotazovaných by nabídku na přidání svého profilu ke skupině fotbalového klubu
využilo pouze 22% (47% neví), avšak i přes toto nízké číslo by mělo být v zájmu klubů
takové fanoušky něčím získat.
Obdobná otázka se týkala i další sociální sítě Twitteru. Přestože jde v České republice
o ne tolik populární službu, má z pohledu internetového marketingu velký potenciál a byla
tak zařazena i do tohoto výzkumu. Právě zmíněnému faktu odpovídají i získané odpovědi.
Twitter používá pouze 9% dotázaných. 31% z nich již prostřednictvím Twitteru svůj klub
„následuje“. Zajímavé číslo z pohledu klubů nabízí otázka, zda by klubový profil
„následovali“ i ostatní uživatelé kdyby o něm věděli, ano odpovědělo celých 70%
dotázaných.
Důležitou stránkou a pro fotbalové kluby obzvláště je YouTube. Pokud by klub nabízel
svůj YouTube kanál, o možnosti sledovat jej by uvažovalo 61% dotázaných.
Poslední otázka se týkala fenoménu poslední doby, tzv. slevových serverů. Povědomí o
způsobu fungování těchto stránek má 90% dotázaných, aktivně je však využívá jen 32%
z nich. Pokud by klub nabídl zlevněné lístky prostřednictvím takových stránek, o jejich
koupi by uvažovalo 78% fanoušků. Klub by zde mohl uvažovat o dalším prodejním kanálu.
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5.1.2 Novináři (média)
Pro média je sport velkým tématem. Média se zprávami ze světa sportu zabývají každý
den. Informují o nich televize, noviny, rádia i internetové servery. Vazby mezi klubem a
médii jsou velmi důležité, s jistou nadsázkou se dá říci, že se obě strany navzájem
potřebují. PITTS a STOTLAR (2007, str. 277) vyzdvihují z pohledu sportovní organizace
tento vztah těmito slovy: „Teoretikové na oblast médií a komunikace naznačují, že stále se
zvětšující mediální (globální) prostor a neustále se zrychlující fluktuace informací v tomto
prostoru v podstatě sportovním organizacím nařizuje dobrou znalost tzv. media relations
(vztahů s médii)“. Ano, pro české fotbalové kluby je v podstatě nemožné vydobýt si
v celosvětových médiích byť i jen malý prostor. To ale nic nemění na faktu, že vztah klubmédia (byť i na lokální úrovni) je nesmírně důležitý. Ostatně i IRWIN, SUTTON a
MCCARTHY (2008, str. 197) říkají, že s médii by se obecně mělo zacházet jako s žádným
jiným typem segmentu.
Je celkem logické, že novináři ze všech médií touží po jednom-informacích. A pokud
možno po informacích, které jsou jedinečné a exkluzivní. Novináři tedy mají na stránky
fotbalových klubů nároky, které lze shrnout následujícím způsobem. Měly by nabízet
kvalitní informace (novinky, zákulisní informace atd.), vizuální podklady (fotografie) a
případně další materiál, který je pro novinářskou práci důležitý.

5.1.3 Sponzoři a partneři
Posledním avšak neméně důležitým segmentem klientů pro sportovní organizace
představují sponzoři a partneři. Fenomén sponzoringu, jeden ze specifik sportovního
průmyslu, definuje ČÁSLAVOVÁ (2009, str. 190): „Sponzorování představuje významný
specifický prostředek k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci
zejména kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života
společnosti. V tomto směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a turistické
organizace, spolky, kluby, avšak i jednotlivci, usilující o získání finančních prostředků pro
jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost.“ MULLIN HARDY a SUTTON (2007, str. 315) jsou
ve své definici sponzoringu poněkud konkrétnější vzhledem ke sportu: „Termín
sponzorování se využívá k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných
s produktem nebo akcí s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento
vztah k dosažení svých cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. Práva získaná
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z tohoto vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, koupi práva na užití jména
ve vysílacích časech nebo programu hospitality“.
Cílem sponzoringu z pohledu organizace je tedy nejčastěji sebepropagace, snaha
ovlivnit veřejné mínění směrem k požadovanému obrazu. Firmy si tak často vybírají kluby
podle těchto potřeb (volí tedy podle image klubu, podle lokality apod.)
V prostředí České republiky jde navíc o velice významný segment zejména
z finančního hlediska. Příjmy fotbalových klubů ze vstupného nebo prodeje
merchandisingu asi nebudou nikdy dosahovat takových částek jako u západních
velkoklubů, z tohoto důvodu je nezbytně nutné každého získaného sponzora hýčkat a za
jeho finance nabízet co největší škálu a kvalitu služeb, ke splnění tohoto cíle by měly
napomáhat i internetové stránky klubu.

5.2 Analýza stavu internetového marketingu fotbalových klubů
Jak bylo zmíněno výše, znalost současné situace je jedním z nejvíce nezbytných
předpokladů pro vytvoření jakékoliv úspěšné marketingové strategie. Pro potřeby této
diplomové práce bylo nezbytné provést výzkum současné podoby internetového
marketingu českých fotbalových klubů působících v Gambrinus lize (tedy nejen
internetových stránek samotných, ale celkového využití marketingového potenciálu
Internetu).
Pro takovýto výzkum byla zvolena heuristická analýza, konkrétně pak metoda tzv.
checklistu. Následující kapitola shrnuje, jaké aspekty internetového marketingu jsou
v tomto checklistu zahrnuty a jaké konkrétní faktory byly zjišťovány.

5.2.1 Popis a struktura checklistu
Pro posouzení aktuálního stavu webové prezentace fotbalových klubů české
Gambrinus ligy byl vytvořen tzv. checklist, který se skládal ze 187 faktorů, rozdělených do
11 logických celků. Tyto faktory, resp. logické celky byly vybrány s pomocí literatury,
která se zabývá analýzou webových stránek a internetovým marketingem. Při tvorbě
tohoto checklistu bylo přihlédnuto také k výsledkům dotazníkového šetření, jehož
výsledky již byly v této práci shrnuty.
Zmíněných jedenáct logických celků se skládá z:
1. optimalizace webových stránek pro prohlížeče (SEO);
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2. reklamy na internetu (zde ale pouze z pohledu nabídky reklamy na stránkách
klubu);
3. direct marketingu;
4. blog marketingu;
5. sociálních médií;
6. public relations na internetu;
7. podpory prodeje na internetu;
8. obsahu oficiální stránky klubu;
9. použitelnosti oficiální stránky klubu
10. přístupnosti oficiální stránky klubu.
Pro co největší objektivitu získaných výsledků se šetření provádělo pomocí
„uzavřených otázek“ (ano/ne), pouze pět faktorů (3% z celkového množství faktorů)
vyžadovalo expertní posouzení autora. Celková podoba checklistu je uvedena v příloze č.3.

5.2.2 Interpretace výsledků
Vzhledem k obsáhlosti dat a různosti testovaných okruhů se interpretace výsledků dělí
do jedenácti podkapitol – tak, jak byl členěn i samotný checklist. Kladným zjištěním je, že
internetový marketing nějakým způsobem používá všech 16 účastníků Gambrinus ligy.
Protože cílem výzkumu není porovnávat jednotlivé kluby ale získat celkový (obecný)
pohled na aktuální stav internetového marketingu z pohledu fotbalových klubů, věnuje se
i interpretace výsledků naprosto obecným zjištěním.
5.2.2.1 Optimalizace pro vyhledávače
Výsledky výzkumu optimalizace stránek pro vyhledávače jsou převážně pozitivní.
Všechny kluby na svých stránkách mají obsaženy tzv. meta tagy (zjišťována byla
přítomnost nejdůležitějších z nich, tedy <title>-16 klubů; <description>-14 klubů a
<keywords>-14 klubů). Poněkud horší je ale jejich kvalita. Problém nastává zejména u
meta tagu <description>. Většina klubů zde uvádí pouze název klub, nikoliv popis toho,
co stránky nabízí či čeho se týkají.
Poměrně dobře dopadla i analýza validity kódu (prováděná prostřednictvím nástrojů
přístupných na stránkách WORLD WIDE WEB CONSORCIUM (The W3C CSS Validation
Service; The W3C Markup Validation Service). Uvedené nástroje zkontrolují kód a
následně nabídnout množství chyb; testována byla validita u HTML a CSS. Je třeba
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zdůraznit, že žádný z klubů nemá kód bez jediné sémantické chyby v kódu, na druhou
stranu průměrný počet chyb v kódu se pohyboval okolo 27 u HTML a 30 u CSS což je
v normě. Stejně pozitivně dopadlo i prolinkování (v podstatě jde i hierarchickou strukturu
webu), v tomto případě šlo u všech klubů o bezproblémovou otázku.
Velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače je i kvalita textu (z pohledu
klíčových slov) a zejména formátování tohoto textu. V tomto ohledu nastává jediný větší
problém. Mnoho klubů má toto formátování nedostatečné, zejména z pohledu používání
formátování nadpisů (H1-H4) a popisování obrázků pomocí tagu alt (alternativní text
v případě nezobrazení obrázku).
Důležitým faktorem optimalizace pro vyhledávače je také množství a kvalita
příchozích (tzv. inbound) odkazů. Pro analýzu tohoto množství bylo využito nástroje Site
Explorer, který nabízí jedna z předních světových konzultantských firem v oblasti
optimalizace stránek

SEOMOZ.ORG.

Přestože průměrné množství příchozích odkazů na

stránky klubů je 7714, je třeba zmínit, že přes tuto hranici se dostalo pouze šest klubů (AC
Sparta Praha; Bohemians 1905; SK Slavia Praha; FC Baník Ostrava; FK Teplice, FC
Hradec Králové). Nicméně zde je důležité zdůraznit fakt, že toto číslo ve fotbalovém
prostředí (zjištěno na základě analýzy charakteru těchto odkazů) toto číslo nehraje až
takovou roli. Tyto počty se liší zejména v závislosti na tom, zda klub hraje Evropské
poháry (odkazy z cizích klubů či periodik) a nejvíce na velikosti fanouškovské obce (blogy
a osobní stránky fanoušků). Tyto faktory se zde opravdu projevily.
Posledním faktorem, který byl hodnocen z pohledu optimalizace, bylo zjištění pozice
stránky ve vyhledávačích. Téměř každý vyhledávač vytváří na základě jistých (tajných)
faktorů číslo/hodnocení, které autorovi stránek říká, jak se ten který vyhledávač na
stránku dívá, jak ji hodnotí a jak je pro něj důvěryhodná. V České republice jsou
jednoznačně nejpoužívanější vyhledávače Google a Seznam.cz, z tohoto důvodu, se test
týkal hodnocení tzv. Google PageRank (hodnotí se na stupnici 0-10, kde 10 je nejvíce) a
Seznam S-Rank (hodnotí se na stupnici 0-10, 10 je nejvíce). Testování bylo prováděno
pomocí nástroje RANKY, který je dostupný na internetové stránce www.ranky.cz. Výsledky
jsou vesměs pozitivní. Většina klubů (9) je v hodnocení S-Ranku na hodnotě 7 a vyšší.
V Google PageRank je situace poněkud horší, většina klubů má hodnocení 4 (pouze pět
klubů má hodnocení 5 a jeden 6). V tomto smyslu je ale třeba zmínit, že PageRank bývá
obecně nižší a hodnota 5 je již solidní ohodnocení. Grafické znázornění tzv. ranků
(ohodnocení stránek) nabízí graf. č.8.
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Graf 8- Přehled hodnocení stránek prostřednictvím PageRank a S-Rank, zdroj: vlastní

Celkově lze tedy ke stavu stránek fotbalových klubů hrajících Gambrinus ligu říci, že
jsou stránky v dobrém stavu, nicméně je třeba více informovat personál obsluhující jejich
chod ohledně správného formátování textu. Některé kluby pak mají problém se správným
užíváním meta tagů, zejména meta tagu <description>, kde většinu klubů uvádí namísto
krátkého popisu stránek pouze název klubu (k tomu slouží meta tag <title>).
5.2.2.2 Reklama
V tomto ohledu je internetový marketing fotbalových klubů poměrně specifický.
Málokterý klub využívá pro svou propagaci internetové reklamy, avšak polovina ze všech
klubů takovou reklamu nabízí. Nejedná o marketing jako sebepropagaci, v rámci
checklistu byla analyzována i možnost koupě těchto čtyř druhů internetové reklamy na
stránkách klubu: plošná reklama, kontextová reklama, PPC reklama. Výsledky pak
ukazují, že plošnou reklamu nabízí na svých stránkách 8 klubů, kontextovou reklamu
jeden klub a PPC reklamu stejně tak jeden klub, a to FK Teplice.
5.2.2.3 Direct Marketing
Direct marketing je obecně jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů v rámci
marketingové strategie. Výsledky jsou v tomto případě neuspokojivé. V rámci výzkumu
byla zjišťována přítomnost následujících druhů přímého marketingu: Newsletter; VoIP;
on-line chat (hráč, trenér apod.) a s představiteli vedení.
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Newsletter nebo jinou formu pravidelného zasílání informací klubu svým příznivcům
nabízí pouze pět klubů, chat s hráči nebo vedením dokonce jen dva, resp. jeden klub.
Za zajímavou skutečnost, lze označit informaci, několik klubů uvažuje o zavedení tzv.
online tiskových konferencí.
5.2.2.4 Blog marketing
Přestože je blog marketing skvělou formou, jak přiblížit fanouškům dění v klubu a
navázat s nimi prostřednictvím komentářů zajímavou a podnětnou diskusi, nevyužívá jej
žádný z prvoligových klubů. Jediným kladným bodem je blog Tomáše Petery, majoritního
vlastníka FC Baník Ostrava. Ani v tomto případě se ale nedá hovořit o velkém zhodnocení
tohoto marketingového nástroje. Blog je aktualizován maximálně jednou do měsíce a
nelze pod článek vkládat žádné komentáře. Jedna z hlavních výhod blogu – možnost
interakce s fanoušky je tak zcela popřena.
Je třeba ještě dovysvětlit, že blogem se zde nemyslí běžné aktuality či reportáže ze
zápasů, blog je specifickým nástrojem se specifickými pravidly a výhodami, jež byly
podrobně popsány v teoretické části.
5.2.2.5 Sociální média
V rámci této práci byla již několikrát vyzdvihnuta důležitost a účinnost sociálních
médií zapracovaných do marketingové koncepce jakékoliv organizace. Sportovní kluby
samozřejmě nejsou v tomto ohledu výjimkou. Naopak se dá význam sociálních médií
vzhledem k charakteru nabízené služby ještě o něco podtrhnout. Sociální interakce mezi
klubem a fanouškem je velmi důležitá pro budování fanouškovské komunity.
Velmi pozitivní zjištění je, že sociální média využívají všechny kluby Gambrinus ligy.
Výzkum využití sociálních médií fotbalovými kluby obsahoval analýzu využívání
následujících z nich: Facebook, Twitter, YouTube a Wikipedia.cz.
Facebook
Facebook je nejrozšířenější sociální sítí v České republice. Dle statistiky Českého
statistického úřadu dnes v České republice využívá Facebook necelé 3 miliony lidí. Navíc
se jedná z demografického ohledu o skupinu, ve které se nachází nejvíce fotbalových
fanoušků a diváků (ve věku 0-34 se jedná o 2,6 milionů uživatelů; 1,45 milionu jsou pak
muži) (ČSÚ, 2011).
Zmíněnou sociální síť ke komunikaci či prezentaci využívá všech 16 analyzovaných
klubů. Avšak práce se samotným nástrojem se již liší a to jak ve formě, intenzitě tak
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otevřenosti. Předtím, než budou interpretovány výsledky výzkumu, je třeba zdůraznit, že
analýzou procházely pouze oficiální stránky klubů na Facebooku. Nikoliv jiné
fanouškovské profily, kterých je na Facebooku také mnoho.
Nejčastější formou je založení tzv. profesionálního sportovního týmu (14 klubů), zbylé
týmy používají stránku jako tzv. společnost. Větší rozdíly je možné nalézt v jednom ze
základních měřítek úspěšnosti takové stránky na Facebooku. Jedná se o množství
uživatelů, kteří jsou ke skupině „připojeni“. Je třeba zmínit, že je možné se setkat s touto
diferencovaností zejména díky velikosti fanouškovské základně (je nepopiratelným
faktem, že např. AC Sparta Praha bude mít vždy více fanoušků než například 1.FK
Příbram), nicméně i přes tento fakt jsou rozdíly mezi kluby značné. Počty fanoušků, kteří
sledují dění na Facebookové skupině svého klubu ukazuje graf č. 9.

Počet fanoušků Facebookové skupiny klubu
Počet fanoušků facebookové skupiny klubu
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Graf 9 - Počet fanoušků Facebookové skupiny klubu ke dni 21.8.2011, zdroj: vlastní

Dle těchto výsledků je patrné, že tvrdší měřítko v práci s Facebookem by z tohoto úhlu
pohledu snesly pouze čtyři kluby (AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň a
FC Baník Ostrava).
Důležitým faktorem, který udržuje mezi fanoušky a klubem kontakt je intenzita nebo
četnost vkládání příspěvků ze strany klubu a možnost na tyto příspěvky reagovat. Třináct
klubů aktualizuje svoje stránky denně, jeden klub 4-5 týdně a zbývající dva 2-3 týdně.
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Zajímavým zjištěním však byla malá propagace své Facebookové stránky na
oficiálních stránkách klubů. Nejenže je často takový odkaz schovaný ale 3 kluby takový
odkaz dokonce na svých stránkách vůbec nemají!
Celkově však lze shrnout, že české kluby se s fenoménem Facebooku začínají učit
pracovat a to je zjištění pozitivní.
Twitter
Twitter není v České republice příliš známou ani využívanou sociální sítí. V České
republice existuje dle serveru Lupa.cz asi 40-50 tis. účtů, které navštěvuje přibližně 290
tisíc uživatelů (DOČEKAL, 2011). Oproti Facebooku jde tedy o ne až tolik atraktivní službu.
Nicméně z pohledu sportovních klubů se opět jedná o zajímavou formu, jak se spojit se
svými fanoušky.
Z týmů Gambrinus ligy má oficiální Twitter účet sedm celků avšak aktivně jej využívá
pouze pět z nich (AC Sparta Praha; FC Viktoria Plzeň; SK Sigma Olomouc; FC Slovan
Liberec a Bohemians 1905). Ze zmíněných pěti celků Twitter denně aktualizují čtyři,
poslední 2-3 týdně. Počty tzv. followers ukazuje graf.č 10.

Počet tzv. followers profilu na Twitteru
klubu
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Graf 10 - Počet tzv. followers profilu na Twitteru klubu ke dni 21.8.2011, zdroj: vlastní

Je zajímavé, že na tento Twitter kanál odkazují ze svých oficiálních stránek pouze tři
kluby.
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Využití Twitteru se pak mezi kluby liší. Nejčastěji jsou zde odkazy na zprávy, které se
objevily na oficiálním webu klubu. Dále české kluby využívají Twitter coby kanál pro
online přenos z utkání.
YouTube
YouTube je dalším skvělým a levným nástrojem pro prezentaci klubu. Tuto platformu
pro ukládání videí nejrůznějšího charakteru používají pouze čtyři kluby. Všechny mají na
YouTube svůj tzv. kanál a stránku prezentují jako oficiální televizi klubu. Frekvence
aktualizace těchto videí je nejčastěji 2-3 videa týdně (3 kluby), zbývající klub aktualizuje
obsah na svém YouTube kanálu 1-2 týdně.
Wikipedia
Wikipedia je dnes jednou z nejnavštěvovanějších stránek na světě. Tato online
encyklopedie díky své obrovské databázi přitahuje mnoho uživatelů hledajících téměř
jakýkoliv dotaz. Wikipedia je zároveň důležitým faktorem (byť jedním z mnoha) pro
vyhledávače. Odkazy vedoucí z Wikipedie jsou totiž relevantním (každá položka, každá
úprava provedená na Wikipedii musí projít schválením několika lidí) zdrojem informace,
že stránka je důvěryhodná. Přestože se Wikipedia nesmí využívat pro komerční účely, je
více než žádoucí, mít heslo s názvem klubu na Wikipedii přítomné. Tento fakt splňuje
všech 16 prvoligových klubů. Nicméně odlišná je již situace v kvalitě přítomných
informací. Dostačující množství nabízí pouze heslo dvou klubů (AC Sparta Praha; SK
Slavia Praha). Je logické, že zmíněné kluby, coby nejznámější české celky, mají mnoho co
nabídnout ať už z historie či současnosti. Nicméně pokud má být internetový marketing
opravdu úspěšný, musí kluby myslet takříkajíc na každý detail.
Pozitivní skutečností je, že všechny kluby mají pod svým heslem na Wikipedii uveden
odkaz na svou oficiální stránku.
5.2.2.6 Public relations na Internetu
Analýza public relations na Internetu z pohledu fotbalových klubů se byla zaměřena
zejména na následující faktory: novinky a články (zda klub nabízí na svých stránkách dané
informace); sekce pro novináře (zda klub pro novináře nabízí speciální sekci, ve které
mohou najít např. rozsáhlejší informace, fotky v lepším rozlišení apod.); podcasting a
vodcasting (oboje v podstatě v jakékoliv formě; rozhovory, reportáže z utkání, tiskové
konference apod.); online events (zde je myšleno zejména tisková konference online popř.
s pomocí např. VoIP i interaktivní konference, kde se může novinář ptát bez ohledu na to,
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zda je přítomen na konferenci fyzicky); elektronický časopis; RSS. Graf.č 11 ukazuje, kolik
klubů využívá zmíněné nástroje.

Počet klubů,využívající vybrané nástroje PR
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Graf 11 - Počet klubů, využívající vybráné nástroje PR ke dni 21.8.2011, zdroj: vlastní

Celkově lze konstatovat, že kluby možností, které Internet v tomto okruhu nabízí, plně
nevyužívají. Tento fakt je vidět zejména u tzv. sekce pro novináře, kterou má na svých
stránkách pouze pět klubů. Pouze dva kluby navíc nabízejí tuto sekci pouze pod heslem,
které novináři zašle. Ostatní tři mají sekci veřejnou a nabízejí zejména informace o
akreditaci, tzv. press zónách na svých stadionech a elektronickou (psanou) verzi tiskových
konferencí a tiskových vyjádření klubu k různým událostem.
Dále je možné zmínit malé využití tzv. RSS. Přestože odběr informací ze svých stránek
tímto způsobem nabízí hned 14 z nich, pouze 5 klubů tuto možnost nabízí na viditelném
místě. Je zde možné nalézt paralelu s informací a propagací svých profilů na Facebooku a
Twitteru.
5.2.2.7 Podpora prodeje na Internetu
Podpora prodeje na Internetu pro fotbalové kluby znamená především vytváření
různých soutěží, slevových akcí, nabízení přesných informací a v neposlední řadě možnost
nákupu služeb prostřednictvím internetu. Ve výzkumu se tedy z pohledu podpory prodeje
analyzovaly právě zmíněné faktory.
Je třeba říci, že v tomto ohledu kluby Internetový potenciál poněkud zanedbávají.
Možnost darovat slevu, ať již množstevní nebo díky nákupu lístku prostřednictvím
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internetu (např. za včasný nákup; stejný princip využívají ostatně například letecké
společnosti) nevyužívá žádný z analyzovaných klubů. Možnost nabídky množstevních slev
přes tzv. slevové servery, zatím taktéž žádný tuzemský prvoligový klub nevyužil.
Hojně využívanými prostředky v této oblasti jsou naopak různé soutěže o vstupenky či
zboží z fanshopu a pořádání různých anket (soutěže pořádá prostřednictvím stránek 8
klubů, ankety nabízí 7 klubů). Avšak pro úplnost lze třeba říci, že zmíněné ankety neplní
úplně funkci podpory prodeje (přestože často po kliknutí na tlačítko, které odešle
hlasování do databáze, se zobrazí např. reklama s možností koupě lístků apod.) ale spíše
jakousi zábavní složku stránky.
Velkým tématem je v prostřední sportovních klubů také ticketing resp. prodej
vstupenek. Informace o vstupenkách (ceny, možnost koupě, prodejní místa a časy) na
svých stránkách nabízí všech 16 klubů, možnost nákupu lístku online nabízí pouze 8
z nich. Tato funkcionalita je velice žádaná (viz výzkum fotbalových diváků a jejich potřeb)
i u samotných diváků. Kluby, které tuto možnost nabízejí, zároveň umožňují divákovi
přesně vybrat místo, celou transakci zaplatit online ale pouze 4 z nich povolují i tzv.
eVstupenku. Jedná se o možnost, vytisknout si vstupenku doma na tiskárně bez nutnosti
dojít na pro vstupenku na prodejní místo. Žádný z klubů nenabízí divákovi ani možnost
prodeje již zakoupené vstupenky skrze aukci, která by byla umístěná na stránkách klubu.
5.2.2.8 Oficiální stránka – obsah
Tato kapitola je naprosto specifická pro fotbalový klub. V této sekci se hodnotily
faktory z následujících okruhů: informace; zábava; diskusní fórum; partneři/sponzoři;
mobilní telefony; kontaktní údaje.
V oblasti informací, které web poskytuje, byla analyzována přítomnost 21 faktorů, ty
nabízí graf. č.12.
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Graf 12 - Počet klubů nabízející vybrané prvky obsahu ke dni 21.8.2011, zdroj: vlastní

V tomto ohledu lze konstatovat, že stránky českých klubů obsahují většinou všechny
analyzované části obsahu. Nicméně špatným výsledkem je kvalita těchto obsahových
prvků. Nejenže je často text skoupý, statistiky neaktualizované či nedostatečné ale někdy
se po kliknutí na odkaz žádný obsah vůbec nezobrazí.
Oblast zábavy shrnuje graf č. 13.

Počet klubů nabízející vybrané prvky zábavy
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Graf 13 - Počet klubů nabízející vybrané prvky zábavy ke dni 21.8.2011, zdroj: vlastní
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Zajímavým faktem v této oblasti je, že již 6 klubů nabízí online video přenosy ze svých
stadionů, resp. je na svých stránkách inzeruje. Nedostatkem je naopak absence centrální
fotogalerie, kterou nabízí pouze 10 klubů (ostatní kluby mají na svých webových
prezentacích fotografie také, nicméně se nejedná o již zmíněnou centrální fotogalerii,
kterou hledá mnoho fanoušků). Zarážející je i fakt, že diskusní fórum nabízí na svých
stránkách pouze 11 klubů.
Dalším okruhem analýzy obsahu oficiálních stránek jsou partneři. České kluby
zobrazují loga hlavních partnerů na hlavní stránce (16 klubů), vlastní stránku s partnery
či sponzory nabízí 14 z nich. Vlastní sekci pro partnery (podobně jako pro novináře
v public relations nenabízí žádný z klubů, nebo se alespoň konkrétně tento faktor
nepodařilo zjistit.
Problematika mobilních telefonů je z pohledu fotbalových klubů téměř ignorována.
Webové stránky, výhradně pro mobilní telefony nemá žádný klub. Pouze 4 kluby nabízejí
pro uživatele mobilních telefonů sekci „ke stažení“ kde nabízejí například vyzvánění,
wallpapers apod. Aplikace pro různé operační systémy tzv chytrých telefonů nenabízí
žádný klub (zjišťován byl stav pro Android, iPhone a Ovi).
Posledním avšak jedním z nejdůležitějších okruhů jsou kontaktní údaje. V tomto
ohledu jsou klubové stránky naprosto v pořádku. Kontakt na klub i stadion nabízí všechny
týmy. Ty, které mají tzv. e-shop nabízejí kontakty i do něj. Jedinou absencí bývá vytvoření
jakéhosi zákaznického informačního centra. Takové centrum nabízí pouze jediný klub.
5.2.2.9 Použitelnost
Použitelným webem se při analýze internetových stránek myslí takový web, na kterém
uživatel může jednoduše dělat to, kvůli čemu na něj přišel. Jedná se o to, aby uživatele nic
nerušilo, rychle se na stránkách orientoval a nebyl z jejich používání naopak znechucen.
Jedná se tedy o přítomnost prvků jako je logo, správná volba layoutu, barevnosti,
typografie, navigace apod. Důležitým faktorem, je celkový design a přehlednost stránek.
Zde je nutné podotknout, že české kluby mají obecně špatný a nepřehledný design. Kromě
dvou klubů, kde se design i přehlednost ukázaly být jako bezproblémové, mají všechny
ostatní celky v tomto ohledu notné rezervy.
5.2.2.10 Přístupnost
„Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a to
nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích
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možnostech.“ Takto definuje přístupnost webu ŠPINAR (2004). Ve výzkumu byly
testovány následující faktory: čitelnost stránek při vypnutí grafiky (obrázky); vypnutí CSS;
vypnutí ostatních aktivních prvků; velikost a šíře okna; zobrazení v mobilním telefonu;
chování stránek při změně velikosti textu a testování optimalizace pro různé prohlížeče
(Internet Explorer 6, 7, 8, 9; Firefox 3.6, 4, 5, 6; Opera 11.5; Chrome 13 a to v prostředí
operačních systémů Windows XP, Vista, 7 a OS X).
Je třeba říci, že všechny weby jsou v tomto ohledu v pořádku a až na malé výjimky plně
funkční a čitelné.

5.3 SWOT analýza
Pro komplexnější přehled současného stavu podoby internetového marketingu
fotbalových klubů v Gambrinus lize slouží v této práci SWOT analýza. Následující tabulka
tedy poskytuje shrnutí předchozích dvou analýz a východisek z nich odvozených.

Silné stránky

Slabé stránky

• Přítomnost webových stránek

• Design stránek

• Použití sociálních sítí

• Použitelnost stránek

• Vcelku široký obsah

• Malá propagace stránek
• Malá propagace přítomnosti na sociálních sítích
• Není postaráno o novináře, sponzory
• Blog marketing
• Slabý direct marketing

Příležitosti

Hrozby

• Mobilní telefony (chytré telefony)

• V klubech často není odborný personál

• Využití k dalším IT k dalším potřebám (online

• Nechuť financovat tyto aspekty marketingu

vstupy apod.)

• Podcenění důležitosti webové prezentace

• Stále rostoucí počet uživatelů Internetu

• Pomalá aktualizace

• Využití video přenosů

• Podcenění SEO, formátování

• Využití nových sociálních sítí – Twitter
• Blog marketing
• Možnost využití str. pro podporu prodeje
(množstevní slevy)
• Práce s ostatními weby (iVysilani.cz)
Tabulka 2 - SWOT analýza současného stavu internetového marketingu fotbalových klubů Gambrinus ligy,
zdroj:
vlastní
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6 Syntetická část
V teoretické části práce byl jasně nastíněn současný stav, resp. popis nástrojů, které se
v prostředí Internetu pro marketingové nástroje běžně používají. Avšak Internet je dnes
stále natolik novým a neprobádaným médiem, že se tento seznam neustále mění,
modifikuje a doplňuje. Internet nabízí opravdu nepřeberné množství nástrojů, které lze
pro potřeby marketingu využívat. Je však logické, že ne každá firma využije všechny
zmíněné nástroje. Nejdůležitější je pak výběr těch správných nástrojů. Jde o vytvoření
takové kombinace nástrojů, která při jasně definovaných cílech může vést ke kýženým
výsledkům.
Každé odvětví si navíc podle svých potřeb vybrané nástroje modifikuje či si vytváří
nové, specifické jen pro své potřeby. S trochou nadsázky se dá říci, že i v marketingu a
zejména v tom internetovém platí Darwinova teorie o přirozeném výběru. Sport v tomto
ohledu není výjimkou.
Ještě před několika málo lety fotbalové kluby ke své existenci žádné internetové
stránky nepotřebovaly. S příchodem Internetu a stále větším množstvím jeho uživatelů
však majitelé či ředitelé těchto klubů pochopili, že mít svoji prezentaci na Internetu je
nezbytné. Přesto lze ale říci, že zde došlo k jistému nedorozumění. Mnoho majitelů tuto
nezbytnost vidělo spíše v samotné přítomnosti klubu na Internetu, k faktu „bytí na
Internetu“ jen pro ono bytí. Velice často byl však opomenut smysl této „existence“.
Jak bylo v celém předchozím textu několikrát zmíněno – pro stvoření správné
marketingové strategie je nejdůležitější jasně stanovený cíl. V případě internetové
prezentace českých fotbalových klubů byl tento cíl od počátku postrádán. Koneckonců
stav dnešního prostředí fotbalových klubů na českém Internetu, jakkoli je nesrovnatelně
lepší než před několika málo lety, toto dokazuje. Internetové stránky fotbalových klubů
mají často obstojnou strukturu a slušný obsah informací. Avšak méně pozitivní je tento
pohled s ohledem na kvalitu podávaných informací. Často jsou nedostatečné, neaktuální
nebo na požadované stránce vůbec nejsou (i přesto, že je stránka nabízí). Další slabou
stránkou internetových prezentací fotbalových klubů je design. V tomto kontextu je
myšleno nejen nedostatečný důraz na správnou typografii (čitelnost, velikost písma,
proklad, členění odstavců, hierarchizace nadpisů atd.), ale také layout nebo barevnost.
Všechny zmíněné a mnoho dalších chyb plyne z největšího nedostatku – absence jasného
vymezení funkcí (cílů, smyslů) tohoto webu a jejich důkladného naplňování.
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Cílem této práce je tyto nedostatky odstranit. Na základě informací získaných
analýzou, která je popsána v analytické části a praktických zkušeností z oboru tvorby
webových stránek popisuje následný text řešení vypsaných nedostatků. V první části se
zabývá samotnou funkcí, podstatou, existencí webových stránek fotbalových klubů, dále
popisuje aplikaci internetového marketingového mixu speciálně pro fotbalový klub a
v neposlední řadě nabízí popis a doporučení vybraných nástrojů internetového
marketingu s přímou vazbou na fungování fotbalového klubu.

6.1 Funkce internetového marketingu fotbalového klubu
Jaké funkce plní internetový marketing fotbalových klubů? Je logické, že funkce
internetového marketingu je závislá na celkové marketingové strategii či ještě výše na
celkových cílech organizace.
Cílem fotbalových klubů v první Gambrinus lize bývá logicky, stejně jako ve všech
oborech podnikání, dosažení zisku (prodej klubového zboží, prodej diváctví, sponzoring,
prodej reklamy; ekonomický cíl). Vedle tohoto majoritního zájmu je samozřejmě cílem být
úspěšný ve sportovní soutěži (sportovní cíl; avšak zde by se dalo dlouze polemizovat, zda
se nejedná spíše o podpůrný prostředek pro dosažení ekonomických cílů) a v neposlední
řadě je cílem vytvářet pozitivní sociální prostředí vážící se na klub (výchova mladých lidí,
výchova svých diváků atd.; sociální cíl). Na všechny stanovené cíle se dále váží cílové
skupiny, jejichž prostřednictvím fotbalový klub těchto cílů dosahuje. A jak se tedy podílí
internetový marketing fotbalového klubu na plnění celkových cílů?
Internetový marketing může být v tomto ohledu velmi silným nástrojem. Velkou silou
může ovlivnit všechny tři, již zmíněné segmenty fotbalového klubu (které se na plnění
celkových cílů podílejí), tedy fotbalové fanoušky, novináře a v neposlední řadě partnery.
Fotbaloví diváci a fanoušci jsou bezpochyby nejdůležitějšími zákazníky klubu. Jejich
prostřednictvím klub může dosahovat ekonomických, sociálních ba i sportovních cílů.
Internetový marketing v tomto ohledu plní hned několik funkcí:
• Internetový marketing se stává dalším komunikačním kanálem mezi fanoušky s
klubem (podíl na sociálních cílech)
• Internetový marketing se stává prostředníkem pro diskusi mezi samotnými
fanoušky (podíl na sociálních cílech)
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• Internetový marketing se stává informátorem o dění kolem klubu (podíl na
sociálních, potažmo i ekonomických a sportovních cílech)
• Internetový marketing se stává zprostředkovatelem pro prodej vstupenek i
klubového zboží (ekonomické cíle, v důsledku i sportovní cíle)
• Internetový marketing se stává zprostředkovatelem zábavy pro příznivce klubu
(ekonomické cíle)
• Internetový marketing se stává prostředníkem pro nábory nových hráčů (sociální
cíle)
Ve výzkumu zmíněném v analytické části práce sami fotbalový příznivci zdůraznili
zejména tři z těchto funkcí. Jedná se o funkci informační (bezkonkurenčně nejdůležitější
funkce dle fanoušků), funkci zprostředkovatele diskuse mezi fanoušky a prodejní funkci
(zejména pokud jde o vstupenky na utkání).
Druhým segmentem, který lze prostřednictvím internetového marketingu ovlivnit
jsou média, resp. novináři. Je naprosto logické, že klub má zájem, aby o něm média
referovala v jím požadovaném obraze. Zároveň má zájem na tom, aby tato média klubu
pomáhala v dosahování zvolených cílů (například informace o nové kolekci dresů, která
jde do prodeje, o nutnosti přítomnosti fanoušků na stadionu v důležitém utkání apod.).
Proto je nezbytně nutné vytvářet s novináři co nejlepší vztah. Je logické, že klub musí
v budování takového vztahu pracovat zejména v reálném světě (pozvánky na tiskové
konference, představení dresů, přestup hráče atd.), nicméně zlepšování těchto vztahů
může dosahovat i prostřednictvím internetového marketingu. Jedná se zejména o
poskytnutí unikátních informací, fotek v tiskové kvalitě, exkluzivních videí apod. Z tohoto
pohledu hraje internetový marketing roli prostředníka informací. Jedná se tedy opět o
informační funkci stránek, avšak z pohledu tohoto segmentu nabývá informační funkce
naprosto nového rozměru.
Posledním, avšak neméně důležitým segmentem, který se podílí na dosahování
klubových cílů, jsou partneři a sponzoři. Pro fotbalový klub tento segment znamená
zejména nabývání prostředků, které by měli vést k dosahování sportovních cílů (které však
opět ve svém důsledku znamenají plnění ekonomických cílů klubu). Kluby se z tohoto
důvodu snaží hledat a vytvářet dlouholetá partnerství, která klubu přináší finance
potřebné na svůj provoz a naopak partnerům či sponzorům jistou reklamu. Avšak pro
udržení dobrého partnera v dnešní době nestačí jen „natisknout logo na dres“ nebo
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postavit podél hřiště několik bannerů. Je třeba takovým partnerům nabízet určitý druh
luxusu. Mnoho celků tak svým partnerům nabízí například určitý počet vstupenek na
vybraná utkání, pronájem tzv. skyboxů (zejména v zahraničí), poskytování exkluzivních
informací atd. Internetový marketing a v tomto případě již konkrétně internetové stránky
klubu plní v tomto ohledu hned dvojí funkci. Stránky se zaprvé stávají poskytovatelem
reklamní plochy na internetu a zadruhé nabízí prostor pro zprostředkování speciálních
interakcí směrem k partnerovi (zřízení tajné sekce, kde sponzor dostává exkluzivní videa,
fotografie atd., tak aby cítil, že je o něj postaráno).
Shrnou-li se předchozí tři odstavce, je jasné, že funkce internetového marketingu
fotbalového klubu je přímo závislá na celkových cílech tohoto klubu. Přestože se tyto cíle
mohou klub od klubu lišit, je možné většinu z nich zobecnit do tří základních
podkategorií. Jedná se o cíle ekonomické, sportovní a sociální. Plnění těchto cílů je
dosahováno prostřednictvím práce s cílovými skupinami, jejichž prostřednictvím je těchto
cílů dosahováno. Pro fotbalový klub se jedná zejména o fotbalové příznivce, média resp.
novináře a partnery a sponzory. Internetový marketing vzhledem k plnění celkových cílů
v kontextu s cílovými skupinami nabývá hned několika funkcí. Mezi nejdůležitější z nich
pak patří funkce informační, funkce prostředníka diskuse mezi fanoušky, funkce
zprostředkovatele prodeje vstupenek a jiného zboží, funkce poskytovatele reklamní plochy a
funkce zprostředkovatele vytváření dobrých vztahů (novináři, partneři).

6.2 Marketingový mix fotbalového klubu na Internetu
Následující kapitoly popisují marketingový mix fotbalového klubu avšak vážící se
přímo na internetové prostředí. Jedná se tedy o naprosto specifický pohled na tuto
problematiku.

6.2.1 Produkt
Vznik Internetu dal vzniknout i zcela novým produktům, které jsou na Internet přímo
vázané. Z pohledu fotbalového klubu se také nabízí hned několik variant využití. Jedná se
o vytvoření produktů vážících se přímo na použití Internetu resp. počítače nebo mobilního
telefonu. V tomto smyslu lze hovořit o produktech, jako jsou wallpapery, vyzvánění,
prodej klubových hymen ve formátu mp3 apod. Produktem může být ale také online
přenos z utkání (ať placený či zdarma) a zejména informace, které lze prostřednictvím
stránek klubu šířit.
Internetové stránky klubu se stávají produktem tzv. volné reklamní plochy.
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6.2.2 Cena
Přestože ceny na Internetu jsou obecně nižší, pro fotbalové prostředí je využití ceny
jako marketingového nástroje dosti problematické. Ceny jako marketingového nástroje
využívají zejména společnosti, které svůj podnikatelský záměr uskutečňují výhradně nebo
zejména prostřednictvím Internetu. Cenu pak používají jako jeden ze svých hlavních
nástrojů v boji s konkurencí. Vzhledem k povaze podnikání fotbalového klubu se nabízí
snad jen jediná možnost využití tzv. slevových serverů, které nabízejí množstevní slevy.

6.2.3 Distribuce
Internet nabízí z pohledu distribuce pro fotbalové kluby hned několik možností. První
úzce souvisí se zmíněnými produkty, které existencí webové prezentace klubu vznikají.
Internet tak vstupuje do procesu interakce mezi klientem a klubem coby distribuční kanál
pro různé tapety, vyzvánění atd. Další možnosti, které Internet v tomto kontextu nabízí je
zavedení tzv. e-shopu. Internet není v tomto smyslu výhradním distribučním kanálem,
avšak stává se prostředníkem směny nebo alespoň výběru zboží.
Hlavní rolí Internetu z pohledu distribuce je zprostředkování nákupu vstupenky na
utkání online.

6.2.4 Komunikace
Pro fotbalové kluby představuje Internet ideální platformu pro komunikaci se svým
publikem. Žádné jiné médium nikdy nenabízelo tak širokou možnost interaktivní
komunikace. Fotbalové kluby mohou na své stránky implementovat širokou paletu
funkcionalit, jako jsou diskusní fóra, on-line chat nebo komunikovat pomocí sociálních
médií.

6.3 Nástroje internetového marketingu fotbalového klubu
V předchozích kapitolách byly jasně vymezeny funkce internetového marketingu
v prostředí fotbalových klubů a stejně tak i jejich závislost na celkových cílech těchto
oddílů. Avšak aby byly tyto funkce naplněny, je nutné zvolit správné nástroje, které
k tomuto naplnění povedou. Internetový marketing nabízí nepřeberné množství takových
nástrojů. Správná marketingová strategie však nezáleží na kvantitě používaných nástrojů
ale na jejich výběru a zejména kvalitě jejich používání.
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Následující podkapitoly představují vybrané a doporučené nástroje použitelné
fotbalovými kluby v České republice a jejich stručný popis.

6.3.1 Optimalizace pro vyhledávače
Důležitost optimalizace stránek pro vyhledávače byla v této práci již několikrát
zdůrazněna. Optimalizace hraje nejdůležitější roli při hodnocení a následném zobrazování
stránek ve vyhledávání vyhledávačů jako je Google a Seznam.cz. Konkrétně tyto dva
zmíněné vyhledávače jsou v České republice těmi nejpoužívanějšími, je tedy dobré se
zaměřit zejména na jejich algoritmy. Ačkoliv jsou tyto informace přísně střeženy, je možné
postupem času vysledovat co funguje a co nikoliv.
Základním předpokladem pro dobrou optimalizaci stránek ve vyhledávačích je
analýza a následně výběr správných klíčových slov. Je naprosto logické, že v tomto ohledu
by neměla chybět optimalizace pro následující slova:
1. Název klubu, a to jak oficiální, tak různé verze, které fanoušci používají (např. AC
Sparta Praha, Sparta Praha, Sparta, Sparta fotbal apod.)
2. Název ligy, kterou klub hraje (v tomto případě tedy Gambrinus liga)
3. Název ostatních soutěží, které klub hraje (Ondrášovka Cup, Champions League
apod.)
4. Název stadionu (např. Bazaly)
5. Jména hlavních hvězd klubu (např. Tomáš Řepka, Jaromír Blažek apod.)
6. Činnosti klubu obecně (např. fotbal, pronájem stadionu apod.)
Výše uvedená klíčová slova se vztahují k internetovým stránkám klubu obecně. Dále je
však důležité zmínit, že každá individuální sekce, která je něčím zajímavá, by měla být
z pohledu klíčových slov optimalizována zvlášť. Jedná se například o sekci mládeže.
Hlavní stranu netřeba optimalizovat na klíčová slova jako je právě mládež (návštěvník,
který hledá hlavní stránku klubu, se snaží svůj dotaz zobecnit tak, aby se na ni dostal).
Naopak uživatel, kterého zajímá především mládežnický fotbal daného oddílu, bude chtít,
aby se dostal přímo do takové sekce. Zadá tedy dotaz jako je například: mládež sparta
praha fotbal. Z tohoto důvodu je nutné provádět optimalizaci důležitých sekcí zvlášť.
Dalším důležitým prvkem optimalizace pro vyhledávače jsou tzv. meta tagy. Jak již
bylo zmíněno výše, nejdůležitější jsou tyto tři tagy: <description>, <keywords> a<title>.
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Meta tag <title> ukazuje návštěvníkovy ale vyhledávači název právě zobrazované
stránky, je tedy žádoucí, aby každá jednotlivá stránka měla svůj vlastní titulek (např.
hlavní strana: AC Sparta Praha; sekce o mládeži na stránkách AC Sparta Praha: AC
Sparta Praha | Mládež; jednotlivý článek např.: AC Sparta Praha | Název článku).
Meta tag <description> se týká popisu stránky. Zde je žádoucí krátký popis toho, co
stránka nabízí, o čem je. Jak bylo zmíněno v dřívějších kapitolách, délka tohoto sdělení
nesmí být delší než 250 znaků, delší texty vyhledávače ignorují. Pro fotbalový klub se
rozhodně hodí text, který zdůrazní status oficiálních stránek, zmíní jméno klubu,
případně soutěž, kterou daný klub aktuálně hraje a ve stručnosti, co stránky dále nabízí
(videa, aktuality, fotogalerie apod.). Vhodným textem je například ten, který na svých
webových stránkách nabízí AC Sparta Praha: „Oficiální stránky prvoligového fotbalového
klubu AC Sparta Praha. Aktuální dění, výsledky zápasů, informace o hráčích; speciální
fanouškovská zóna, nejlepší momenty ze zápasů; dárkové předměty“. Zmíněný text je
složený z necelých 200 znaků, většina českých prvoligových klubů má v meta tagu
<description> uveden pouze název klubu.
Meta tag <keywords> jak název napovídá, obsahuje klíčová slova, pro které je webová
stránka optimalizována. Je tedy příhodné, do tohoto tagu vepsat všechna slova, která jsou
uvedena v jednom z předchozích odstavců.
Velice důležitým faktorem, který však spadá jak do optimalizace stránek, tak jejich
přístupnosti je adresa (tzv. URL). V prostřední fotbalových klubů je nutné „skloubit“ dva
důležité faktory: výstižnost a stručnost. Samozřejmě tato problematika je závislá na názvu
klubu, výhodu zde mají kluby, jejichž jména jsou již známá a zavedená a přitom jsou
stručná (např. sparta.cz, slavia.cz), horší situaci mají kluby, kde například název města
skládá ze dvou delších slov. Tento problém lze poukázat na klubu SK Dynamo České
Budějovice. Jedná se opravdu o velice dlouhý název a adresa webových stránek ve formě
skdynamoceskebudejovice.cz by tedy nepřipadla v úvahu.
Posledním avšak neméně důležitým doporučením je správné formátování textu. Avšak
protože zde neexistují žádná specifická pravidla, která by se týkala výhradně stránek
fotbalových klubů, je možné vycházet z doporučení uvedených v teoretické části.
Z analýzy potřeb fotbalových fanoušků vyplývá, že vyhledávače nejsou častým
prostředníkem pro vstup na stránky fotbalového klubu (tento způsob využívá pouze 13%
z nich), avšak zde se jedná o diváky, kteří stránky svého klubu znají a alespoň někdy je
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navštěvují. Pokud má být webová stránka klubu dostupná a snadno dohledatelná i
ostatním potenciálním uživatelům, nelze nástroj optimalizace podceňovat.

6.3.2 Direct Marketing
Direct marketing je pro komunikaci se svým publikem či klienty jedním z nejlepších
nástrojů. Pro potřeby fotbalového klubu se nabízí hned několik forem. První z nich je
vytvoření databáze a následné zasílání tzv. newsletterů. Dle výzkumu tuto možnost
využívá pouze 5 klubů! Jedná se přitom o velmi levný způsob komunikace, která navíc
umožňuje i jistou interaktivitu a přesné měření jejích výsledků. Newsletter je opakovaně
zasílaný zpravodaj (prostřednictvím e-mailu), který je zasílán zásadně uživatelům, kteří o
jeho o něj požádají prostřednictvím webových stránek klubu. Touto žádostí také dávají
klubu pro tyto účely k dispozici svoji e-mailovou adresu. Co se obsahu týče, do takovýchto
zpravodajů je možné zahrnout reportáže z utkání, reportáže z tréninků, rozhovory, interní
informace klubu, fotografie apod. Do newsletterů je možné také vkládat odkazy. Tato
možnost se vyplatí, při různých reklamních kampaních. Obvykle se tato možnost využívá
vytvořením tzv. microsite, stránky, která je vytvořena pouze k jednomu účelu. Pokud
uživatel na odkaz v obdrženém newsletteru klikne, dostane se na tuto microsite. Není poté
tolik technologicky složité zjistit, jaký úspěch kampaň prováděná pomocí newsletterů
měla. Frekvence zasílání newsletterů je různá, dobré je provést malý průzkum, jaká
frekvence již „zapsaným“ odběratelům vyhovuje.
Druhým doporučeným nástrojem přímého marketingu je užití tzv. online chatu.
Online chat je rozhovor mezi osobností a fanoušky, kteří mají možnost klást pomocí
webového rozhraní osobnosti dotazy, na něž dostávají bezprostřední odpovědi. Tuto
možnost v českém internetovém prostředí fotbalových klubů využívají pouze dva kluby.
Opět se ale jedná o technologicky nenáročnou „disciplínu“, v tomto případě jde pouze o
„ochotu“ vedení či jiných osobností klubu přistoupit a s fotbalovými fanoušky
komunikovat. Tato forma je mnohem osobnější než běžná forma komunikace pomocí emailu. Takto vedená komunikace je navíc často méně formální, bezprostřední a o to pro
fanoušky cennější. Mezi fanoušky je o takový způsob komunikace velký zájem, na otázku,
zda by takovou formu diskuse využili, odpovědělo kladně hned 91% z dotazovaných.

6.3.3 Blog Marketing
V českém prostředí neprávem podceňovaný druh marketingu. Je třeba připustit, že
tzv. blogging je populární především ve Spojených státech amerických, kde se obrovské
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komunity tzv. blogosféry dokáží navzájem ovlivňovat v názorech a postojích na základě
několika dobře napsaných argumentů.
Nicméně pro použití ve fotbalovém prostředí se nabízí hned dvě formy. Fotbalové
kluby na svých oficiálních stránkách uvádí krátké zprávy (aktuality, reportáže) nicméně
v případě takovýchto příspěvků se často jedná o neosobní a čistě faktickou interpretaci
nějaké události. Blog již ze své podstaty vyžaduje osobnější přístup, jeho oblíbenost je
založena právě na zveřejňování osobních názorů, postojů a pocitů. Druhým důležitým
atributem je možnost na článek (či jak se v blogosféře říká post) reagovat svým
komentářem a konfrontovat svoje názory s autorovými. Fotbalové kluby mohou v tomto
ohledu psát dva druhy blogů. První z nich je oficiální klubový blog. Takovýto blog může
sloužit pro méně formální komunikaci s příznivci klubu. Přímo se nabízí možnost zjišťovat
touto formou reakce a názory klubových příznivců (např. na novou sadu dresů, na
rekonstrukci stadionu atd.).
Druhý způsob využití blogu je vytvoření blogů jednotlivým hráčům klubu, popř.
mužstvu jako celku, kdy by na takový blog mohli přispívat se svými pocity sami hráči. Tato
forma komunikace s oblíbenými miláčky klubu je z pohledu fanouška velice přitažlivá. Pro
klub se opět jedná v podstatě o nulové náklady.

6.3.4 Oficiální stránka fotbalového klubu
Oficiální stránka klubu je jakási vlajková loď celku na moři Internetu. Sociální média
či blogy jsou něčím přidruženým avšak důležitost jedné oficiální stránky je zřejmá.
Především jde o dobře zvládnutý design, přehlednost, rozsah a kvalitu informací,
použitelnost a přístupnost stránek.
Z pohledu designu se doporučení dají shrnout následovně. Layout se samozřejmě
tvoří v závislosti na obsahu a zobrazení požadovaných prvků designu, obecně lze ale
doporučit použití 2 maximálně 3 sloupcového layoutu. Maximální šířka layoutu by neměla
překročit hranici 960px. Barevnost stránek by měla odpovídat klubovým barvám, avšak je
třeba pomýšlet na dostatečný kontrast. Z pohledu typografie se doporučuje použití tzv.
bezpatkových fontů (kluby české Gambrinus ligy nejčastěji využívají fontů Arial a
Tahoma) se správnou velikostí. Písmo by nemělo být menší než 12px s dostatečným
prokladem (řádkování), který by měl být alespoň 1,5 násobkem velikosti písma. Na
stránce mohou být přítomny i flashové animace avšak je třeba držet se střídmosti.
Rozhodně se nedoporučuje vytvářet ve „flashi“ celé stránky.
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Z pohledu prvků designu by měly stránky obsahovat určitě logo klubu, nejčastěji se
vkládá do levého horního rohu. Logo by mělo být tzv. klikací, to znamená, že se po
kliknutí stránka přesměruje na úvodní stránku. Dalším důležitým prvkem je navigace. Zde
již samozřejmě záleží na celkovém grafickém konceptu, nicméně pro lepší přehlednost lze
doporučit horizontální navigaci s maximálním počtem 12-ti položek.
Přehlednost samozřejmě souvisí s designem, stačí tedy jen obecné doporučení, že
„méně je více“ (nemít na stránce nadbytečné prvky, nemít více než 3 sloupcový layout
atd.). Z pohledu přehlednosti i designu je nejdůležitější typografie! Cílem práce není
dopodrobna popisovat její správnou tvorbu, avšak dobré rady lze nalézt v článku Olivera
Reichsteina „Web Design is 95% Typography“ 1.
Rozsah a kvalita informací je z pohledu fanouška tou jednoznačně nejdůležitější částí
internetových stránek fotbalových klubů. Zde je třeba zdůraznit jeden fakt. Na základě
analýzy současného stavu internetového marketingu fotbalových klubů vychází najevo, že
české kluby sice mají dostatečný rozsah informací avšak jejich kvalita je nedostatečná.
Doporučuje se tedy, aby klub určil, který ze zaměstnanců bude obstarávat včasnou a
kvalitní aktualizaci stránek. Z pohledu obsahu by na webu klubu určitě neměly chybět
následující části:
1. Informace o aktuální sezoně
a) Tabulka
b) Odehraná utkání
c) Rozpis utkání
d) Marodka hráčů
e) Hráči v reprezentaci
f) Informace o odchovancích
2. Soupiska
a) Profily hráčů
b) Statistiky hráčů, nejlépe nejen z aktuální sezony
3. Mládež
a) Tabulky a zápasy mládežnických celků
b) Soupisky mládežnických celků
4. Reportáže a novinky
1

http://www.informationarchitects.jp/en/the-web-is-all-about-typography-period/
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5. Rozhovory s hráči a trenéry
6. Informace o stadionu
a) Historie, lokace, statistiky, bezpečnost
b) Fotogalerie
c) Virtuální prohlídka stadionu
7. Ekonomická situace klubu
8. Ženský tým
9. Zajímavé odkazy
10. Stránky fanklubu
11. Fotogalerie
12. Tipovačka
13. Hry
14. Záznamy z utkání (video i text)
15. Ke stažení na PC
a) Wallpapers
b) Hymna
c) Logo
d) Hry
16. Diskusní fórum
17. Live přenosy
18. E-shop
19. Fan zone
20. Prostor pro partnery
21. Kontakty
a) Kontakty na klub
b) Kontakty na stadion
c) Kontakty do fanshopu
d) Kontaktní informační centrum pro běžné dotazy fanoušků
Z pohledu přístupnosti stránek je důležité vyzkoušet, jak stránky vypadají při vypnutí
grafiky (lze provést téměř v každém prohlížeči), stylů CSS. Je také důležité zkontrolovat,
zda se stránky dobře zobrazují ve všech je používanějších prohlížečích (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a na nejpoužívanějších operačních systémech
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(Microsoft Windows, Mac OS X, Linux). Tuto analýzu lze provést například pomocí
internetové stránky browsershots.org.

6.3.5 Sociální média
Sociální média jsou v dnešní době hned vedle dobře připravené oficiální stránky asi
tím nejdůležitějším nástrojem Internetového marketingu sportovního klubu. Doporučuje
se využívat zejména následující tři: Facebook, Twitter a YouTube.
Na Facebooku se doporučuje založit nejlépe ve formě „profesionálního sportovního
týmu“. Důležitým aspektem je otevřenost, tedy dám fanouškům možnost přispívat a
komentovat příspěvky, které na tzv. zeď uveřejní klub. Facebook dále umožňuje vkládání
videí, fotografií a tvorbu anket.
Twitter lze využívat na krátké informační celky. Klub zde může uveřejňovat informaci
o aktuálně přidaných článcích na svých stránkách. Twitter lze využít pro krátké zprávy „z
kabiny“. Pro fanoušky je vždy velkou zajímavostí, když dostávají informace přímo
z kabiny (např. T.Řepka píše: sedíme v kabině, jsme natěšění na soupeře, těsně před
výkopem).
O YouTube již bylo psáno výše v textu, lze jej využít pro vkládání videí. Nejlepší forma
využití je personalizovat stránku do grafické podoby korespondující s designem stránek
klubu. Na tento kanál pak lze vkládat tyto druhy videí: sestřihy, rozhovory, komentáře,
informace ze zákulisí, představení nových hráčů, dresů apod.
Poslední doporučení k sociálním sítím se týká jejich provázanosti. Aby fanoušci věděli,
že klub sociální sítě využívá, je nutné jejich existenci propagovat – na svých oficiálních
stránkách a pomocí odkazů např. z Twitteru na Facebook a videa z YouTube vkládat na
Facebook apod.

6.3.6 Public relations
Důležitost vztahu s médii z pohledu fotbalového klubu již netřeba připomínat.
Z pohledu Internetového marketingu lze v této oblasti ve fotbalovém prostředí pracovat
hned ve třech základních rovinách.
První z nich je publikování klasických novinek a reportáží z utkání. Přestože si
novináři hledají svá témata samy, nebo spíše právě proto, by měl klub sám aktivně
přicházet s novinkami, o kterých chce informovat. Klub by měl poutavou formou nabízet
nová témata a připravovat je pro další zpracování v jiných médiích.
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Druhý důležitý faktor v podstatě doplňuje ten první. Jedná se o podcasting a
vodcasting. Přestože jakousi vlastní klubovou TV má většina klubů (13), často plní pouze
informační funkci pro fanoušky. Z pohledu novináře nenabízí nic moc zajímavého. Je
proto dobré, vedle sestřihů a reportáží z utkání, vytvářet i video rozhovory (např. s hráči a
trenéry klubu před důležitým utkáním; po utkání apod.), videopřenosy z tiskových
konferencí apod. Mnoho webových portálů (ať se již jedná o ryze internetové médium jako
je např. Lupa.cz; ale zejména internetové verze celoplošných novina a časopisů jako
jeiDnes.cz; iHned.cz, Hattrick.cz) dnes do svých článků vkládá pro dokreslení
popisovaného tématu videa. Toto je přesně úkolem klubu. Pokud bude vytvářet videa se
zajímavým obsahem (nejde ani tolik o kvalitu videa ale o kvalitu obsahu), mnoho médií je
bude na svých stránkách samo zobrazovat. Dobré spojení tak může být využití kanálu
YouTube, jehož prostřednictvím lze zobrazovat uložená videa i na jiných stránkách.
Existence takových videí a následná informace o jejich existenci směrem k novináři může
být velmi silnou marketingovou zbraní. Jednou z velkých výhod klubu je, že do takto
vyrobených videí již nikdo nesmí zasahovat, klub tak sám může korigovat, co chce a co
nechce sdělovat.
Poslední částí public relations fotbalového klubu na internetu je vytvoření sekce pro
novináře na svém oficiálním webu. Doporučením je vytvořit tuto sekci zaheslovaně, tedy
dát vybraným novinářům či médiím jako celkům individuální přístupové heslo (klub tak
navíc může kontrolovat, zda novinář tuto sekci opravdu navštěvuje a v případě, že ne, je
možné se dotazovat co pro novináře udělat více), po jehož zadání se zobrazí stránka
s obsahem určeným výhradně pro média. Z tohoto obsahu by mělo jít zejména o
následující:
1. Informace; rozšířené, exkluzivní informace, ty, jež sám klub chce „vyhlásit“ do
světa
2. Další materiál; jedná se o fotografie v tiskové kvalitě, případná videa, loga a
jakékoliv další vizuály (popř. část grafického manuálu, která stanovuje nakládání
s logem atd.)
3. Tiskové konference a oficiální prohlášení klubu; mohou být ve formě videí či
textové podobě (např. ve formátu pdf)
4. Akreditace; možnost nabízet novinářskou akreditaci na různá utkání
5. Press zona; sekce pro novináře by měla nabízet podrobné informace (popř. i
mapku stadionu) o press zóně (tedy zóně určené výhradně pro média)
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6. Kalendář akcí; je více než záhodné jednoduchou formou sdělovat, kdy se co
důležitého děje
V neposlední řadě je třeba zmínit komunikaci klubu s novináři. Je určitě záhodné
získávat informace o tom, jací novináři pracují v jakých médiích, a získávat od nich
kontakty. Díky takové databázi je možné informovat novináře o tom, že se něco
výjimečného děje, zvát je na různé akce, tiskové konference apod. Toto lze provádět
v prostředí Internetu například pomocí tzv. RSS kanálu nebo klasickým použitím e-mailu.

6.3.7 Mobilní telefony
Internetový marketing dnes již neznamená pouze prohlížení webu prostřednictvím
počítače. V dnešní době je možné pro prohlížení webových stránek používat i tzv. tablety a
zejména pak chytré mobilní telefony. Z tohoto důvodu je příhodné vytvářet i mobilní verze
webových stránek (mají adresu ve formě m.domena.cz). Takové stránky jsou potom
optimalizovány pro malé displeje, jsou tedy přehlednější při prohlížení a nestahují
uživateli velké množství dat. Funkce takových stránek je pak zejména informační, důležité
je tedy hned na úvodní stranu uvádět v textové podobě informace jako jsou například
aktuality, rozpis utkání, adresa stadionu apod. Vytvoření takových stránek dnes není
těžkým technologickým aktem, většina agentur vytvářející webové stránky již možnost
tvorby webu optimalizovaného pro mobilní telefony nabízí.
Další možností využití mobilního telefonu je vytvoření přímé aplikace například pro
iPhone, Android nebo Ovi. Funkce takových aplikací je v podstatě stejná jako u výše
popisovaných mobilních stránek. Výhodou je zejména maximální kontrola nad
zobrazovaným obsahem a jeho podobou.

6.3.8 Podpora prodeje
Podpora prodeje na Internetu znamená zejména různé hry, ankety nebo soutěže, které
nějakým způsobem dovedou uživatele na žádoucí místo z pohledu provozovatele webu (po
skončení hry, se stránky přesměrují na prodejní stránku apod.) Ve využití pro fotbalové
kluby jde zejména o prodej vstupenek online. Tuto funkcionalitu by dle průzkumu využila
velká většina fanoušků (63%). Eventualita nakoupit lístky online by měla podpořit
možnost výběru vlastního místa, nižší cena při včasné koupi, možnost zaplatit celkovou
transakci online a nakonec využít možnosti vytisknout lístek doma, popř. obdržet lístek
formou SMS. Funkcionalitu lístku online nabízí hned 8 celků hrajících Gambrinus ligu.
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Všech 8 umožňuje platbu online, avšak jen 4 z nich dovolují vytištění vstupenky na vlastní
tiskárně (v ostatních případech je nutné navštívit pro vyzvednutí vstupenky určené
prodejní místo).
Druhou avšak pravděpodobně ne plně použitelnou funkcionalitou v českém prostředí
je možnost prodeje již zakoupené vstupenky jiným fanouškům prostřednictvím
internetových stránek klubu. Tato možnost již byla diskutována v dřívější kapitole, tedy
jen pro připomenutí - logicky zde vstupuje do hry zájem klubů na větším výdělku ze
vstupného; pokud by se již zakoupené lístky dále prodávali namísto zakoupení nových
lístků, byť by to bylo za menší poplatek, klub by na tom prodělal. Na druhou stranu,
vstupné nebude v prostředí českého fotbalu nikdy zásadní příjmovou položkou rozpočtu a
krok pro zavedení takové funkcionality by se dal marketingově prodat jako ukázka
vstřícnosti a vážnosti, jakou klub chová ke svým fanouškům. Situace v USA je jiná v tom,
že tam je například na utkání amerického fotbalu vyprodáno takřka na každé utkání,
přičemž cena lístků na takové utkání je poměrně vysoká a to i na horší místa. Možnost
prodeje lístků tímto způsobem tam využívá mnoho fanoušků.

6.3.9 Podpora partnerů
Důležitost partnerů a sponzorů pro fotbalový klub je zřejmá. V prostředí českého
fotbalu nebudou příjmy ze vstupného či merchandisingu nikdy dosahovat takových
hodnot jako ve fotbalových ligách na západ od České republiky. Příjmy od partnerských či
sponzorských organizací jsou pro české kluby velmi důležité a snahou klubů tak je si
takové organizace předcházet a ve chvíli, kdy je získají co nejdéle udržet. Nejeden celek již
dnes vytváří tzv. hospitality programy, jejichž cílem je vytvořit pro partnera nejen
zajímavou a účinnou formu propagace ale také něco navíc. V tomto ohledu je možné
využít také Internet a to ve dvou směrech.
První z nich se týká propagace partnerů. Je žádoucí vytvořit na stránkách exkluzivní
místo, pro logo či banner sponzora. Pokud se partnerovi nabídne analýza návštěvnosti,
která bude splňovat jeho očekávání a potřeby je to z jeho pohledu o důvod víc, proč s
takovým klubem vydržet v partnerském vztahu déle. Žádoucí je také vytvoření vlastní
stránky, kde se všichni partneři stručně prezentují. Na takovou stránku je dobré uvést
nejen loga partnerů v požadované struktuře (generální partner, partner mládeže apod.)
ale také odkaz na stránky partnera popř. jeho stručné představení a poděkování. Odkaz na
takovou stránku je ve struktuře navigace záhodné postavit na nejvyšší úroveň.
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Druhým směrem, kterým mohou stránky v podpoře partnerů jít, je vytvoření vlastní
zaheslované sekce pro partnery. Do takové je možné vkládat exkluzivní fotografie,
informace, upozornění či pozvánky na různé akce klubu. Pokud má takto vážených
partnerů oddíl více, není velký technický problém vytvořit pro každého z nich vlastní
stránku (například s vlastním logem partnera). Tím, že je tato sekce zaheslována a
případně uvedená do unikátní grafické podoby, dostává partner pocity, že je pro klub
opravdu něčím výjimečným, což je jistě žádoucí.
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7 Závěr
Tato práce se zabývá spojením internetového marketingu a fotbalových klubů.
V první, teoretické části práce, se autor zabývá vymezením důležitých pojmů, definic
z oblasti obecného marketingu, sportovního marketingu a především internetového
marketingu. Autor práce zde popisuje především fungování Internetu, komparaci
s ostatními typy médií a následně popisuje nejpoužívanější nástroje internetového
marketingu.
Druhá, metodická část práce se zabývá postupy, které vedou k odborné analýze
současného stavu a potřeb uživatelů internetových stránek fotbalových klubů.
Analytická část je složena ze tří sekcí. První z nich se zabývá analýzou potřeb
fotbalového publika směrem k internetové prezentaci fotbalových klubů. Tato analýza
pomocí dotazníkového šetření vysvětluje, jaké potřeby mají fotbalový fanoušci a diváci.
Dále se analýza zabývá pohledem novinářů a partnerů klubu.
Druhá sekce analytické části pomocí heurisitcké analýzy popisuje současný stav
internetové prezentace fotbalových klubů. Celá analýza je provedena pomocí tzv.
checklistu, který současný stav hodnotí na základě téměř dvou set faktorů.
Poslední sekce analytické části pak shrnuje poznatky získané z obou analýz a formou
SWOT analýzy je zobecňuje a vymezuje tak východiska pro tvorbu poslední části této
práce.
Z analytické části práce vyplývají potřeby uživatelů internetových stránek a zároveň
nedostatky internetové prezentace fotbalových klubů a na druhou stranu. Znalost těchto
dvou rovin je základním předpokladem pro sestavení doporučení, které by fotbalový klub
vedly ke zlepšení internetové propagace klubu.
Syntetická část uzavírá celou práci vymezením funkcí internetových stránek
fotbalových klubů, představením marketingového mixu fotbalového klubu na internetu a
zejména nabízí výčet a popis použití vybraných nástrojů internetového marketingu
fotbalovým klubem.
Přestože se práce zabývá analýzou internetové prezentace výhradně fotbalových
klubů, autor se domnívá, že dosažené výsledky a doporučení lze zobecnit a využít i v jiných
kolektivních sportech.
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Faktor

Televize

Rozhlas

Tiskoviny

Internet

Působnost média

Převážně

Převážně

Převážně

Celosvětová

regionální

regionální

regionální

Směr

Jednosměrná

Jednosměrná

Jednosměrná

Obousměrná

komunikace

(one-to-many)

(one-to-many)

(one-to-many)

(one-to-one,
many-to-many)

Přenos

Zvuk, obraz

Zvuk

Text, obrázky

Zvuk, video, text,
obrázky

Zdroj zprávy

Věrohodný

Věrohodný

Věrohodný

Někdy
nevěrohodný

Možnost

Ne

Ne

Ne

Ano

Cena reklamy

Vysoká

Střední

Střední

Nízká

Působení zprávy,

Krátkodobé,

Krátkodobé,

Dlouhodobé, po

Dlouhodobé, po

reklamy

v okamžiku

v okamžiku

dobu prohlížení

dobu prohlížení

vysílání výhradní

vysílání výhradní

stránky výhradní

webové stránky

push

push

push

doplňkové pull

Ne

Ne

Ano

Ano

Zpoždění

Zpoždění

Zpoždění

Okamžitě

Střední

Nízká

Nízká

Velmi vysoká

individualizace
obsahu

Opětovné
shlédnutí zprávy,
reklamy
Rychlost odezvy
na reklamní
sdělení
Možnost měřit
účinnost
reklamního
sdělení
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