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Abstrakt 

Cílem této práce je poskytnout vhled do problematiky nákupu programatické reklamy 

na konspiračních a propagandistických webech, se zaměřením na to, jak se k problému 

staví čeští a slovenští inzerenti. V teoretické části se na tuto problematiku bude nahlížet 

z 3 perspektiv. První perspektiva bude technická, v rámci které si ukážeme, jak 

programatická reklama funguje. Druhá perspektiva bude etická, kdy bude diskutováno, 

zda je aktivita těchto webů v rozporu s etickými principy masových médií a 

žurnalistiky. Třetí pohled pak bude řešit téma z pohledu zabezpečení značky v prostředí 

internetu. V závěru práce prezentujeme výsledky průzkumu přístupu českých a 

slovenských inzerentů k inzerci na takovýchto webech. Tyto výsledky pak uvedeme do 

kontrastu s teorií. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to provide insight into problematics of buying programmatic 

advertising on conspiracy and propagandistic websites. Besides it presents the approach 

of Czech and Slovak advertisers to advertising on mentioned websites. In theoretical 

point of view thesis discusses the cause from 3 different perspectives. First the thesis 

provides technical approach as it shows how programmatic advertising works. Second 

aspect examines if presence of these websites is in contrary to mass media and 

journalism ethics. Third perspective then discusses brand safety on the Internet. At the 

end the thesis offers the results of our research which focuses on approach of Czech and 

Slovaks advertisers to advertising on conspiracy and propagandistic websites. Then we 

put the results of our research in contrast to theoretical perspectives. 
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Úvod 

Na počátku srpna roku 2016 vydal Think-tank Evropské hodnoty zprávu, která se 

věnuje problematice reklamy na českých dezinformačních webech. Dle této zprávy 

v České republice existují desítky konspiračních a dezinformačních webů, které se 

v rámci svých aktivit, věnují šíření dezinformací, poplašných zpráv, podnětů k nenávisti 

apod. Takovouto aktivitou pak podporují proudy, které jsou zcela neslučitelné se 

svobodnou a demokratickou společností (Janda a Víchová, 2016). Problém se však 

netýká jen našeho regionu, nýbrž mnoha dalších částí světa, viz například Isaac a 

Wakabayashi (2017). 

Provoz těchto webů je z části financován také formou online displejové reklamy. 

Systém financování, který bude v rámci práce podrobně popsán, funguje v mnoha 

případech tak, že se daný web přihlásí s motivem monetizace obsahu webu do programu 

Google AdSense. Systém AdSense umožňuje majitelům inzertního prostoru – 

vydavatelům, aby společnost Google na jejich web umístila reklamní plochy, na kterých 

pak mohou různí inzerenti zobrazovat požadovanou reklamu. 

V případě, že některý z návštěvníků takovýchto webů reklamu proklikne
1
, putuje 

vydavateli většinová částka z ceny tohoto prokliku, zbytek částky jde pak společnosti 

Google. Tímto způsobem inzerenti, ale i tyto programy typu AdSense nepřímo finančně 

podporují eticky spornou činnost těchto webů. (Sdílení příjmů z programu AdSense in 

Nápověda AdSense) 

Díky rozsahu reklamní sítě Google a širokým možnostem cílení v systému 

Google AdWords, prostřednictvím kteréhož inzerenti šíří své reklamy, se může inzerce 

dostat i na takovéto typy webů. Za tím stojí fakt, že většina typů cílení zde není 

orientována na konkrétní web, nýbrž na cílení na základě různých kategorií, o kterých si 

povíme dále. Tímto způsobem pak může inzerent jen stěží předvídat, na jakém webu se 

může jeho reklama zobrazit.  

V souvislosti s tématem bývá často diskutován etický střet takovéhoto počínání i 

hledání řešení této situace. Vedle toho se však také diskutuje, zda může mít umístění 

reklamy na takovýchto webech nějaký vliv na inzerovanou značku či zda může být 

                                                 
1
 V odborné teorii je takto nazýván proces, kdy recipient reklamy na reklamu klikne s účelem dostat se na 

cílový web, který takovéto prokliknutí nabízí. 
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veřejné prohlášení značky k zodpovědnému nákupu reklamy účinným nástrojem aktivit 

společenské zodpovědnosti firem. 

Předmětem bakalářské práce je popis této skutečnosti, a to jak z hlediska 

technického, kdy prozkoumáme fungování online displejové reklamy, tak z hlediska 

etického, přičemž bychom chtěli prozkoumat, zda je aktivita těchto webů skutečně 

neetická. Třetí perspektivou pak bude pohled z hlediska teorie budování značky. 

Samotnou teorii pak dáme do kontrastu s dotazníkovým šetřením napříč českými a 

slovenskými inzerenty v oblasti online displejové reklamy a pokusíme se popsat, jak se 

k problematice staví. V rámci práce jsme se nakonec rozhodli pro to, zanedbat jednu 

z perspektiv, která je uvedena v tezi, a sice perspektivu etických a legislativních zásad 

produkce reklamy, a to z toho důvodu, že se jedná o poměrně nový fenomén s tím, že 

analýza a možnosti interpretace stávajících předpisů by vydaly na rozsáhlejší práci.  

Práci začneme tím, že si definujeme, jaká je pozice reklamy, konkrétně online 

reklamy, v rámci digitálního marketingu. V následující kapitole se pak zaměříme na 

samotnou reklamu, její funkci, formy i další specifika. Klíčovým pro nás bude popis 

systému mediálního nákupu a fungování systémů Google AdWords a AdSense. 

Následující část věnujeme teorii propagandy a informací. Ačkoliv se v naší tezi 

neobjevují, rozhodli jsme se je z důvodu jejich důležitosti pro práci rozebrat. Na základě 

této teorie si popíšeme, jakou funkci, formu a společenských dopad mohou mít námi 

analyzované weby. Na tom pak postavíme i následující kapitolu, která se bude věnovat 

etickým zásadám žurnalistiky v digitálním prostředí.  

Další část nabídne pohled spíše komerční než společensko-etický. Přejdeme zde 

k reflexi tématu v kontextu budování značky. Zaměříme se na to, zda může být značka 

v internetovém prostředním nějakým způsobem poškozena, a zda na to může mít vliv 

kontextuální přítomnost propagandistických a konspiračních webů.  

V závěrečně části se dostaneme k interpretaci námi uskutečněného dotazníkové 

šetření, ve kterém jsme zjišťovali, jak se k tématu staví čeští a slovenští inzerenti 

z oblasti displejové online reklamy. Zjišťovali jsme například, zda je problém podle 

nich eticky sporný nebo nikoliv. V případě že ano, tak zda tomu přizpůsobují i reklamní 

kampaně. Zjišťován byl ale například také výše zmíněný přístup z pohledu budování 

značky.  
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Teoretická část 

1. Online Marketing 

Prudký rozvoj internetu a dalších digitálních technologií znatelně ovlivnil marketing 

jakožto obor. Jak tvrdí Chaffey a Ellis-Chadwick (2016, s. 6) spotřebitelé nyní mají 

dostupná rozsáhlá kvanta různých produktů, služeb a cen od nejrůznějších dodavatelů. 

Vedle toho mají také pohodlnější cestu k pořizování takovýchto položek. Druhé straně, 

tedy organizacím zase dává možnost expandovat na nové trhy, nabízet nové služby, 

objevovat nové cesty komunikace a také soupeřit napřímo s mnohem většími 

konkurenty.  

Pokud chceme dále pracovat s pojmem online marketing, měli bychom si 

nejprve definovat marketing digitální, který kategoricky stojí nad ním. 

Chaffey a Ellis-Chadwick (2016, s. 11) jej definují jakožto „Dosahování 

marketingových cílů s vyžitím digitálních technologií a médií.“. V praxi tato definice 

obnáší řízení digitálních platforem za účelem dosahování stanovených cílů. K těmto 

digitálním formám mohou patřit webové stránky, reklama ve vyhledávání, marketing na 

sociálních sítích, displejové reklama, mobilní aplikace a mnoho dalších, které nutně 

nemusí být připojeny k internetu.  

Janouch (2010, s. 17) pak říká, že online marketing je taková forma marketingu, 

která využívá k plnění marketingových cílů zařízení, která jsou připojena k síti, tedy 

například i mobilní telefony, které mohou být připojeny jen k GSM síti. V souvislosti 

s tématem pak popisuje i další výrazy, které se veřejnosti často pletou. Například 

internetový marketing, což je forma marketingu odehrávající se na internetu, nebo 

web marketing, který se odehrává v rámci World Wide Webu. 

1.1 Marketingový mix 

Tato práce se bude zabývat zejména subdoménou celého marketingu, a sice online 

reklamou, které je podle klasické definice McCarthyho (2002) součástí jednoho ze 4P. 

Kotler a Keller (2013, s. 55-56) podotýkají, že vzhledem k šířce, komplexitě a bohatosti 

dnešního marketingu není McCartyho koncept zcela holistický, na základě čehož se 

snaží tuto koncepci aktualizovat a vztáhnout marketing důrazně i na vnitřní prostředí 

firmy.  
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Čtveřice P je podle nich definována pilíři: 1. People (lidé), 

2. Processes (procesy), 3. Performance (výkon) a 4. Programs (programy). Nás bude 

dále zajímat jen 4. pilíř – programy, které vycházejí z původní McCartyho koncepce. 

1.1.1 Programy 

Programy jsou veškeré aktivity firmy namířené ke spotřebitelům a zahrnují původní 

McCartyho 4p. Ať už jsou prováděny online nebo offline nebo jsou jakkoliv netradiční, 

měly by být integrovány a spolupracovat tak, že budou firmě plnit vícero stanovených 

cílů (Kotler, Keller, 2014, s. 56). McCartyho 4P jsou definována jako 1. Product 

(produkt), 2. Place (distribuce), 3 Price (cena), 4. Promotion (komunikace). 

Kotler a kol. (2007, s. 70) říkají, že tento pilíř, známý jako marketingový mix, je 

„Soubor taktických nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. 

Zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu.“.  

Produktem je podle Kotlera a kol. (2007, s. 615-626): „Cokoliv, co lze nabídnout 

k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, 

přáním nebo potřeby.“. Produkt není jen kategorií fyzických předmětů, ale i služeb, 

osob, míst, organizací, myšlenek a jejich kombinací. V tomto pilíři se firmy zabývají 

stylem a designem produktu, jeho funkcemi a kvalitou. Řadíme zde i značku, ačkoliv 

její řízení a budování spadá do komunikace. 

Distribuce je souhrn činností firmy, prostřednictvím kterýchž činí firma produkt 

zákazníkům dostupným. V rámci této části firmy určují jakým způsobem a kde budou 

produkty prodávány, řídí a tvoří distribuční cesty, ale i zásobování nebo formy dopravy  

(Kotler a kol., 2007, s. 957-960). 

Cena v rámci programů je souhrnem hodnot, které jsou schopni zákazníci směnit 

za užitek z vlastnění nebo užívání produktu. Je jediným prvek mixu, který přináší 

výnosy a vedle toho také velmi flexibilní složkou na rozdíl od distribučních závazků či 

vývoje produktu. Je ovlivnitelná faktory vnějšími, ale i faktory uvnitř firmy. Počítají se 

zde samotná cena a její tvorba, slevové akce i různé možnosti platby 

(Kotler a kol., 2007, s. 748-760). 

Vysekalová (2016, s. 20) pak definuje komunikaci jako „Soubor různých 

marketingových komunikací komerčního charakteru, jejichž cílem je na základě 

předávaných informací ovlivňovat motivační a rozhodovací procesy těch, na které 

chceme působit ve shodě s našimi záměry.“. Ke komunikačnímu mixu patří podle ní 
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sponzoring, přímý marketing, PR, podpora prodeje, osobní prodej, nová média a 

reklama, kterou se budeme dále zabývat. 

2. Online reklama 

Reklama je jakákoliv forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží a služeb 

konkrétního zadavatele (Kotler a Keller (2013, s. 808).  Vysekalová (2012, s. 20-21) 

používá definici Americké marketingové asociace (AMA), která říká, že reklama je 

každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb 

prostřednictvím identifikovatelného sponzora.  

Karlíček a Král (2011, s. 49-50) říkají, že hlavními funkcemi reklamy jsou 

zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní. To shrnují pojmem Brand 

Building. Neměli bychom ale zapomínat na to, že reklama může být i efektivním 

nástrojem k přímému zvyšování prodeje. Ke svému šíření využívá reklama média, 

prostřednictvím kterých dokáže rychle zasáhnout velké segmenty populace. Její formy, 

účel i cíle se mohou napříč různými médii lišit. My se dále zaměříme pouze na internet 

jakožto reklamní médium. 

Online prostředí je velmi specifickým a variabilním prostorem. Navštěvují jej 

různé segmenty populace, konzumují jeho obsah různými způsoby a na různých 

platformách či zde rozdílně nakupují. Díky těmto i dalším faktorům přineslo online 

prostředí nepřeberné množství kreativně i technicky rozdílných formátů reklamy. 

Vzhledem k povaze práce si je zmíníme jen velmi okrajově, a tím spíše se pak budeme 

věnovat subkategorii online reklamy – reklamě displejové. 

2.1 Reklama ve vyhledávání 

Reklama ve vyhledávání přišla s obdobím masivního rozvoje internetových 

vyhledávačů, načež se jejich majitelé rozhodli tuto skutečnost monetizovat. Jedná se o 

formu reklamy, která cílí na uživatele v pokročilejších stádiích znalosti produktu, služby 

nebo značky. Reklama se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, a to takovým způsobem, 

že se reklama objeví ve chvíli, kdy se inzerentem zadaná klíčová slova určitým 

způsobem shodují s vyhledávacím dotazem uživatele. Jedná se placenou formu reklamy, 

která se tváří jako přirozená součást obsahu (Online Marketing, 2014, s. 41-55). 
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2.2 Search Engine Optimization 

Zkráceně SEO je soubor technik s pomocí kterých lze dosahovat toto, že se daný web 

bude zobrazovat na určité vyhledávací dotazy v rámci organického vyhledávání na 

prvních pozicích, jelikož vyhledávající uživatelé klikají a navštěvují zpravidla nejvýše 

postavené výsledky vyhledávání (Online marketing, 2014, s. 9-17). Tento způsob 

internetové reklamy lze považovat za neplacený. Placená je pouze práce případných 

SEO specialistů. 

2.3 E-mailing 

E-mailing je vůbec nejstarší forma internetové reklamy. Jde o využití elektronické pošty 

ke komerčním účelům. Vůbec první takový e-mail byl odeslán v roce 1978 v rámci sítě 

Arpanet, kdy jistý Gary Thuerk odeslal na 400 e-mailových adres nabídku s novými 

modely počítačů. E-mailing je inzerenty často využíván k rozesílání různých 

obchodních nabídek, ale i k informování o dění ve společnosti. Opět se může i nemusí 

jednat o placenou formu reklamy v závislosti na tom, zda využíváme placených 

e-mailingových systémů nebo e-mailingových specialistů (Popova, 2013). 

2.4 Marketing na sociálních sítích 

Jak říká Carer (in Online Marketing, 2014, s. 124) aktivita firem na sociálních sítích 

přesahuje samotnou reklamu a spadá do dalších kategorií, například online PR či 

zákaznický servis. My se zaměříme na reklamu. Tu lze v prostředí sociálních médií 

chápat jako nativní formu displejové reklamy
2
 s několika rozdíly. Za tyto rozdíly 

považujeme: téměř žádné bariéry vstupu, možnost vyšší úspěšnosti reklamy i 

v neplacené formě. Rozdílem v některých případech může být i přístup recipientů 

k reklamě, kdy se často uživatelé dobrovolně přihlašují ke konzumaci obsahu značky a 

v ostatních případech není reklama příliš interuptivní.  

2.5 Marketing na mobilních zařízeních 

Také nazývaný jako mobilní reklama, je forma reklamy doručována recipientům 

prostřednictvím mobilních zařízení. Můžeme zde počítat i starší způsoby jako reklama 

prostřednictvím SMS nebo MMS, ale také novější, které se objevily s příchodem 

mobilních zařízení s připojením k internetu. Patří zde i zařízení, která jsou označována 

jako chytrá zařízení. Reklama v mobilních zařízeních s sebou nese zde zmíněné formy 

                                                 
2
 Viz následující strana 
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online reklamy a s nimi přizpůsobování těchto forem zmenšeným displejům. Zahrnout 

zde můžeme i mobilní aplikace, které například usnadňují nákup v elektronickém 

obchodu či hry obsahující určitou formu sponzorství nebo aplikující principy 

advergamingu (IAB a PWC, 2013). 

2.6 Firemní weby a blogy 

Tato kategorie bývá ve výčtech nástrojů online reklamy často opomíjena, myslíme si 

však, že do výčtu patří, avšak s výjimkou elektronických obchodů, které považujeme 

spíše za místo prodeje než komunikační nástroje. Firemní weby lze považovat také za 

nástroj online PR nebo zákaznického servisu. Jako reklamní médium jsou díky své 

povaze schopny prezentovat informace o značce v širší míře a do větší hloubky. 

Zákazníci je navštěvují většinou cíleně s touhou najít informaci, pobavit se anebo se 

vzdělávat. 

2.7 Displejová reklama 

Poslední z nejpoužívanějších online forem reklamy je pak displejová reklama. Té, 

jakožto základními kamenu naší práce, jsme věnovali celou následující kapitolu. 

3. Displejová reklama online 

Jak říká Bergstorm (2000, s. 10-15) primárním cílem displejové reklamy je budování 

povědomí o značce. Povědomí o značce je důležitým a jedním z předpokladů k tomu, že 

se produkty dané značky budou lépe prodávat. Značky s vyšším povědomím jsou 

spotřebiteli chápány jako atraktivnější.
3
 Michal Stín (2016) doplňuje, že cílů displejové 

reklamy může být hned několik v závislosti na pozici zákazníka v nákupním procesu, 

přičemž vychází z populární koncepce Avinashe Kaushika – SEE-THINK-DO-

CODDLE. V rámci této koncepce Avinash Kaushik (2013) tvrdí, že bychom v rámci 

plánování aktivit online marketingu měli přistupovat k zákazníkovi personalizovaně na 

základě toho, v jaké fázi nákupního procesu se nachází. Dále si ukážeme, jak by na 

základě této koncepce, měla být rozdělena displejová reklama na internetu.  

                                                 
3
 Nutno podotknout, že názor pochází z roku 2000, kdy byly technické i kreativní možnosti v rámci 

displejové reklamy poměrně omezené. 
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1. Fáze See je zaměřená na uživatele internetu, kteří k naší značce nebo segmentu 

nemají žádný nebo téměř žádný vztah, nijak naši značku nevyhledávají. 

Marketingovým cílem této fáze je jen a pouze budování povědomí o značce. K tomu 

bychom měli využít těch nejkreativnějších řešení a formátů reklam. 

2. Fáze Think. Marketingovým cílem této fáze je připomenutí značky a přesvědčení 

k další interakci s ní. V rámci této fáze by měla reklama cílit na uživatele, kteří už 

k naší značce mají nějaký vztah – například navštívili web, ale jen se tam rozhlíželi. 

Patří zde sem i uživatelé, kteří projevili zájem o náš segment trhu. Úroveň kreativity 

by i zde měla být vysoká. 

3. Fáze Do. Cílem této fáze je zvyšování prodeje a motivace zákazníka k dokončení 

nákupu. Zde již nemusí být úroveň kreativity tak vysoká. Reklamy cílí na segmenty, 

u kterých již víme, že naši značku znají, projevily nějakým způsobem zájem o její 

produkty nebo služby, avšak ještě nedokončily nákup. 

4. Fáze Coddle, časteji však označovaná jako fáze Care, je nejvíce opomíjenou fází 

v rámci tohoto schématu. Cílovým segmentem jsou v tomto případě zákazníci, kteří 

si již někdy produkty nebo značky koupili a používají je. Marketingovým cílem této 

fáze může být buď budování loajality, interakce se zákazníky, popřípadě 

cross-selling nebo up-selling, ve obou případech jde o zvyšování prodejů. V tomto 

případě by úroveň kreativity měla být opět vyšší. 

Tyto fáze můžeme uchopit širokou paletou technicky i kreativně rozmanitých formátů, 

přičemž každý z nich má v rámci online komunikace své místo. V následujících 

odstavcích se na jednotlivé formáty displejové reklamy zaměříme. 

3.1 Bannerová reklama 

Snad nejznámější formou displejové reklamy jsou takzvané bannery. Ve většině případů 

jde o rektangulární grafické elementy, umístitelné na web, který takovéto umístění 

umožní. Využívány jsou také formáty jako branding, tedy jakési otapetování pozadí 

celého webu. Vedle také různé formy animovaných bannerů, které nepravidelně 

pokrývají obsah webu (Investopedia, 2016). Ve většině případů je bannerová reklama 

prokliknutelná a záleží jen na inzerentovi, jaké cílové místo si zvolí. Existují i případy, 

kdy na banner kliknout nelze. 
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Nutno podotknout, že za bannery považovat i grafické elementy, které si 

vydavatel na web umístí zdarma sám, například aby propagoval určitou kategorii 

v rámci webu. Pro naše účely budeme za bannery označovat jen bannery druhých stran, 

které jsou ve většině případů a určitým způsobem placené.  

Pastuchová (2012, s. 38) tvrdí, že standardní bannerová reklama není intruzivní. 

Recipienti tedy mají možnost rozhodnout se, zda reklamě věnují bližší pozornost, či 

nikoliv. Zároveň ale také zmiňuje formy bannerů, které zasahují do činnosti uživatele na 

webu a vyžadují si jeho aktivitu – například skrytí vyskakovacích oken, či v lepším 

případě požadovaná interakce s minihrou.  

3.2 Textové inzeráty v obsahové síti 

Hojně využívaným formátem vedle bannerové reklamy jsou textové inzeráty 

v obsahové síti. V tomto případě jde o standardní inzeráty z vyhledávací sítě jen s tím 

rozdílem, že se zobrazují v rámci těl různých webů. Tento formát se vyznačuje nízkou 

časovou náročností produkce a také responzivním formátem, kdy se reklama – díky 

tomu, že obsahuje jen textová data, může rozměrově volně modifikovat dle rozměru 

konkrétního umístění. Reklamní systémy ji občas doplní i o logo inzerenta nebo 

ilustrační obrázek (Textové reklamy v Obsahové síti in Nápověda Google AdWords). 

Podobu těchto inzerátů ilustruje Příloha č. 1. 

3.3 Videoreklama 

Pastuchová (2012, s. 23-24) říká, že se videoreklama objevuje v prostředí internetu již 

od roku 1998. Na svůj masivní rozvoj čekala až do roku 2005, tedy do doby, kdy 

uživatelé internetu začali vedle informací hledat v širší míře i zábavu. Na základě toho 

pak začala rychle stoupat obliba videa u uživatelů, což bylo dobrou zprávou pro 

inzerenty, kteří k nim začali umisťovat reklamu. 

Online videoreklama bývá často kategorizována na základě svého umístění. 

Prvním typem jsou In-stream reklamy, které parazitují na již existujících videích, a to 

buď na jejich začátku, uprostřed i na konci. Zde se často, stejně jako u televizních 

reklam, využívá kontextu původního videa, který s reklamou nebo značkou tématicky 

souvisí. Druhým typem jsou pak Out-stream reklamy, které figurují samostatně a 

neparazitují na stávajícím videu. Vyskytují se podobně jako bannery v rámci těla 

webových stránek (Launchpad6, 2016). 
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Od klasické televizní reklamy videoreklamu rozlišuje vedle jejího umístění i to, 

že s ní lze interagovat, například se skrze ni prokliknout na zvolené umístění. Disponuje 

také specifičtějšími možnostmi cílení i měřitelnost svého výkonu. Její recipienti ji také 

konzumují jiným způsobem. Například v závislosti na rozměrech zařízení. Zmínit 

můžeme také, že reklamy online jsou v určitých případech přeskočitelné. Jednotlivé 

rozdíly mezi videoreklamou v televizi a online bychom mohli jistě dále rozvést, to však 

není účelem této práce. 

3.4 Nativní reklama 

Placenou nativní reklamu v online prostředí můžeme charakterizovat jako takovou 

reklamu, která se tváří jako přirozená součást webu, na kterém je zobrazována. Jde o 

jakousi paralelu advertorialů z tištěných médiích. Na nativní reklamu můžeme nahlížet 

více pohledy. Zmiňme si odkazy na PR články v rámci zpravodajských webů či 

například reklamu na sociálních sítích. V případě programatické nativní reklamy jde o 

podobnou formu jako u PR článků, s tím rozdílem, že po prokliku se uživatel dostane na 

web inzerenta a nikoliv na článek komerční povahy (Čelikovský, 2016). Pro ilustraci 

slouží Příloha č. 2. 

3.5 HbbTV reklama 

HbbTV je rozhraním propojujícím klasické televizní vysílání a internet. S příchodem 

takovýchto zařízení se začaly objevovat i nové formáty reklamy. Reklamu na této 

platformě si lze představit jako grafický banner, který se objevuje při televizním 

vysílání. Lze jej i navázat na konkrétní televizní reklamu a navíc je i prokliknutelný. Po 

následném prokliknutí banneru červeným tlačítkem televizního ovladače se recipient 

reklamy dostává na mikrostránku s více informacemi o produktu nebo službě. Tuto 

formu reklamy lze nakoupit programaticky
4
, avšak vyžaduje si složitější technické 

řešení i speciální formát dopadové mikrostránky (Doskočil, 2015). 

3.6 Bannerová slepota a Adblocking 

Bannerová slepota je pojmem, který je v souvislosti s dispejovou reklamou skloňován 

velmi často. Označení bylo poprvé užito již v roce 1998 (Benway, s. 46-467). Jedná se o 

situaci, kdy je zobrazovaná bannerová plocha v online prostředí konzumentem obsahu 

automaticky ignorována, a tím je pak i složitější předpovědět účinek takovéto reklamy. 

                                                 
4
 Viz další strana 
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Tento jev je způsoben jednak tzv. off-page faktrory, tedy pozorností konzumenta 

obsahu, a také on-page faktory, což mohou být umístěním, design nebo frekvence dané 

bannerové reklamy na příslušném webu (Zouharová, Zouhar, Smutný; 2015). 

Adblocking je dalším fenoménem v oblasti digitální reklamy. Adblockery, česky 

blokátory reklam, jsou typem softwaru, který slouží uživatelům internetu k tomu, aby se 

jim v jeho obsahu nezobrazovala placená reklama. Podle výzkumu IAB (2016) lidé 

nejčastěji blokují reklamu z toho důvodu, že jim překáží v čerpání obsahu webu. 

Blokátory reklamy využívá momentálně asi 26 % uživatelů desktopů a 15 % uživatelů 

mobilních telefonů a jejich počet vzrostl meziročně od 41 %. Pro majitelé inzertních 

prostorů je tato skutečnost problémem, jelikož příjmy z reklamy jsou často hlavním 

zdrojem příjmů daného webu, a tak se snaží s touto skutečností vyrovnat – ať už 

zpoplatněním obsahu nebo jeho blokací v případech, že někdo Adblocker používá, viz 

například Forbes.com (Marshall, 2016). 

4. Programatický nákup reklamy online 

4.1 Nákup napřímo 

Nákup inzertního prostoru online lze provést mnoha způsobu. Tím prvním je nákup 

napřímo. Tento způsob nákupu se systematicky příliš neliší od nákupu tradičních médií. 

Je to také nejstarší způsob nákupu displejové reklamy v online prostředí. Existuje již od 

roku 1994, kdy web Hot Wire poskytl za poplatek místo na svém webu několika 

inzerentům (Popova, 2013). Vše probíhá tak, že zájemce o inzertní prostor na 

konkrétním webu či síti webů, kontaktuje vydavatele, tedy majitele inzertních ploch. 

Větší vydavatelé mají stejně jako televize stanoveny ceníky jednotlivých inzertních 

ploch a formátů. Dalšími proměnnými v ceníku mohou být časové období, počet 

garantovaných zobrazení, možnosti cílení reklam na specifická publika nebo příplatek 

za nestandardní formát reklamy. (Ceník inzerce Seznam.cz, 2016) 

Ceníkové ceny často bývají pouhým orientačním ukazatelem. Obvykle se v praxi 

stává, že se kontrakty dohodnou za mnohem nižší cenu – například na základě dobrých 

vztahů, vyjednávacích schopností nákupčího nebo množstevní slevy. K hlavním 

specifikům nákupu reklamy napřímo patří garantované počty zobrazení, dostupnost 

prémiových ploch, garantovaná a konkrétní umístění nebo technicky rozsáhlejší 

možnosti produkce reklamy (Belden, 2015). 



   

 

15 

  

4.2 Programatický nákup 

Dalším ze způsobů, prostřednictvím kterýchž je možné nakoupit displejovou reklamu 

online, je programatický nákup. Jak jsme si zmínili dříve, první varianta nákupu 

reklamního prostoru online je závislá z velké části na lidském faktoru, často dlouhých 

vyjednávání a cenících. Oproti tomu, programatický nákup je postaven na 

algoritmickém nakupování reklamních ploch v reálném čase s tím, že veškeré 

vyjednávání mezi nákupčími a prodejci reklamních ploch je nahrazeno softwarem. 

4.2.1 RTB 

Real Time Bidding, zkráceně RTB, je jedním z programatických způsobů nákupu 

inzertních ploch. Vše začíná většinou tak, že vydavatel – majitel inzertního prostoru 

nevyprodá své inzertní plochy nákupem napřímo.
5
 Pokud tedy nemůže stránka při 

zobrazení uživateli v danou chvíli zobrazit žádnou reklamu, je tato imprese – zobrazení 

reklamy předáno prostřednictvím SSP do prostředí Ad Exchange.
67

  

Na těchto platformách je pak uskutečněna aukce, které se účastní tzv. Demand 

Side Plarformy. DSP slouží inzerentům k tomu, aby si předvolili kritéria, na základě 

kterých chtějí reklamy zobrazovat. Pokud tato kritéria vyhovují nabídce v zobrazení 

inzerátů v SSP/AdExchange a inzerenti disponují v danou chvílí nejvyšší nabídkou, je 

reklama inzerenta zobrazena na do té doby nevyprodané reklamní ploše. Celá tato 

transakce probíhá v rozmezí 100 milisekund, proto je tento způsob nákupu označovaný 

jako Real Time Bidding (Novák, 2013). Dále si podrobněji popíšeme jednotlivá části 

celého procesu.  

Suply Side Plaformy můžeme považovat za nabídkové technologie, které 

umožňují spravovat jednotlivé reklamní plochy v rámci dané webové stránky nebo 

jejich sítě, a poté je nabízet v prostředí Ad Exchange k tomu, aby na nich poptávková 

strana – DSP, kterou využívá inzerent, umístila právě svou reklamu. SSP jsou 

využívány zejména většími vydavateli k tomu, aby automatizovali a optimalizovali 

systém prodeje svých inzertních ploch (Novák, 2015). 

Ad Exchanges, pomyslné reklamní burzy, jsou technologickou platformou, na 

které se střetává nabídka inzertních ploch s poptávkovou stranou – DSP, která se zde 

                                                 
5 To zmiňuje Novák (2015) Dle našeho názoru je zde inzertní prostor napřímo chápán jako ten nejrentabilnější. Pokud 

vydavatel usoudí, že je pro programatický prodej obecně výhodnější, k prodeji napřímo nemusí vůbec docházet a 

veškerá zobrazení, která je schopen nabídnout putují do SSP 
6 Supply Side Platformy a Adexchange často operují jakožto jeden celek. (Novák, 2015) 
7 Jednotlivé pojmy popisujeme dále 
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uchází o inzertní plochy. Často se stává, že SSP pracují přímo s Ad Exchange a tvoří 

jeden celek. To však není pravidlem, a proto definujeme takovéto prostředí tímto 

způsobem (Novák, 2015). 

Demand Side Platformy jsou oproti tomu technologií poptávkovou. Umožňují 

zájemcům o inzertní prostor vstupovat do aukcí, ve kterých se o konkrétní reklamní 

prostor mohou utkat s jinými inzerenty. DSP také svým klientům, nákupčím reklamy, 

poskytují často rozhraní, ve kterém si mohou nastavit kritéria vstupu do aukce, cílové 

publikum, umístění i jednotlivé reklamy. Pokud pak kritéria cílení, zadaná inzerentem 

v DSP, vyhovují kritériím nabídky SSP, vstupují do aukcí, v nichž vítězí nejvyšší cena 

za zobrazení reklamy, kterou je inzerent schopen nabídnout (Novák, 2015). 

4.2.2 Další způsoby programatického nákupu 

Jak říká Marshall (2014) RTB nelze umístit na stejnou úroveň jakožto programatickou 

reklamu. Je to pouze jeden z jejich typů, konkrétně takový, který zajišťuje nákup 

reklamy v reálném čase, a navíc fungující na protokolu OpenRTB.
8
 Existují ale také 

uzavřené systémy, které umožňují programaticky, tedy prostřednictvím softwaru, 

nakoupit předem za daných podmínek garantovaný počet zobrazení, v konkrétní dobu a 

v konkrétním umístění za stanovenou cenu. Tento způsob nákupu je označován jako 

Programatic direct. 

Vedle toho zmiňme ještě způsob nákupu, označovány jako Programatic 

guaranteed. Zde se jedná o kombinaci nákupu napřímo a programatického nákupu. A to 

tak, že si inzerent u média nakoupí předem garantovaný počet zobrazení za stanovenou 

cenu. Vedle toho, ale může zobrazovat reklamu jen relevantní cílové skupině, čímž se 

všechna zobrazení nevyprodají. Tato nevyprodaná zobrazení pak putují například do 

programatické aukce v jiném systému (R2B2, 2017). 

Tom Burg (2015) přidává další argument k tomu, že RTB nelze považovat za 

přímý ekvivalent programatické reklamy. Jde o to, že prostřednictvím RTB lze 

nakupovat zejména reklamu grafickou, popřípadě nativní. V jiných programatických 

systémech můžeme spouštět navíc reklamu ve vyhledávání nebo na sociálních sítích. 

                                                 
8 Protokol OpenRTB je otevřený ekosystém, umožňující propojení široké nabídky SSP/AdExchange s různými DSP 

(Novák, 2015).  
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V rámci této práce řešíme zejména programatický nákup reklamních ploch 

online, vedle toho chceme ale také upozornit na to, že programaticky již lze nakupovat i 

reklamu v tradičních médiích, jakými jsou například tisk nebo OOH reklama 

(Price, 2016). 

4.2.3 Nákup reklamy prostřednictvím Google AdWords 

Za subdoménu programatické reklamy můžeme považovat i nákup prostřednictvím 

Google AdWords. V návaznosti na RTB lze tento systém do určité míry také nazývat 

jako DSP. Je to platforma sloužící k administraci displejových kampaní
9
, práci 

s publiky, optimalizaci i reportingu. Od standardních DSP AdWords odlišuje fakt, že 

pomocí tohoto systému se lze dostat jen do inzertních ploch v rámci obsahové sítě 

Google, anglicky Google Display Network, která je složená z webů v reklamních sítích 

Google AdSense nebo DoubleClick AdExchange. 

Oproti tomu, prostřednictvím standardních DSP se lze s reklamou dostat do 

široké sítě nezávislých SSP a AdExchange, které jsou propojeny protokolem OpenRTB. 

Proto bývá Google AdWords označován jako non-RTB platforma. Rozdílná jsou také 

kritéria aukcí i práce systémů s daty. Fungování systému AdWords věnujeme 

následující kapitolu. (Novák, 2012) 

5. Nákup online reklamy v Google Adwords 

5.1 Google AdWords 

Google AdWords jsou online nástrojem, vyvinutým společností Google k tomu, aby zde 

inzerenti mohli nastavovat, analyzovat i řídit různá placená reklamní sdělení 

v reklamních sítích Google. Jak již bylo zmíněno, AdWords nejsou klasickým RTB 

systémem, a to z důvodů, že se jedná o uzavřený systém, nevyužívající protokol 

OpenRTB. Vedle toho se AdWords liší také v kritériích reklamní aukce
10

, ale i v tom, 

že jejich prostřednictvím lze produkovat reklamu i ve vyhledávání nebo Nákupech 

Google. 

Společnost Google spustila službu Adwords v říjnu roku 2000, kdy se na 

internetu začal rozšiřovat fenomén internetových vyhledávačů. Google hledal možnosti, 

                                                 
9
 Jak se dočteme dále, v Google AdWords lze samozřejmě spravovat kampaně vy vyhledávací síti i 

v nákupech Google. 
10

 Viz strana 18 



   

 

18 

  

jak zpeněžit tuto skutečnost a vytvořil první samoobslužný reklamní systém ve 

vyhledávání, kdy se uživatelům zobrazovala ve výsledcích vyhledávání reklama na 

základě klíčových slov, které do vyhledávače zadali. V roce 2005 pak přibývá se 

vznikem programu AdSense
11

 i inzerce v síti obsahové, kde se reklamy zobrazují na 

základě kontextu daného webu. Od té doby se systém, možnosti cílení, prvky aukce 

apod. znatelně změnily a rozvinuly (Bagshaw, 2015).
 

5.2 Obsahová síť Google  

Brad Geddes (2014, s. 281) říká, že při zmínce spojení reklama a Google, většině lidí 

naskočí právě vyhledávání, protože Google známe zejména díky jeho vyhledávacímu 

systému. Nutno podotknout, že vedle vyhledávací sítě zde figuruje i síť, prostřednictvím 

které lze oslovit více než 90 % uživatelů internetu. Tato síť nese v originálu jméno 

Google Display Network, zkráceně GDN. 

Pod pojmem GDN si můžeme představit více než 2 milióny webů na celém 

internetu. Jsou to takové weby, na kterých lze zobrazovat displejovou reklamu 

prostřednictvím systému Google AdWords.
12

 Spadají zde weby z nejrůznějších 

kategorií, ale také například i sever YouTube nebo weby, přihlášené do programu 

AdSense.(Obsahová síť Google, in Nápověda Google AdWords). 

Forma reklamy, která je dnes v obsahové síti Google šířena byla dříve 

označována jako kontextová reklama, a to z důvodu, že se reklamy na webech 

zobrazovaly na základě kontextu obsahu konkrétního webu. S postupem času ale 

přibyly další formy cílení. Geddes (2014, s. 281) říká, že zlidovělé označení ale 

nesprávně přetrvává dodnes.  

5.3 Systém fungování Google AdWords 

Jak jsme si zmínili dříve, prostřednictvím systému AdWords, lze tvořit, spravovat i 

analyzovat vedle kampaní v obsahové síti i kampaně ve vyhledávání a Nákupech 

Google. Ty však pro naši práci klíčovými nejsou, proto se budeme dále zabývat 

systémem fungování reklam v GDN. V následujících řádcích bychom chtěli stručně 

nastínit, jak systém AdWords technicky funguje. 

 

                                                 
11

 Systém AdSense si v rámci práce popíšeme podrobně níže, viz kapitola 6. 
12

 Jak podotýká Novák (2012) do GDN se již lze dostat prostřednictvím standardních DSP.  
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Systém Adwords je rozdělen do několika úrovní. Tou nejvyšší je účet Adwords, který 

sdružuje různé reklamní kampaně. Kampaně dělíme na základě toho, do jaké sítě patří, 

například vyhledávací, obsahová nebo videokampaně. Na úrovni kampaně si můžeme 

nastavit například kampaňový rozpočet, geografické a jazykové cílení nebo časové 

nastavení. Kampaň je zároveň skupinou různých reklamních sestav. 

Reklamní sestavy sdružují jednotlivé reklamy a cílení, na základě kterýchž se 

budou reklamy zobrazovat. Na této úrovni lze nastavit aukční nabídku, se kterou 

chceme do aukce v rámci vybraných cílení vstoupit. Reklamami mohou být v obsahové 

síti textové reklamy pro obsahovou síť, grafické bannery i videa 

(Systém Google AdWords). 

Nastavení cílení se nachází na stejné úrovni jako reklamy, tedy v rámci jedné 

reklamní sestavy. Uvnitř karty cílení, můžeme nastavit cílení reklam na základě 

klíčových slov, zájmů publika apod. viz kapitola 5.4. Tato cílení lze kombinovat a cílit 

na jejich množinový průnik. Většinu z těchto cílení lze spustit i separátně 

(Systém Google AdWords). 

5.3.1 Aukce v obsahové síti Google 

Pokud je daný účet AdWords funkční, neporušujeme nějakým způsobem zásady užívání 

systému, vyplnili jsme všechny povinné údaje na všech úrovních účtu a systém nám 

schválil alespoň jednu reklamu, jsme připraveni se účastnit aukcí o místa v GDN, která 

vyhovují námi přednastavenému cílení a preferencím. 

Zobrazování reklamy v obsahové síti Google funguje stejně jako reklama v RTB 

na principu aukce. V rámci této aukce aukční systém rozhoduje o tom, které reklamy 

Obrázek 1: Struktura účtu AdWords 
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různých inzerentů se na vyhovující reklamní ploše zobrazí, v jakém pořadí, a také jaká 

bude jejich výsledná cena. Aukce v GDN se od RTB liší. Zatímco v RTB je 

rozhodujícím faktorem výše nabídky, u aukce v GDN jsou posuzovány 2 faktory. Tím 

prvním je výše maximální ceny za proklik
13

, kterou jsou inzerenti ochotni nabídnout a 

tím druhým faktor skóre kvality, který se skládá z více prvků, například kvality 

dopadové stránky, relevancí reklamy, očekávané míry prokliku apod. (Stín, 2016). 

5.4 Jednotlivé typy cílení v rámci Google AdWords 

Cílení reklam v Adwords můžeme rozdělit na behaviorální, tedy takové cílení, kdy 

inzerenti cílí na konkrétní uživatele na základě údajů o nich. A vedle také na cílení 

kontextové, prostřednictvím kteréhož jsou reklamy zobrazovány na základě kontextu 

obsahu daného webu. Jsou zde ale také formy cílení, které dle nás nelze zařadit ani do 

jedné z kategorií. 

5.4.1 Kontextové cílení 

Při definování kontextuálního cílení je potřeba zmínit výraz Crawler, česky 

prohledávač. Jde o typ softwaru, který je určen k tomu, aby prozkoumával různé weby a 

sledoval jejich obsah. Společnost Google používá hned několik takovýchto 

prohledávačů, prostřednictvím kterýchž analyzuje, jaké téma nebo klíčová slova daná 

webová stránka obsahuje. Na základě takto získaných informací pak inzerenti mohou 

nastavit i kritéria cílení reklam.
 
Kontextovým cílením se tento způsob nazývá, protože 

vychází z kontextu obsahu daného webu (Prohledávače in Nápověda Google 

Webmasters). 

5.4.1.1 Cílení na základě klíčových slov  

Pomocí cílení na základě klíčových slov v obsahové síti, se s reklamou inzerenti mohou 

dostat na takové weby, které ve svém obsahu disponují námi zadanými klíčovými slovy. 

Tato klíčová slova mohou vybrat například na základě zájmů požadované cílové 

skupiny. Občas se mohou reklamy zobrazit i v umístěních, která s nastavenými 

klíčovými slovy nesouhlasí. To je způsobeno tím, že formou takovéhoto cílení může 

reklama zasáhnout i uživatele, kteří v blízké minulosti takováto klíčová slova 

vyhledávali nebo se o ně nějak zajímali (Výběr klíčových slov pro kampaně v Obsahové 

síti in Nápověda Google AdWords). Mezi daná klíčová slova mohou inzerenti zařadit i 

                                                 
13

 V rámci Google AdWords si lze nastavit různé platební modely například platbu za proklik - CPC  

nebo platbu za 1000 zobrazení apod. V případě, že do aukce vstupují různé platební modely, přepočítávají 

se na základě určitého vzorce vždy na maximální cenu za 1000 zobrazení - CPM (Stín, 2016). 
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klíčová slova přímo související s inzerovanou značkou, například název dané 

společnosti. Tím je však podstupováno riziko toho, že se reklamy zobrazí i u negativně 

laděných obsahů, a to například textů, které píši o nelichotivé kauze v rámci firmy. 

5.4.1.2 Cílení na základě témat 

Cílení na základě témat je druhou formou kontextuálního cílení. Na základě výběru 

daného tématu v rozhraní AdWords mohou inzerenti obsahovou reklamu cílit právě na 

takové weby, které prohledávače Google segmentovaly do určitých tematických 

kategorií. Na druhou stranu, nabídka těchto témat je poměrně omezená, a v případě, že 

by inzerenti požadovali zobrazení reklamy ve specifičtějších segmentech, s cílením na 

témata by příliš neuspěli Geddes (2014, s. 282). 

5.4.2 Behaviorální cílení 

Pojmem behaviorální cílení myslíme takové cílení, které zobrazuje reklamu vybraným 

uživatelům, bez závislosti na tom, na kterém webu se nachází. K cílení na uživatele 

podle určitých atributů jejich chování slouží soubory cookies. Soubory cookies jsou 

krátké textové soubory, které server ukládá do uživatelova zařízení na základě jeho 

chování na internetu nebo příslušné webové stránce. Z technické stránky jde o sérii 

kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o uživateli 

zpět na příslušný server. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, 

ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. (UOOU, 2012) 

Společnost Google používá několik typů souborů cookies, které dělí podle jejich 

účelu. Nás budou zajímat nejvíce cookies pro reklamu. Cookies pro reklamu slouží 

k tomu, abychom zvýšili relevanci zobrazování reklamy uživatelům podle toho, jak se 

v internetovém prostředí sami chovají. (Google Policies). 

5.4.2.1 Cílení na základě zájmů a zájmů o koupi produktu 

Jak již bylo zmíněno, společnost Google sbírá o každém uživateli informace v závislosti 

na tom, jak se v rámci rozhraních Google chová, tedy co vyhledává, jaký typ obsahu 

nejvíce navštěvuje, i o který typ produktů jeví největší zájem. Na základě určitých 

pravidel pak systém přiřazuje cookies těchto uživatelů do zájmových kategorií, které si 

lze v Google AdWords vybrat a cílit na ně displejovou reklamu. Tento typ patří vůbec 

k nejrozšířenějším, a na rozdíl od cílení na témata disponuje i velmi konkrétními 

segmenty, příkladem budiž zájemci o nákup vozidla konkrétní značky 

(Geddes, 2014, s. 296). 
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5.4.2.2 Remarketing 

Remarketing je cílením v rámci kteréhož se reklama zobrazuje takovým uživatelům, 

kteří již mají k naší značce nějaký vztah. Například interagovali určitým způsobem 

s příslušným webem, využili aplikaci či viděli naši reklamu. Využity zde mohou být i 

externí data, například ze CRM systémů. Remarketingové kampaně bývají zpravidla 

výkonnější, protože cílí na zákazníky v pokročilejších stádiích nákupního procesu. K 

vytvoření remarketingových publik slouží soubory cookies, na které pak online reklama 

cílí. V případě webů nebo aplikací systém funguje tak, že se do zdrojového kódu webu 

nebo reklamy, vloží skript určený k tomu, aby sbíral tyto cookies na základě 

přednastavených kritérií. Tímto kritériem může být například sbírání cookies uživatelů, 

kteří se na webu zdrželi déle než jednu minutu a zároveň navštívili stránku konkrétního 

produktu (Geddes, 2014, s. 324). 

5.4.2.3 Cílení na podobná publika  

Cílení na podobné segmenty publika umožňuje zobrazit reklamní sdělení uživatelům, 

kteří nesou podobné vlastnosti jako uživatelé v námi vytvořených remarketingových 

seznamech. Inzerenti v AdWords si tak mohou na základu nasbíraných cookies vytvořit 

nová publika k cílení s uživateli, kteří se svým chováním na webu podobají stávajícím 

souborům cookies (Systém Google Adwords). 

5.4.2.4 Cílení na základě demografických údajů 

V rámci tohoto cílení můžeme cílit reklamu na uživatele, kteří pravděpodobně 

odpovídají určité věkové, příjmové, rodičovské i jiné skupině. Jak tvrdí 

Brindzová (2012) Google využívá pouze odhad daných informací z chování uživatelů 

na internetu, proto cílení vždy nemusí být 100% přesné – zvlášť při sdílení zařízení více 

osobami. Jedná se o doplňkový typ cílení, který se samostatně nevyužívá. 

5.4.3 Další typy cílení 

5.4.3.1 Cílení na základě umístění  

V tomto případě si mohou inzerenti zvolit zobrazování reklamy na konkrétním webu, či 

dokonce konkrétních místech v jeho rámci. Těmi mohou být i konkrétní články. Takto 

lze dobrým způsobem navázat na lichotivý článek o společnosti a podpořit tak 

povědomí o značce. Umístění může být zadáno na základě vlastních zkušeností, 

průzkumu nebo využitím určitého nástroje (Geddes, 2014, s. 302). 
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5.4.3.2 Cílení na základě geografických údajů a jazyků 

Geografickým cílením se myslí cílení na osoby, které se fyzicky nachází v určité 

lokalitě. Zde je cílení přesnější a vychází z IP adresy nebo GPS signálu. Vedle toho 

může být cíleno také na uživatele, kteří o danou oblast projevují zájem – vykazují 

příslušné vzorce chování v rámci aplikací Google (Geddes, 2014, s. 363-371). Existuje 

zde i cílení jazykové, které vychází z nastavení jazykového rozhraní Google, ale také 

z určitých vzorců chování. Oba typy cílení patří k doplňkovým opět k doplňkovým 

typům (Geddes, 2014, s. 379). 

5.4.3.3 Cílení na základě zařízení 

Takovéto cílení umožňuje volit a vylučovat zařízení, ve kterých se reklama bude na 

základě tohoto cílení zobrazovat. Cílení si lze vybírat na úrovni typu zařízení – desktop, 

mobilní telefony, či tablety, ale také na úrovni operačního systému, ba dokonce jeho 

verze. I v tomto případě se jedná o doplňkové cílení (Geddes, 2014, s. 480). 

6. Způsoby monetizace webových stránek 

6.1 Přímý prodej reklamního prostoru 

K tomu se majitel webu uchyluje ve chvíli, kdy se rozhodne nějakým způsobem 

zpoplatnit jeho obsah. Nabízí se mu několik možností. Jednou z nich je placené 

umístění reklamy na vlastním webu. To lze uskutečnit nabídkou reklamního prostoru 

napřímo nebo vstupem do otevřeného programatického systému. 

U této možnosti, čeká vydavatele shánění vlastních inzerentů, kteří budou 

ochotni za vyjednaných podmínek umístit reklamu do připravených ploch v rámci 

webových stránek. Vedle výhodnosti těchto podmínek záleží i na tom, jak technicky 

vyspělý vlastní reklamní systém bude. Například do jaké míry bude měřitelný, flexibilní 

či na jaké bázi se budou reklamy více inzerentů zobrazovat. To si žádá složitější 

technickou přípravu (Mihok, 2010, s. 72). 

6.2 Programatický prodej prostoru přes Google AdSense 

Druhá možnost je technicky relativně nenáročná a začíná registrací do systémů, 

které umožní vydavateli vstup do různých reklamních sítí. V našem případě se 

zaměříme na systém Google AdSense. Ten umožňuje webům vstoupit do GDN. Vše 

začíná registrací a volbou požadovaného formátu reklamy, který si vydavatel na webu 
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přeje zobrazovat. Poté vydavatel od systému AdSense obdrží různě modifikovatelný 

skript, který si vloží do zdrojového kódu stránek. 

Tímto se vydavateli začínají na webu zobrazovat reklamy. Příjmy z reklamy 

plynou vydavateli v tu chvíli, kdy se návštěvník webu rozhodne na reklamu kliknout. 

Majiteli webu pak z výsledné ceny prokliku v reklamní aukci připadá 68% provize. 

Zbývající část jde společnosti Google (Mihok, 2010, s. 72). K takovémuto zúčtování 

dojde v případě, kdy inzerent cílí na základě platebního modelu CPC.
14

 

Smiljanic (2015) dodává, že existují i další platební modely, signifikantně 

nejrozšířenějším platebním modelem v Google AdWords je ale právě CPC. Proto se 

věnujeme jen tomuto modelu. 

Google AdSense popisujeme z toho důvodu, že část problémových webů, viz například 

ty na seznamu serveru (Konšpirátori.sk), tento systém využívají. Určitý podíl příjmů 

těchto webu tedy prokazatelně pochází z takovéto inzerce. Příslušnost k tomuto rozhraní 

lze v rámci webu zřetelně detekovat. A to takovým způsobem, že si zobrazíme zdrojový 

kód samotného webu a v rámci něho si najdeme skripty Google AdSense, které 

v základu nesou například fragment: 

<script async src="//....googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
15

 

Můžeme jen odhadovat, jaké příjmy těmto webům inzerenti přináší, a to protože 

neznáme data o jejich návštěvnosti a zároveň ani nedisponujeme daty o proklikovosti 

reklam nebo aukční konkurenci. 

Podobným způsobem jako v předchozím případě lze zpeněžit i obsah 

uživatelského YouTube kanálu. Systém zde funguje tak, že se autor kanálu přihlásí do 

Partnerského programu YouTube a propojí svůj kanál s účtem v Google AdSense. 

Předpokladem je, aby ucházející se kanál měl více než 10 000 zhlédnutí a splňoval další 

podmínky vstupu do programu. Systém a formy monetizace se zde samozřejmě liší 

(Youtube: Podmínky pro komunitu). 

6.2.1. Google AdSense a podmínky vstupu do programu 

Vstup do programu Google AdSense je limitován určitými podmínkami, které 

jsou poměrně obsáhlé. Pro účely této práce si zmíníme jen ty, které by s analyzovaným 

                                                 
14

 68 % je strháváno v případě, že návštěvník proklikne reklamu v obsahové síti. Systém AdSense ale 

umožňuje majitelům webu monetizovat i vyhledávací systémy uvnitř jejich stránek. Zde ale dostává 

inzerent jen 51 % z finální ceny aukce (Mihok, 2010, s. 72). 

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
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tématem mohly souviset. Při vstupu do sítě AdSense jsou weby žadatelů analyzovány. 

Společnost Google tvrdí, že analýza neprobíhá v některých případech jen roboticky, ale 

existuje i skupina lidí, kteří takovéto weby posuzuje. Většina restrikcí souvisí 

s ilegálním nebo neetickým obsahem webů žadatelů, prací s cookies, ale i další 

požadavky technického rázu (Google Adsense: Smluvní podmínky Google Adsense) 

První ze zakázaných kategorií jsou takové weby, které svým obsahem vystupují 

proti jednotlivci, skupině nebo organizaci. Společnost Google říká, že v každém případě 

hájí svobodu projevu, ale naproti tomu chce také zajistit, aby program AdSense nabízel 

svým uživatelům i inzerentům kvalitní prostředí. K této kategorii se Google vyjadřuje 

takto: 

„Reklamy Google je zakázáno vkládat na stránky, jejichž obsah slouží 

k obtěžování nebo zastrašování uživatelů, a na weby, které podněcují nenávist nebo 

násilí proti jednotlivcům či skupinám na základě jejich rasy či etnického původu, 

náboženského vyznání, zdravotního handicapu, pohlaví, věku, statusu veterána nebo 

sexuální orientace či genderové identity. Kromě toho se reklamy Google nesmí 

zobrazovat ani u obsahu, který nabádá k poškozování jednotlivce nebo skupiny jiným 

způsobem.“  

Zakázaný vstup do programu Adsense mají i weby s tzv. zkreslujícím obsahem. 

Google v rámci této restrikce zakazuje přístup webům, které šíří propagaci obsahu, 

produktů a služeb na základě klamavých nebo nepodložených tvrzeních. To by se 

mohlo týkat například webů konspiračních, které často manipulují s lékařskými nebo 

ekonomickými tématy. Je zde uvedeno také pravidlo, zakazující uvádění klamavých 

informací o vztahu k jiné organizaci, produktu, či službě (Google Adsense: 

Smluvní podmínky Google Adsense). 

                                                                                                                                               
15

 Tento skript může být různě modifikován na základě požadovaného umístění a designu webu. 
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7. Propaganda a hoax 

7.1 Propaganda 

Propagandu můžeme chápat jako subdoménu hybridní války. Podle Kříže, 

Shevchuka a Štěvkova (2015, s. 8-9)  je hybridní válka „Ozbrojený konflikt vedený 

kombinací vojenských a nevojenských prostředků s cílem jejich synergickým efektem 

přinutit protivníka k učinění takových kroků, které by sám neučinil.“. Hlavními nástroji 

při dosahování cílů této formy války jsou například psychologické operace, propaganda, 

ekonomické sankce, embarga, ale i teroristické útoky. Tyto prostředky jsou využívány 

proti celé společnosti protivníka – politickým strukturám, ekonomice státu či veřejnosti.  

Pojem propaganda nabyl historicky mnoha podob. Pro účely naší práce ale 

přejdeme přímo k té současné. O´Donnell a Jowett (2006, s. 6) říkají, že „Propaganda 

je úmyslná, systematická snaha formovat vnímání, manipulovat poznávání a řídit 

chování za účelem dosažení odezvy odpovídající požadovanému záměru 

propagandisty.“.  

McQuail (2009, s. 546) podotýká, že se propaganda liší od obyčejného 

přesvědčování. Může působit nátlakem a agresivitou, není objektivní a nerespektuje 

pravdu. Pravdu však šířit může. Účelem šiřitele propagandy je vždy podporovat cíle 

propagandisty s tím, že nebere zřetel na cíle a potřeby publika. Lze ji kategorizovat do 

různých podob počínaje „bílou“ (snadně rozpoznatelnou a málo manipulativní) až 

„černou“ (velmi manipulativní, lživou a téměř nedekovatelnou). Důležitým 

předpokladem úspěšného šíření propagandy jsou masová média, a to hlavně z důvodu, 

že svým rozsahem jsou schopny zasáhnout velkou část veřejnosti. 

Propaganda ze své podstaty nenutí své recipienty k nezávislému a racionálními 

přemýšlení prostřednictvím prezentace více pohledů, zabraňuje tak svobodnému 

rozhodování. Namísto toho využívá jen informace, které pomohou naplnit její účel. 

V rámci šíření propagandy je využíváno mnoha technik a nástrojů. Těmi mohou být 

vzbuzování silných emocí, napadání oponentů, zjednodušování a úpravy dostupných 

informací i zneužívání potřeb a hodnot publika. Tyto techniky jsou pak šířeny různými 

mediálními kanály, přičemž jedním z nich je bezesporu internet 

(Mind over media, 2015). 
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7.1.1 Propaganda na internetu 

Jak dále popisuje Bělík (2013, s. 5) po relativně dlouhou část historie propagandy byly 

základním předpokladem pro její šíření tisk a audiovizuální média. S následným 

rapidním růstem internetu pak přišly změny v přístupu k informacím a práci s nimi. 

Figurují zde nové techniky manipulace a přístup k informacím je rozdílný než předtím.  

Internet dává možnost vyjádřit se veřejně prakticky komukoliv k čemukoli a 

v reálném čase. To jej odlišuje od tradičních médií, kde je prostor k expresivitě poměrně 

omezený. Na internetu se tak mohou střetnout v obrovské míře různé názorové proudy, 

které mohou být produkovány kýmkoliv (Serra, 2014). V souvislosti s propagandou 

můžeme v rámci internetu registrovat vzestup různých alternativních a neoficiálních 

zdrojů na úkor tradičních kanálů (Bělík 2013, s. 5).  

Propaganda se v rámci internetu objevuje ve velké míře v různých formách na 

sociálních médiích, různých diskusních fórech, názorových blozích, internetových 

rádiích, televizích či na webech zpravodajské povahy. My se v následujících řádcích 

zaměříme právě na tyto weby. Za ty bývají považovány i takové, označované jako 

dezinformační, fake news weby, hoax weby, propagandistické, nebo weby konspirační. 

V následující kapitole se pokusíme ilustrovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly.  

7.2 Hoax 

MacDougal (1958) definuje hoax jakožto záměrně vytvořenou lež, která se tváří jako 

pravda. Silverman (2015, s. 38-40) dodává, že hoaxy jsou v rámci dnešního internetu 

šířeny třemi různými proudy. Autor zde řadí antisystémové weby, vymezující se vůči 

tradičním médiím, a které šíří propagandu nebo konspirační teorie. Dále zde počítá i 

weby satirické bez závislosti na tom, zda je satira odhalena nebo nikoliv. Hunt (2016) 

v této souvislosti podotýká, že se může často stát, že i obsahy se satirickým obsahem 

mohou být brány vážně, zejména pokud jsou šířeny v kontextu aktuálních kauz. Třetím 

typem šiřitelů jsou pak osoby, zejména na sociálních sítích, které cíleně publikují 

nepravdivé informace (Silverman, 2015, s. 38-40). 

7.3 Dezinformace 

Nimmo (2016) říká, že dezinformace je typ nepravdivé informace, která je svou 

podstatou určena k tomu, aby záměrně zmátla svého recipienta ve prospěch původce 

této informace. Podle Fallise (2014) „Dezinformujeme pouze v případech, kdy šíříme 
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informaci a zároveň předvídáme, že příjemce pravděpodobně z jejího obsahu oprávněně 

vyvodí něco, co je nepravdivé jak podle nás, tak i ve skutečnosti.“.  

Fallis (2014) pak téma rozvíjí a říká, že dezinformaci lze vyjádřit mnoha 

způsoby. Může to být klamavá komerční i politická reklama, vládní propaganda, 

falsifikované fotografie, falešné dokumenty i napadnuté články na serveru Wikipedia. 

Tímto můžeme redukovat dezinformaci na druh hoaxu, který je určen k tomu, aby 

záměrně zmátl recipienta ve prospěch původce informace.  

Je třeba dále rozlišovat mezi nepravdou a dezinformací. Nepravda se může 

objevit i v tradičních médiích, ve většině případů se ale jedná o chybu nezáměrnou, 

neurčenou k tomu, aby někoho mátla v něčí prospěch. Takovéto chyby se dějí v případě, 

kdy novinář například špatně interpretuje původní článek nebo si sdělovanou informaci 

dostatečně neověří. Tato skutečnost je známá jako misinformace (Fallis, 2014). 

7.4 Fake News 

Dalším z pojmů, které se v souvislosti s tématem objevují, je anglické slovní spojení 

Fake News, česky lživé zprávy. Gentzkow a Hunt (2017) říkají, že relativně nový pojem 

referuje k nesatirickým zprávám, které jsou šířeny většinou online, nejsou postaveny na 

ověřených faktech, ale svou povahou vyvolávají zdání, že se jedná o informace přesné a 

pravdivé. V tomto případě je můžeme připodobnit k definici dezinformací a říci, že se 

jedná také o druh hoaxu.  

Pojem fake news bývá často zneužíván zejména politiky k vlastní obraně, kdy 

označí médium nebo určité zprávy, které o nich šíří kontroverzní informace, jako fake 

news a nabádají tak veřejnost k tomu, aby jim nevěřila. Politik tak často snižuje v očích 

veřejnosti důvěryhodnost daného média (Croxton, Gonsalves, 2017). 

7.5 Konspirace 

Daniel Pipes (2003) říká, že konspirativmus je tendence a mentalita lidí, hledat důvod 

reálných událostí v aktivitě skrytých sil, postavených na spiknutí. Touha uvěřit 

konspiračním teoriím vychází z naší přirozené touhy rozumět světu a mít v něm řád. 

Konspirace jsou postaveny na tom, že každá z událostí je zapříčiněna událostí jinou. 

Takovéto uspořádání pak vzbuzuje zdánlivou logičnost a snadnější pochopitelnost. 
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Barkun (2006) uvádí, že konspiraci nelze v očích jejich zastánců vyvrátit. Jedná 

se o uzavřený systém idejí, ve kterém jeho zastánci odmítají protichůdné důkazy s tím, 

že nejsou hodné důvěry, protože je sami spiklenci mohli podvrhnout.  

Dříve byly konspirační teorie brány v rámci akademického prostředí často jako 

produkt paranoidního uvažování a na jejich skutečný dopad nebyl brán zřetel. Až 

s příchodem 21. století se začaly objevovat studie, které tento přístup mění. Mike 

Fenster (2008) říká, že konspirace se mohou stát důležitým nástrojem při alokování síly 

napříč politickými aktéry. Jeho argument vychází ze známé interpretace populismu 

představené Panizzou (2005). Ten říká, že populismus je způsob identifikace 

jakéhokoliv aktéra v diskurzním oboru, ve kterém otázka nezávislosti lidí a její přímý 

důsledek, tedy konflikt mezi mocnými a těmi normálními, jsou základními prvky jeho 

politické image. 

Fenster (2008; 84-90) tak označuje konspirační teorie jako populistickou teorii 

moci. Úlohou konspiračních teorií je podkopávat pozici a reputaci stávajících elit, které 

se údajně spiknuly ve svůj prospěch proti zbytku společnosti. Jejich komunikační 

funkce tkví v tom, že na základě emocí a teorie „my a oni“ dokáží sjednotit skupinu lidí 

na základě neprokázaných faktů. Konspiraci můžeme tedy rovněž považovat za 

specifický druh hoaxu. 

7.6 Hoax v kontextu společnosti 

Můžeme tedy říci, že pojem hoax zastřešuje všechny druhy informací se zavádějícím 

obsahem. Takovýmto obsahem mohou být například dezinformace, fake news nebo 

konspirace. Ty se pak ale mohou lišit svým účelem, formou nebo okolnostmi vzniku, a 

proto nemusí vždy spadat k mocenským nebo komerčním nástrojům.  

Hunt (2016) říká, že tento druh informací je určen k tomu, aby vzbuzoval emoce, 

snižoval kredibilitu tradiční žurnalistiky anebo vytvářel příjmy z reklamy. Fallis (2014) 

doplňuje výčet a říká, že jsou velice nebezpečnou záležitostí, která při naplnění svého 

účelu může způsobit řadu problému. Takovýmito problémy mohou být skutečnosti, že 

se společnost řídí a jedná na základě nepravdivých faktů, činí nesprávná finanční i 

zdravotní rozhodnutí nebo zvolí ve volbách nebezpečný subjekt.  

Janda a Víchová (2016) tvrdí, že cílem těchto informačních proudů může být 

oslabování důvěry v tradiční demokratické instituce a politické strany či nabourávání 

legitimity členství státu v mezinárodních aliancích. K tomuto účelu jsou využívány 
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zejména sociální média a internetové stránky, přičemž zde dochází k šíření 

dezinformačních zpráv a informací. 

8. Etické zásady digitální žurnalistiky 

Informace se díky prudkému nárůstu online médií šíří rychleji než kdykoliv předtím a 

jejich objem také stoupá. Možnost publikovat online v reálném čase bez téměř žádných 

zábran dává možnost vyjádřit se veřejně prakticky komukoliv s přístupem k internetu 

(Zion a Craig, 2015, s. 4). Jenkins a kol. (2013) dodávají, že „S tím se mění nejen 

samotné mediální prostředí, ale i mediální obsahy, jejich kvalita i způsob, kterými se 

k nám dostávají.“. Takové prostředí pak s sebou nese i větší míru informací 

s pochybnou pravdivostí (Čáslavská, 2016, s. 2).  

Jedním z důvodů, proč lidé konzumují takováto média a informace je fakt, že na 

internetu neexistují množstevní a ideologické bariéry obsahu. Dříve byli lidé zvyklí 

čerpat informace z omezeného množství zdrojů. Čtenáři si tehdy cíleně mediální obsahy 

hledali sami a chovali k nim určitou důvěru. S variabilitou a množstvím obsahů na 

internetu, ale tato skutečnost přechází ve fakt, že si zprávy hledají čtenáře 

(Stejskal, 2009). 

Tomu pomáhají zejména sociální sítě, kde se zpravodajství střetává s osobním 

obsahem uživatelů. Tyto informace jsou pak velmi snadno šiřitelné. To může být 

způsobeno tím, že lidé chovají ke sdílené informaci svých blízkých větší důvěru 

(Rožánek, 2016, s. 9), a také tím, že běžní uživatelé sítí nedokáží se svou úrovní 

mediální gramotnosti detekovat povahu zprávy. (Kasík, 2009) Situaci nepřispívá podle 

Čermáka (2015) ani skutečnost, že se zde mísí mnoho informací z různých zdrojů, proto 

je pro uživatel těžší rozeznat důvěryhodnost těchto zdrojů. Alternativní média mohou 

těžit svou popularitu z opakujících se tvrzení o mediokracii, nastavování agendy a 

názoru, že tradiční média jsou považována za prostředek vládnoucích tříd. McQuail 

(2009, s. 524) dodává, že k tomuto se uchylují zejména publika obecně skeptičtější vůči 

politice, kterým názorově rozmanité prostředí internetu dává nové možnosti konzumace 

informačního obsahu. 

Silverman (2015, s. 38-40) navazuje tím, že takovéto prostředí dává prostor pro 

publikování zpráv se zavádějícím a nepodloženým obsahem – hoaxům, které mohou být 

využity i v rámci propagandy. O tom, jak takovýto typ informací působí na recipienta 
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zpráv, jsme si řekli v předchozí kapitole. Nás bude nyní zajímat, zda je aktivita 

propagandistických a konspiračních webů v rozporu s relevantním zlomkem 

etických principů žurnalistiky. Samozřejmě, že žurnalistická praxe disponuje mnoha 

etickými kodexy a dalšími pravidly. Pro naše účely jsme si zvolili jen takové principy, 

které bezprostředně navazují na naše téma. 

8.1 Ověřování informací a psaní pravdy 

Správné rozhodování vychází z toho, že lidé disponují důvěryhodnými, pravdivými a 

přesnými fakty, prezentovanými ve smysluplném kontextu. Není to však pravda 

absolutní nebo filosofická, nýbrž snaha o docílení pravdy, se kterou mohou žurnalisté 

pracovat na denní bázi (Kovach a Rosentiel, 2007). Takováto „žurnalistická“ pravda 

s sebou obnáší pečlivý sběr materiálů i jejich ověřování. Jak říkají 

Zion a Craig (2015, s. 60) verifikace je základem toho, aby autor informaci správně 

analyzoval a dále šířil.  

Tím, že je sdělení postaveno na pravdivých faktech práce nekončí. Důležité je 

také informaci předat věrným a spolehlivým popisem jejich významu s tím, že mohou 

být dále ověřovány nebo rozváděny. Kovach a Rosentiel (2007) říkají, že „Novináři by 

měli být co nejtransparentnější v referování o zdrojích a metodách, tak aby publiku byla 

poskytnuta možnost vlastního hodnocení. Pravda je důležitá i ve světě rozvíjejících se 

hlasů, je to základ, na kterém je postaveno vše ostatní – kontext, interpretace, komentář 

kritika, analýza i debata. Větší pravda se pak vynoří z tohoto fóra.“. Žurnalistika 

zaplněná nejasnostmi, falešnými významy a lží významným způsobem ovlivňuje 

veřejnou debatu i politiku.  

8.2 Nezávislost a neutralita žurnalistiky  

Kovach a Rosentiel (2007) tvrdí, že by žurnalisté měli být zodpovědní zejména 

společnosti jako takové, tedy občanům. Zájmy vlastníků médií a inzerentů by měly být 

upozaděny a sdělení by měly býti nezávislé. Nezávislost však není ekvivalentem 

neutrality. Různí komentátoři apod. neutrální nejsou, zdrojem jejich kredibility je však 

stále přesnost, intelektuální spravedlnost a schopnost informovat, nikoliv oddanost 

určité skupině nebo výsledku. Mělo by však platit, že se zřeknou nihilismus, arogance a 

elitářství. Žurnalistika poskytovaná bez strachu a prospěchu by měla být základem fóra 

veřejné diskuse, nikoliv samotnou diskusí, ale kvalitním přispěvatelem. Nafukování 
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událostí pro senzaci, stereotypizace nebo přemíra negativismu žádoucímu stavu příliš 

nepřispívají. 

V případě, kdy tyto weby záměrně manipulují pravdivá fakta, vychází z faktů 

nepodložených a vedle toho se v rámci nich snaží jednostranně změnit něčí chování ve 

prospěch svého původce, můžeme říci, že takováto aktivita je jasným způsobem 

v rozporu etikou žurnalistické praxe. Touto aktivitou negativně ovlivňují veřejnou 

diskusi, která pak není postavena na objektivních a diskutovatelných faktech. To se 

může promítnout i na veřejné politice a dalších rozhodnutích.  

8.3 Dominantní paradigmata 

Pro posouzení, zda se jedná skutečně o neetické taktiky, bychom si měli zvolit určité 

měřítko, které určí, zda jsou výše popsané jevy v rámci teorie médií eticky sporné, nebo 

nikoliv. My budeme vycházet z dominantního paradigmatu masové komunikace. 

Dominantní paradigma je souborem předpokladů týkajících se role masové komunikace 

ve společnosti a jejího vědeckého uchopení. Jeho protipólem je paradigma alternativní. 

Podle McQuaila (2009, s. 73) je uvažování v rámci tohoto paradigmatu 

normativní a vyžaduje od masových médií, aby přispívala k udržování tzv. dobré 

společnosti, kterou můžeme chápat jako společnost liberální, demokratickou, 

pluralistickou a pečující o stanovený řád. Problematickým aspektem v rámci 

dominantního paradigmatu je nebezpečí zneužití médií k šíření propagandy, 

manipulace, odcizení nebo pokleslé kultury. Ty jsou ale vnímány jen jako dysfunkce, 

které může tento typ společnosti svými vnitřními prostředky odstranit. 

McQuail (2009, s. 73) dodává, že právě na základě tohoto modelu, bývá 

posuzováno potenciální nebo opravdové dobro či zlo, které můžeme očekávat od 

masových médií. V kontrastu s výše zmíněnou teorií a tímto měřítkem, můžeme tedy 

aktivitu propagandistických a konspiračních webů považovat za neetickou, jelikož 

popírá myšlenku svobodné a demokratické společnosti, přičemž využívá technik, které 

tato teorie označuje za dysfunkce svého systému. 

9. Budování značky 

Králíček a Král (2011, s. 49) říkají, že hlavními funkcemi reklamy jsou zvyšování 

povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní, což shrnují anglickým označením Brand 

Building. Dodávají, že v tomto smyslu je reklama jen těžko zastupitelná. Reklama podle 
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nich představuje nejvýznamnější způsob, jak může značka posílit svou image. 

Prostřednictvím reklamy se navíc se značkou asociují určité atributy, které mohou, ale i 

nemusí dále zvyšovat hodnotu značky.  

9.1 Hodnota značky 

David Aaker (2010, s. 7-8) říká, že hodnota značky, anglicky brand equity, je soubor 

aktiv a pasiv, která jsou spojená se jménem značky a jejími symboly, které přispívají 

(nebo ubírají) na hodnotě poskytované výrobkem či službami firmě, zákazníkům, 

popřípadě oběma stranám.  Hodnota značky je podle Aakera tvořena čtyřmi na sobě 

závislými pilíři. Tyto pilíře využívá například i Keller (2007, s. 785). My si dále 

ukážeme, co každý z pilířů obnáší, přičemž se zaměříme zejména na pilíř čtvrtý, tedy 

asociace spojené se značkou. 

9.1.1 Povědomí o značce  

Keller (2007, s. 98) tvrdí, že povědomí je základ pro budování hodnoty nové značky. 

Říká, že spotřebitelé jsou si ochotnější pořídit si značku, o které už mají nějaké 

povědomí. Přístup ke značce se pak mění v závislosti na úrovni znalosti dané značky. A 

podotýká, že je velký rozdíl mezi tím, jestli člověk na značku sám vzpomíná nebo tím, 

že o ní už někde slyšel. O důležitosti úrovní znalosti značky dále referuje 

Aaker (2010, s. 10-17). 

9.1.2 Loajalita ke značce 

Loajalita ke značce souvisí částečně se spokojeností s užíváním produktů či služeb 

určité značky. Věrnost je projevena tím, že zákazníci u značky opakovaně nakupují a 

jsou schopni ji doporučit i svým blízkým. V dnešním konkurencí nasyceném tržním 

prostředí je loajality ke značce obzvlášť důležitá (Aaker, 2010, s. 12). 

9.1.3 Vnímaná kvalita  

Spotřebiteli vnímaná kvalita značky a jejích výrobků nebo služeb je často klasifikována 

jakožto asociace spojená se značkou. To tvrdí například Keller (2007, s. 264-265). 

Aaker (2010, s. 17-20) souhlasí, ale z důvodu důležitosti kategorie ji osamostatňuje, 

přičemž říká, že jako jediná z asociací dokáže silně podpořit finanční výkon značky, a 

také, že od kvality se většinou odvíjí další asociace. Podotýká, že vnímanou kvalitu 

nemusí symbolizovat jen pozitivní zkušenosti s užíváním výrobku nebo služby, ale 

například i cena nebo symboly značky. 
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9.1.4 Asociace spojené se značkou 

Aaker (2010, s. 25) říká, že postoj spotřebitelů ke značce je značně ovlivněn 

asociacemi, které si se značkou vybaví. Těmi mohou být různé atributy výrobku, 

konkrétní osoba, povahové rysy zákazníků značky, znělka, nebo různé události, 

v kontextu kterýchž značka hraje nějakou roli. Správné asociace, jakožto součást image 

značky, dokáží u značky vyvolávat pozitivní pocity a postoje, napomáhají v nákupním 

procesu a slouží k odlišení značky na trhu.   

Budování těchto asociací by mělo být řízeno samotnými Brand manažery, ale 

může se také stát, že značka v mysli spotřebitele začne být asociována s nepříjemnými, 

či nelichotivými událostmi, respektive asociacemi, způsobenými určitými faktory 

zvenčí. V této souvislosti můžeme například zmínit kauzu obchodního řetězce Kaufland 

z dubna roku 2017, kdy na internetu kolovalo mnoho vtipů, spojujících značku 

s nacistickou tématikou, což bylo způsobeno fotografií jedné z prodavaček, která měla 

na ruce vytetovaný hákový kříž (Černý, 2017). Otázkou je, zda se takovéto kauzy nějak 

projeví v dlouhodobějším horizontu. Tyto úkazy můžeme registrovat zejména na 

sociálních sítích. Budování a ochraně značky na internetu se však odborná veřejnost 

nevěnuje jen v prostředí sociálních médií. Často skloňovaným tématem je i budování a 

bezpečí značky v oblasti displejové reklamy. Tuto perspektivu prozkoumáme dále. 

9.2 Bezpečí značky na internetu 

Jako Brand Safety můžeme označit soubor různých aktivit a nástrojů, které chrání 

značku inzerenta v internetovém prostředí. Tyto aktivity by měly předcházet a 

zabraňovat tomu, aby byla značka konfrontována s kontextem, který by ji mohl 

poškodit. Například tak, že si recipient začne asociovat značku s obsahem, u kterého se 

zobrazila. Problémem by mohlo být i to, že přítomnost značky u nelichotivého článku o 

ní, můžu tuto negativní zkušenost ještě podpořit (IAB, 2017). 

Roderick a Vizard (2017) říkají, že bezpečí značky bylo vždy součástí 

reklamního průmyslu. Za nepříjemný kontext, který by mohl značku poškodit, označuje 

například pornografické weby, YouTube kanály teroristických skupin i nepříjemné 

články v tradičním zpravodajství. Přičemž zmiňují reklamu na nejmenované aerolinky, 

která se zobrazuje u článku o letecké nehodě. Za nebezpečné označují i takové 

prostředí, které je možné považovat za ilegální, či eticky sporné. Například weby 

popírající lidskou svobodu, šířící rasismus nebo propagandu. 
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Loerke (in Roderick a Vizard, 2017) upozorňuje na fakt, že tento problém 

způsobuje do určité míry netransparentní systém mediální nabídky, kdy inzerenti 

nevědí, na jaké weby se mohou prostřednictvím dané reklamní sítě dostat. Dále 

podotýká, že je to problém hlavně pro značku, která na tom ztrácí. Agentury, vydavatelé 

a podobně dále inkasují příjmy. Nešpůrek (in Mediaguru, 2016) souhlasí a říká, že 

v případě nešťastných událostí, které generují vysokou návštěvnost, by měli 

zobrazovaní reklamy zabraňovat samotní vydavatelé, kteří se často nechají zlákat 

možností vysokých příjmů.  

Plně předcházet konfrontaci značkou se sporným obsahem nelze, ale existuje 

několik způsobů, prostřednictvím kterýchž, lze takovéto riziko eliminovat technicky na 

úrovni jednotlivých inzerentů. Ty si uvedeme v praktické části. Efektivnější by ale 

podle IAB (2017) tento problém řešit kooperací celého odvětví online reklamy, 

ověřováním kvality reklamního prostředí nebo vznikem iniciativ. 

Závěrem bychom chtěli zmínit, že ačkoliv je bezpečnost značky online často 

zmiňovaným tématem, nepodařilo se nám dohledat jedinou studii, potvrzující, že by 

mohlo mít zobrazení reklamy v nepříjemném prostředí na hodnotu značky vliv. Existuje 

mnoho případů, kdy se značka stala díky takovémuto zobrazení terčem krátkodobých 

posměšků. Z dlouhodobého hlediska však nebyly tyto skutečnosti nijak zkoumány, a tak 

se pohybujeme jen v čistě teoretické rovině. 
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Praktická část 

Přístupu českých a slovenských inzerentů k práci 
s displejovou reklamou 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak se k inzerci na propagandistických a 

dezinformačních webech staví čeští a slovenští profesionálové z oblasti online 

displejové reklamy. Ačkoliv nedisponujeme jejich konkrétním číslem, jako 

reprezentativní vzorek jsme si určili n=82 respondentů. Výzkum probíhal formou online 

formuláře a účastnili se ho jednak lidé pracující v marketingových agenturách, tak i ti 

podnikající samostatně. Dotazník byl šířen napříč profesionály e-mailem tak, abychom 

předešli zneužití protistranou a dalšími nežádoucími respondenty.  

Nejprve jsme zkoumali, zda si inzerenti myslí, že je zodpovědný nákup reklamy 

online důležitý. 90,2 % respondentů se většinově shodlo, že ano. Zbývající část pak 

uvedla, že neví, nebo je jí to jedno. 

Poté jsme se pokoušeli zjistit, jakým způsobem přistupují inzerenti ke kontrole 

toho, v jakém umístění se jejich reklama zobrazuje. Ukázalo se, že většina specialistů 

s vylučováním umístění reklamy pracuje na pravidelné bázi. Takto odpovědělo 73,2 % 

respondentů. 22 % respondentů uvedlo, že umístění vylučuje zřídka. Zbývající část pak 

tuto formu správy neaplikuje. Vysoký poměr kladných odpovědí ale nemusí značit fakt, 

že inzerenti vylučují nevhodná umístění na základě ochrany značky nebo etických 

důvodů. Tyto důvodu mohou být i čistě výkonové, kdy inzerent vyloučí jen taková 

umístění, ve kterých cílová skupina na bannery nekliká.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Dotazníkový graf 1 
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Jak jsme si uvedli v teoretické části, zabezpečení značky v rámci internetu je často 

diskutovaným problémem, a to i přes fakt, že neexistuje příliš výzkumů, které by hrozbu 

poškození značky v online prostředí potvrzovaly. Těchto hrozeb jsou si vědomi i čeští a 

slovenští inzerenti, kteří se většinově shodli na tom, že nevhodné umístění může značku 

skutečně ovlivnit. Podobný podíl kladných odpovědí, jako v předchozím případě, může 

značit, že cíle inzerentů nejsou jen výkonové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce, jaká konkrétní nebezpečí mohou značku postihnout, se 80 % respondentů 

shoduje na kontextu, který může značku přímo poškodit – například nelichotivý článek 

o společnosti. Stejný podíl si myslí, že konfrontace s násilím a nepříjemnými tématy 

může být nevhodným umístěním. 72 % zmiňuje eticky sporné weby. 90 % respondentů 

pak některé z těchto nebezpečí zohledňuje i ve svých kampaních.  

 

 

 

 

 

 

 

Většina respondentů dezinformační a konspirační weby považuje za eticky sporné, takto 

jich odpovědělo 86,6 %. Ve srovnání s předchozími odpověďmi zde ale panovala 

převaha nejednoznačné odpovědi ano. 

 

Obrázek 3: Dotazníkový graf 2 

Obrázek 4: Dotazníkový graf 3 
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74 % veškerých respondentů dále uvedlo, že z umístění vylučuje i dezinformační a 

konspirační weby, přičemž 32 % na pravidelné bázi a 42 % zřídka. 

 

Obrázek 6: Dotazníkový graf 5 

 

Jako nejčastější důvod svého počínání specialisté uvedli vlastní přesvědčení. Můžeme 

také odpozorovat, že cca. 10 % z uživatelů, kteří weby považují za neetické, je i přesto 

nevylučuje. To může být způsobeno tím, že se jedná o uživatele, kteří umístění obecně 

nevylučují, také těmi, kteří zdejší umístění nepovažují za nebezpečné, ale i 

inkonzistencí odpovědí tázaných. 

 
Obrázek 7: Dotazníkový graf 6 

 Obrázek 5: Dotazníkový graf 4 
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Shrnutí výzkumu a návrhy řešení 

Z výše prezentovaného dotazníkového šetření můžeme vypozorovat, že čeští a slovenští 

specialisté na displejovou reklamu přistupují k analyzované kauze kladně, a většinově 

se snaží předcházet umístění na webech, které by mohly značku poškodit. Jako největší 

nebezpečí, v souladu s teorií, zmínili nepříjemný kontext daného webu. Zde například 

kontext přímo poškozující značku či násilná témata. Třetí nejčastější odpovědí byly i 

námi analyzované weby, které za nevhodné považuje 72 % inzerentů. Jak jsme zjistili 

dále, 86 % respondentů považuje tyto weby za eticky sporné, přičemž jen 32 % 

respondentů je zohledňuje ve vylučování na pravidelné bázi, což je ve srovnání se 73 % 

respondentů, kteří obecně kontrolují a vylučují umístění na pravidelné bázi poměrně 

málo. Jako nejčastější důvod toho, proč jsou tyto weby vylučovány, uvádí specialisté 

osobní přesvědčení, následováno aktivitou iniciativ, věnujících se této problematice, a 

také dále prohlášením některé ze značek, které se již zavázaly k tomu, že budou tuto 

skutečnost ve svých kampaních zohledňovat. 

Problém však nemohou řešit jen inzerenti, kteří jsou jen součástí ekosystému. 

Zodpovědněji by k problému měla přistupovat i společnost Google, která by měla 

zpřísnit podmínky a důsledněji kontrolovat na úkor svých zisků vstupu nových 

vydavatelů do programu AdSense. To se týká i dalších reklamních ekosystémů. Dále by 

k problému zodpovědněji měli přistupovat i samotní vydavatelé, tím, že přestanou 

zobrazovat reklamu u článků s nepříjemnými tématy, ač není tento vliv skutečně 

potvrzen.  

Samotní inzerenti mají také možnost problém řešit, a to tak, že budou s každou 

novou kampaní v obsahové síti sporné weby předem vylučovat, a to nejlépe na úrovni 

samotných účtů. To v československém prostředí řešit například automatickým 

AdWords skriptem z útrob projektu (Konšpirátori.sk), nebo textovým seznamem eticky 

sporných webů, které jsou v rámci projektu průběžně analyzovány a aktualizovány. 

Zmíněný seznam pak můžeme použít i v dalších DSP a jejich mutacích, například 

v systému Adform nebo Sklik, kde lze takovéto vyloučení umístění rovněž provést. 

Systém Adwords nabízí také speciální záložku, ve které si inzerenti mohou zvolit, jestli 

se chtějí zdržet z umístění, které prohledávače Google označily jako weby obsahující 

násilí a podobná sporná témata. Takovéto řešení ale nefunguje ve všech případech na 

100% bází. 



   

 

40 

  

Závěr 

Jak jsme si ukázali v rámci teoretické části, aktivita propagandistických, dezinformační 

i konspiračních webů je v přímém rozporu s etickými standardy žurnalistiky i masových 

médiích. Aktivita těchto typů médií může způsobit, že se společnost řídí a jedná na 

základě lživých faktů, čímž činí nesprávná politická, zdravotní i finanční rozhodnutí. 

Dále však také může dojít ke snížení důvěryhodnosti tradičních zdrojů, které působí na 

rozdíl od námi analyzovaných webů, ve prospěch demokratické a liberální společnosti, 

která je normou v rámci dominantního paradigmatu. V neposlední řadě pak povahou a 

cílem svých obsahů zabraňují tyto weby svým recipientům ve svobodném rozhodování 

na úkor prosazení svého zájmu.  

Tím, že je těmto webům poskytována možnost monetizovat vlastní obsah 

formou otevřených systémů programatické reklamy, dochází dle nás k dalšímu 

etickému střetu. V rámci této práce vše začíná vstupem vydavatele do programu Google 

AdSense, který umožňuje zobrazování displejové reklamy na webu vydavatele. Tím, jak 

pak inzerenti spouští reklamu na základě kontextuálního nebo behaviorálního cílení, se 

může stát, že se dané reklamní sdělení zobrazí právě zde. Pokud pak, návštěvník webu 

s touto reklamou určitým způsobem interaguje, putuje vydavateli i společnosti Google 

určitá finanční částka. 

Problémem neleží jen na samotných webech a společnosti Google, ale obecně i 

na podobných systémech, které jsou ochotny těmto webům takové počínaní umožnit. 

Z částí zde zasahují i inzerenti, kteří se nemohou spoléhat na kvalitu jim poskytovaných 

umístění, a tak musí problém řešit z části sami.  

Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na námi analyzovaných 

webech je relativně zodpovědný. Ačkoliv si je většina inzerentů vědoma toho, že 

aktivita těchto webů je etický sporná, umístění reklamy na těchto webech vylučují 

většinově jen zřídka, a to zejména z důvodu osobního přesvědčení. Podle nás může být 

jedním z těchto důvodů i fakt, že inzerenti nedisponují dostatkem času k tomu, aby 

analyzovali tisíce automatických umístění v rámci svých kampaní. Takovouto situaci 

lze řešit připomenutím etického střetu této aktivity, přičemž by se komunikovala i 

relativní technická nenáročnost prevence zobrazení na těchto webech, a to například 

formou již existujícího skriptu či textového seznamu webů, jejichž implementace na 
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úrovni celého účtu v DSP je ve srovnání s nemyslitelnou analýzou časově zanedbatelná. 

Tyto seznamy by pak měly vzcházet z nezávislých a kvalitních zdrojů.  

Přestože neexistuje příliš materiálů, které by potvrzovaly, že může mít umístění, 

ve kterém se displejová reklama vyskytuje, na značku nějaký vliv, čeští a slovenští 

inzerenti jsou si tohoto rizika většinově vědomi, a v rámci práce s kampaněmi 

v obsahové síti jej částečně zohledňují. Největším nebezpečím poškození značky je 

podle nich rizikový kontext, který přímo poškozuje značku – například nelichotivý 

článek o značce. Stejně rizikovými jsou i obsahy spojené s násilím a nepříjemnými 

tématy. Vysoko se umístily i námi analyzované weby. 

Jak již bylo zmíněno, situace se netýká jen samotných inzerentů. K problému by 

měly přistupovat zodpovědněji různé reklamní sítě, které by měly řešit a analyzovat, 

které weby pod sebe přijmou, a to z důvodu, že tímto způsobem podporují eticky 

spornou aktivitu. Inzerenti tak budou moci důvěřovat kvalitě nabízených umístění a 

soustředit se na jiné cíle. Co se týká nevhodného umístění, zde by měli být 

zodpovědnější i samotní vydavatele, kteří by na úkor vyšších zisků, měli zabraňovat 

zobrazení reklamy u článků s nepříjemnými tématy. To však zůstává na pováženou, 

jelikož vliv nepříjemných témat na inzerovanou značku potvrzen není.  

Závěrem bychom chtěli podotknout, že jsme si samozřejmě vědomi svobody slova a 

vyjadřování, i původní liberální myšlence internetu, které jsou v rámci této kauzy 

skutečně důležitými faktory, myslíme si tak, že by měl problém dále diskutován i z této 

perspektivy. 

Summary 
As we have mentioned in the theoretical part of the thesis, presence of propagandistic, 

disinformation and conspiracy websites is in contrary to mass media and journalism 

ethics. Their presence makes the society to act based on false facts and make wrong 

political, health and financial decisions. This presence also decreases credibility of 

traditional informational sources which, as opposed to the analysed websites, act in the 

name of democracy and liberal society, which is the aim of the dominant paradigm in 

mass media analysis.  

The fact that these websites have the opportunity to monetize their website 

content through open systems of programmatic advertising causes another ethical clash. 

In analysed case, everything begins when a publisher joins Google AdSense, which 
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enables publisher's website to display various advertisements. Then, as various 

advertisers spread their advertising through behavioural and contextual targeting, the 

advertising might end up displayed on these websites. When a website visitor then 

clicks on an advertisement placed on the website, the publisher and Google cash a 

financial amount. 

But it is not just a problem of these websites and Google. Generally it is a 

problem of all platforms which enable them to monetize their existence. It touches also 

advertisers who besides have no guarantee that their advertisement will be displayed on 

quality and ethical websites. 

The approach of Czech and Slovak advertisers to advertising on analysed 

websites is relatively responsible. Although most of advertisers know these websites are 

in conflict with ethical principles, they rarely exclude these websites, mostly because of 

their own conviction and morals. We assume the cause of their current approach might 

be a lack of time to analyse thousands of automatically generated placements in a 

campaign caused by behavioural and contextual targeting. Therefore, we suggest to 

remind them about the ethical clash and to show them easier ways of excluding these 

websites from their campaigns.  

Even though there is a lack of studies showing that a particular website could 

affect the banner ads it hosts, Czech and Slovak advertisers are aware of this risk as they 

occasionally control advertisement placements. According to them, the most dangerous 

placements are those which directly damage the brand, such as articles backbiting the 

brand followed by placements which show violence etc. Third place takes websites we 

discuss in this thesis. 

As was mentioned previously it is not just a problem of advertisers and 

publishers. Role of various ad networks is also important, and they should be more 

responsible in admission of new publishers in order to prevent spreading of propaganda 

and conspiracy. Thus, the advertisers will believe in the quality of placements in ad 

networks and will also save time. In case of inappropriate placements like violence etc. 

we would like to call upon the publishers, even those from traditional media, to stop 

displaying advertisements which directly show violence etc. in their articles. However, 

this risk is not scientifically confirmed.  
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At the end we have to mention the freedom of speech and liberal fundamentals of the 

Internet which are really important. Thus, we recommend reviewing the thesis from this 

point of view. 



   

 

44 

  

Použitá literatura 

AAKER, David A. Building strong brands. Paperback edition. London: Pocket, 2010. 

Expert (Grada). ISBN 978-1-84983-040-9. 

Ad Blocking Definition. In: Http://www.marketingterms.com [online]. [cit. 2017-05-

02]. Dostupné z: http://www.marketingterms.com/dictionary/ad_blocking/ 

ALLCOTT, Hunt a Matthew GENTZKOW. Social Media and Fake News in the 2016 

Election: The irony of attention grabbing on the World Wide Web. Journal of Economic 

Perspectives. Santa Monica, 2017, 31(2 (Spring), 211-236. 

BAGSHAW, Thomas. The Evolution of Google AdWords: A $38 Billion Advertising 

Platform. In: Wordstream.com [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2012/06/05/evolution-of-AdWords 

BARKUN, Michael. A culture of conspiracy: apocalyptic visions in contemporary 

America. Berkeley, Calif. [u.a.]: University of California Press, 2006. Studie (Themis). 

ISBN 05-202-4812-0. 

BELDEN, Christy. Why Buying Direct from Publishers is Still a Good Banner 

Strategy?: The Key Benefits of Buying Direct for Digital Display Advertising. 

In: Linkedin.com [online]. 2015 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.linkedin.com/pulse/why-buying-direct-from-publishers-still-good-banner-

strategy-belden 

BĚLÍK, Tadeáš. Válečná propaganda v Německu a na okupovaných územích v letech 

1939-1945 [online]. 2013 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125819. Vedoucí práce Pavel Dolanský. 

BENWAY, JP. Banner blindness: The irony of attention grabbing on the World Wide 

Web. In 42nd Annual meeting of the human factors and ergonomics society. Santa 

Monica: HFES, 1998, 463-467. 

BERGSTROM, Alan. Cyberbranding : Leveraging Your Brand on the Internet. 

Strategy&Leadership. 2000, vol. 28, no. 4, s. 10-15. 

BRINDZOVÁ, Veronika. Demografické cílení v reklamní síti Google AdWords. 

In: Sunitka.cz [online]. 2012 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

http://www.sunitka.cz/c/506-demograficke-cileni-v-reklamni-siti-google-adwords 

BURG, Tom. Programatic vs. RTB: A common misconception in ad tech. 

In: Centro.net [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

https://www.centro.net/blog/programmatic-vs-rtb-a-common-misconception-in-ad-tech/ 

Ceník inzerce Seznam.cz. In: Seznam.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/ceniky/ 

CROXTON, Will a Rebecca Chertok GONSALVES. What's "fake news"?: 60 Minutes 

producers investigate. In: CBS News [online]. 2017 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

http://www.cbsnews.com/news/whats-fake-news-60-minutes-producers-investigate/ 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2012/06/05/evolution-of-adwords
https://www.linkedin.com/pulse/why-buying-direct-from-publishers-still-good-banner-strategy-belden
https://www.linkedin.com/pulse/why-buying-direct-from-publishers-still-good-banner-strategy-belden
http://www.sunitka.cz/c/506-demograficke-cileni-v-reklamni-siti-google-adwords
https://www.centro.net/blog/programmatic-vs-rtb-a-common-misconception-in-ad-tech/
http://www.cbsnews.com/news/whats-fake-news-60-minutes-producers-investigate/


   

 

45 

  

ČÁSLAVSKÁ, Veronika. Šíření tzv. novinářských kachen v českých médiích na 

příkladu agentury Central European News. Praha, 2016. Bakalářská práce. 

ČELIKOVSKÝ, Martin. R2B2: Nativní reklamu čeká v Česku slibná budoucnost. 

In: Mediaguru.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/2016/08/r2b2-nativni-reklamu-ceka-v-cesku-slibna-

budoucnost/ 

ČERMÁK, Miloš, 2009. Nová média. In Osvaldová, Barbora a Alice Tejkalová (eds.). 

Žurnalistika v informační společnosti .Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-1684-1, s. 7–40. 

ČERNÝ, Aleš. Pokladní měla na ruce vytetovaný hákový kříž. Kaufland ji vyhodil. 

In: Idnes.cz[online]. 2017 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 

http://ekonomika.idnes.cz/pokladni-s-hakovym-krizem-na-ruce-kaufland-fj1-

/ekonomika.aspx?c=A170427_092939_ekonomika_rny 

DOSKOČIL ONDŘEJ. Červené tlačítko, jednoduchost, interaktivita. HRIVŇÁK, 

Adam, editor. Markething [online], 2015. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: 

http://www.markething.cz/cervene-tlacitko-jednoduchost-interaktivita 

FALLIS, Don. A Functional Analysis of Disinformation. IConference 2014 

Proceedings [online]. iSchools, 2014 [cit. 2017-05-11]. DOI: 10.9776/14278. ISBN 

978-0-9884900-1-7. Dostupné z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/47258 

FENSTER, Mark. Conspiracy theories: secrecy and power in American culture. Rev. 

and updated ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2008. Studie (Themis). 

ISBN 978-0816654949. 

GEDDES, Brad. Advanced Google AdWords. 3. Indianapolis, Indiana: Sybex, 2014. 

ISBN 971-1-118-81956-2. 

Google Adsense: Smluvní podmínky Google Adsense. In: Google.com [online]. [cit. 

2017-05-14]. Dostupné z: https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=cs_CZ 

Google AdWords [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: AdWords.google.com 

Google Crawlers. In: Nápověda Google Webmasters [online]. [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/1061943?hl=en 

Google Policies. Typy souborů cookie, které Google používá. In: Google.cz [online]. 

[cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/ 

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-5022-4. 

HUNT, Elle. What is fake news? How to spot it and what you can do to stop it. In: The 

Guardian [online]. 2016 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate 

CHAFFEY, Dave a Fiona ELLIS-CHADWICK. Digital Marketing: Strategy, 

implemetation and practice. 6. Harlow : Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-07761-1. 

https://www.mediaguru.cz/2016/08/r2b2-nativni-reklamu-ceka-v-cesku-slibna-budoucnost/
https://www.mediaguru.cz/2016/08/r2b2-nativni-reklamu-ceka-v-cesku-slibna-budoucnost/
http://ekonomika.idnes.cz/pokladni-s-hakovym-krizem-na-ruce-kaufland-fj1-/ekonomika.aspx?c=A170427_092939_ekonomika_rny
http://ekonomika.idnes.cz/pokladni-s-hakovym-krizem-na-ruce-kaufland-fj1-/ekonomika.aspx?c=A170427_092939_ekonomika_rny
http://www.markething.cz/cervene-tlacitko-jednoduchost-interaktivita
https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/47258
https://support.google.com/webmasters/answer/1061943?hl=en


   

 

46 

  

 

IAB a PWC. IAB internet advertising revenue report: 2012 full year results. 

In: Iab.net [online]. 2013 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: 

http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2012_re

v.pdf 

IAB Ad Blocking Report: Who Blocks Ads, Why, and How to Win Them Back. 

In: Http://www.marketingterms.com [online]. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://www.iab.com/insights/ad-blocking-blocks-ads-win-back/ 

IAB. Quick Q&A - Brand Safety. In: Interactive Advertising Bureau [online]. 2017 [cit. 

2017-05-14]. Dostupné z: https://iabuk.net/news/quick-qa-brand-safety-0 

Investopedia.com:  Banner Advertising. [online]. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

http://www.investopedia.com/terms/b/banneradvertising.asp 

ISAAC, Mike a Daisuke WAKABAYASHI. In Race Against Fake News, Google and 

Facebook Stroll to the Starting Line. In: New York Times [online]. 2017 [cit. 2017-05-

08]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2017/01/25/technology/google-facebook-

fake-news.html?_r=0 

JANDA, Jakub a Veronika VÍCHOVÁ. Fungování českých dezinformačních webů. 

In: Evropské hodnoty [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-webu/fungovani-

ceskych-dezinformacnich-webu-2/ 

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. 

Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. 

JENKINS, Henry, Sam FORD a Joshua GREEN, 2013. Spreadable media: creating 

value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press, xv, 

351 s. Postmillennial pop. ISBN 978-0-8147-4390-4. 

JOHNSON, Lauren. AB Study Says 26% of Desktop Users Turn On Ad Blockers. 

In: Adweek.com [online]. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

http://www.adweek.com/digital/iab-study-says-26-desktop-users-turn-ad-blockers-

172665/ 

JOWETT, Garth. a Victoria. O'DONNELL. Propaganda and persuasion. 4th ed. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage, c2006. ISBN 14-129-0898-1. 

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na 

našem trhu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. 

KASÍK, Pavel, 2009. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In Osvaldová, Barbora a Alice 

KAUSHIK, Avinash. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business 

Framework. Occam's Razor [online]. 2013 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-

business-framework/ 

http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2012_rev.pdf
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2012_rev.pdf
https://www.iab.com/insights/ad-blocking-blocks-ads-win-back/
http://www.investopedia.com/terms/b/banneradvertising.asp
https://www.nytimes.com/2017/01/25/technology/google-facebook-fake-news.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/01/25/technology/google-facebook-fake-news.html?_r=0
http://www.adweek.com/digital/iab-study-says-26-desktop-users-turn-ad-blockers-172665/
http://www.adweek.com/digital/iab-study-says-26-desktop-users-turn-ad-blockers-172665/
https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/
https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/


   

 

47 

  

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). 

ISBN 978-802-4714-813. 

Konšpirátori.sk [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: www.konspiratori.sk 

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vydání, [4. 

vydání]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. 

KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 

978-80-247-1545-2 

KOVACH, Bill a Tom ROSENSTIEL. The elements of journalism: what newspeople 

should know and the public should expect. New York: Three Rivers Press, c2007. ISBN 

9780307346704. 

KŘÍŽ, Zdeněk, Zinaida SHEVCHUK a Peter ŠTEVKOV. Hybridní válka jako nový 

fenomén v bezpečnostním prostředí Evropy [online]. Praha: Pro Informační centrum o 

NATO vydalo Jagello 2000, 2015 [cit. 2017-05-09]. ISBN 978-80-904850-2-0. 

Dostupné z: 

http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/59A151006_M02_016_20151005-

HYBRIDNI-.PDF 

MACDOUGAL, Curtis D. Hoaxes. 2. New York: Dover, 1958. ISBN 0-486-20465-0. 

MARSHALL, Jack. Forbes Tests New Tactics to Combat Ad Blocking. In: The Wall 

Street Journal [online]. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://www.wsj.com/articles/forbes-tests-new-tactics-to-combat-ad-blocking-

1463133628 

MARSHALL, Jack. What is Real-Time Bidding? In: DigiDay [online]. 2014 [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: http://digiday.com/media/what-is-real-time-bidding/ 

MCCARTHY, E. Jerome a William D. PERREUALT. Basic Marketing: A Global-

Managerial Approach. 14. Homewood, IL: McGraw-Hill/Irwin, 2002. 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. 

MediaGuru.cz: Význam Brand Safety v online marketingu stále roste. In: Media 

Guru [online]. 2016 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/2016/08/vyznam-brand-safety-v-online-marketingu-stale-

roste/ 

Mind over media: Analyzing contemporary propaganda. In: Media Education 

Lab [online]. 2015 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

http://propaganda.mediaeducationlab.com/learn/ 

NIMMO, Ben. Identyfing disinformation: An ABC approach. Policy Brief [online]. 

2016, (1) [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.ies.be/node/3612 

NOVÁK, Matěj. RTB vs. Google AdWords. In: DoubleSense [online]. 2012 [cit. 2017-

05-14]. Dostupné z: https://www.doublesense.cz/clanky/rtb-adwords 

http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/59A151006_M02_016_20151005-HYBRIDNI-.PDF
http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/59A151006_M02_016_20151005-HYBRIDNI-.PDF
https://www.wsj.com/articles/forbes-tests-new-tactics-to-combat-ad-blocking-1463133628
https://www.wsj.com/articles/forbes-tests-new-tactics-to-combat-ad-blocking-1463133628
https://www.mediaguru.cz/2016/08/vyznam-brand-safety-v-online-marketingu-stale-roste/
https://www.mediaguru.cz/2016/08/vyznam-brand-safety-v-online-marketingu-stale-roste/
http://propaganda.mediaeducationlab.com/learn/
http://www.ies.be/node/3612


   

 

48 

  

NOVÁK, Matěj. RTB – real time bidding. In: Doublesense [online]. 2013 

[cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.doublesense.cz/wiki/rtb-real-time-bidding/ 

NOVÁK, Matěj. RTB ekosystém. In: Doublesense [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. 

Dostupné z: https://www.doublesense.cz/ wiki/rtb-ekosystem/ 

Obsahová síť Google. In: Nápověda Google AdWords [online]. 2016 [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: https://support.google.com/AdWords/answer/2404190?hl=cs 

Online marketing. Kolektiv autorů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-

4155-7. 

PANIZZA, Francisco. Populism and the mirror of democracy. New York, NY: Verso, 

2005. Studie (Themis). ISBN 1-85984-489-8. 

PASTUCHOVÁ, Markéta. Bannerová reklama na Internetu: Minulost, přítomnost, 

budoucnost [online]. 2012 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108988. Vedoucí práce Petr Očko. 

PIPES, Daniel. Spiknutí: názory a teorie. Praha: Themis, 2003. Studie (Themis). ISBN 

80-731-2022-4. 

POPOVA, Diana. Stages in the development of online advertising. Бургаски свободен 

университет. 2013, (1), 14-19. 

PRICE, James. Why Offline Media Is Programmatic's Next Great Opportunity. 

In: Mediapost.com [online]. 2016 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

https://www.mediapost.com/publications/article/278344/why-offline-media-is-

programmatics-next-great-opp.html 

Prohledávače Google. In: Nápověda Google Webmasters [online]. [cit. 2017-05-14]. 

Dostupné z: support.google.com/webmasters/answer/1061943 

R2B2. Slovníček programatiky. In: R2b2.cz [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

http://r2b2.cz/rubriky/slovnicek-programatiky 

RODERICK, Leonie a Sarah VIZARD. Brand safety online: Can it ever be guaranteed? 

In: Marketing Week [online]. 2017 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.marketingweek.com/2017/02/09/brand-safety-online/ 

ROŽÁNEK, Filip, 2016. Tichá pošta sociálních sítí. Hospodářské noviny, 14.3., s. 9. 

Sdílení příjmů z programu AdSense. In: Nápověda AdSense [online]. [cit. 2017-05-14]. 

Dostupné z: https://support.google.com/adsense/answer/180195 

SERRA, J. Paulo. Beyond propaganda and the Internet: The ethics of 

journalism. Comunicação e Sociedade [online]. 2014, 16(25), 301-310 [cit. 2017-05-

09]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/305857909 

SMILJANIC, Selena. AdSense Bid Types: CPC, CPM, Active View, CPE. 

In: Webgilde [online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: 

https://webgilde.com/en/adsense-bid-types-cpc-cpm-active-view-cpe/ 

https://www.doublesense.cz/wiki/rtb-real-time-bidding/
https://support.google.com/adwords/answer/2404190?hl=cs
https://www.mediapost.com/publications/article/278344/why-offline-media-is-programmatics-next-great-opp.html
https://www.mediapost.com/publications/article/278344/why-offline-media-is-programmatics-next-great-opp.html
https://www.marketingweek.com/2017/02/09/brand-safety-online/
https://support.google.com/adsense/answer/180195
https://www.researchgate.net/publication/305857909


   

 

49 

  

STEJSKAL, Jan, 2009. Předmluva. In Šmíd, Milan a Ludmila Trunečková (eds.). 

Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1 vyd. Praha: Karolinum. Učební texty Univerzity 

Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1661-2. 

STÍN, Michal: Google Partners Online Display Academy (1/4): Základy Google 

Display Network. In: Youtube [online]. 23.09.2016 [cit. 2017-05-01]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=slKgI4CPyzs. Kanál uživatele Google Partners 

CZ/SK 

Systém Google Adwords [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: adwords.google.com 

Tejkalová (eds.). Žurnalistika v informační společnosti. Vydání první. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-1684-1. 

Textové reklamy v Obsahové síti. In: Nápověda Google AdWords [online]. [cit. 2017-

05-03]. Dostupné z: https://support.google.com/AdWords/answer/6341322?hl=cs 

The Economist: Buy, buy, baby. In: Economist.com [online]. 2014 [cit. 2017-05-03]. 

Dostupné z: http://www.economist.com/news/special-report/21615872-rise-electronic-

marketplace-online-ads-reshaping-media-business-buy 

UOOU. Cookies: přechod z principu opt-out na opt-in. In: Úřad pro ochranu osobních 

údajů [online]. 2012 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://support.google.com/adwords/answer/2453986 

VRÁNA, Karel a Aneta SNOPOVÁ, 2016. Bludiště virtuální reality.  In Reportéři ČT 

[online video]. 15.2. [cit. 17.2.2016]. Dostupné z:  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240007/ 

Výběr klíčových slov pro kampaně v Obsahové síti. In: Nápověda Google 

Adwords [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://support.google.com/adwords/answer/2453986 

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4005-8. 

What’s the Difference Between In-Stream and In-Banner Video Ads? 

In: Launchpad6.com [online]. 2016 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

http://www.launchpad6.com/single-post/2016/10/30/What%E2%80%99s-the-

Difference-Between-In-Stream-and-In-Banner-Video-Ads 

Youtube: Podmínky pro komunitu. In: YouTube [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/cs/communityguidelines.html 

ZION, Lawrie a David CRAIG. Ethics for digital journalists: emerging best practices. 

1. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-041-5858-847. 

ZOUHAROVÁ, Martina, Jan ZOUHAR a Zdeněk SMUTNÝ. A MILP approach to the 

optimization of banner display strategy to tackle banner blindness. Central European 

Journal of Operations Research. 2015, 24(2), 473–488. 

https://support.google.com/adwords/answer/6341322?hl=cs
http://www.economist.com/news/special-report/21615872-rise-electronic-marketplace-online-ads-reshaping-media-business-buy
http://www.economist.com/news/special-report/21615872-rise-electronic-marketplace-online-ads-reshaping-media-business-buy
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240007/
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/cs/communityguidelines.html


   

 

50 

  

Seznam obrázků 
Obrázek 1: Struktura účtu Adwords ............................................................................... 19 
Obrázek 2: Dotazníkový graf 1 ....................................................................................... 36 

Obrázek 3: Dotazníkový graf 2 ....................................................................................... 37 
Obrázek 4: Dotazníkový graf 3 ....................................................................................... 37 
Obrázek 5: Dotazníkový graf 4 ....................................................................................... 38 
Obrázek 6: Dotazníkový graf 5 ....................................................................................... 38 
Obrázek 7: Dotazníkový graf 6 ....................................................................................... 38 

 

Seznam zkratek 
 

AMA – American Marketing Association 

CPC – Cost Per Click 

CPM – Cost Per Mile  

CRM – Customer Relationship Management 

DSP – Demand Side Platform 

GDN – Google Display Network 

GPS – Global Positioning System 

HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband Television 

HTML – HyberText Markup Language 

IAB – Interactive Advertising Bureau 

IP – Internet Protocol 

MMS – Multimedia Messaging Service 

PR – Public Relations 

RTB – Real Time Bidding 

SEO – Search Engine Optimization 

SMS – Short Message Service 

SSP – Supply Side Platform 

OOH – Out of Home 

 

../Music/lukasjehvezdaavsechnomiopravi.doc#_Toc482635232
../Music/lukasjehvezdaavsechnomiopravi.doc#_Toc482635234
../Music/lukasjehvezdaavsechnomiopravi.doc#_Toc482635235
../Music/lukasjehvezdaavsechnomiopravi.doc#_Toc482635236


   

 

51 

  

Seznam příloh 
Příloha č. 1: Příklad inzerátů v obsahové síti, doplněný o automatický obrázek 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Ukázka nativní reklamy v rámci serveru Seznam.cz 

 


