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Abstrakt
Název:

Reklamní kampaň náborové akce Týden hokeje na Facebooku

Cíle:

Hlavním cílem práce je příprava, realizace a analýza výsledků
reklamní kampaně na Facebooku určena akci Týden hokeje, která
se koná v rámci čtyřletého projektu Českého svazu ledního hokeje
Pojď hrát hokej.

Metody:

Metody této diplomové práce se týkají dvou oblastí, a to reklamy
na Facebooku a kvalitativního výzkumu. Kvůli specifickému
odvětví reklamy na Facebooku byl v této diplomové práci vytvořen
návod postupu tvorby reklamní kampaně na sociální síti Facebook,
při kterém bylo využito nástroje pro reklamu Power Editor. Pro
vyhodnocení

reklamní

kampaně

bylo

využito

výsledků

výkonnostních metrik plynoucích z analytického nástroje Power
Editor, jejichž výčet byl definován na základě výzkumných otázek.
Data metrik byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel.
Pro shrnutí všech kanálů marketingové komunikace projektu a
začlenění reklamní kampaně na Facebooku do jejich výčtu byl
proveden kvalitativní výzkum v podobě neformálního rozhovoru
s manažerem projektu.
Výsledky:

Výsledkem této práce je vytvoření základního stavebního kamene
pro tvorbu reklamních kampaní na Facebooku pro další náborové
akce Týden hokeje, vytvoření návodu na tvorbu reklamní kampaně
na Facebooku a předložení zpětné vazby a detailní analýzy
výsledků první reklamní kampaně Českému svazu ledního hokeje.

Klíčová slova:

Internetový

marketing,

internetová

reklama,

komunikace, sport, hokej, sociální sítě, Facebook

marketingová

Abstract
Title:

Advertising campaign of the event Týden hokeje on Facebook

Purpose:

The main objective of this thesis is to prepare, implement and
analyze the results of the Facebook advertising campaign for the
event Týden hokeje, which is a part of the four-year project of the
Czech Ice Hockey Association called Pojď hrát hokej.

Methods:

Methods in this thesis relate to two areas: advertising on social
network called Facebook and qualitative research. Due to the
specifics of Facebook advertisements this thesis also provides
instructions for creating an advertising campaign on this network
using the tools of Power Editor software. Efficiency metrics
provided by Power Editor were used to evaluate the campaign on
the grounds of given research queries, whereas Microsoft Excel
was used to process the data of the metrics. In order to summarize
all channels of marketing communication of the project and to
incorporate the Facebook campaign into their enumeration, a
qualitative research in the form of an informal interview with the
project manager was carried out.

Results:

As a result, this thesis brings a stepping stone for creating Facebook
advertising campaigns connected with further promotion of the
event Týden hokeje. A manual for creating other campaigns is
included, together with the feedback and detailed analysis of the
impact of the first Czech Ice Hockey Association advertising
campaign on Facebook.

Keywords:

Internet
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marketing
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1 ÚVOD
Za bezmála 25 let své existence zažil internetový marketing pořádný boom.
S enormně narůstajícím číslem uživatelů internetu si firmy i developeři začínali
uvědomovat jeho důležitost. Začalo to prezentací svých značek a produkty pomocí
WWW stránek a pokračovalo vyvíjením a zdokonalováním nástrojů pro internetovou
reklamu. V dnešním světě má už tato možnost marketingové komunikace neodmyslitelné
zastoupení a s postupnou globalizací a možnosti připojení internetu v nejvzdálenějších
bodech světa nabírá na veliké důležitosti.
Není tomu dávno, kdy se svět internetového marketingu rozrostl o reklamu
na sociálních sítích. Dříve všichni vnímali sociální sítě jako volnočasovou aktivitu
a možnost komunikace s přáteli. Postupem času ale přibývalo na těchto kanálech víc
a víc lidí. Začal se z toho stávat životní styl, hlavní nástroj komunikace, ať už mezi
jednotlivými osobami nebo jako prostředek doručování informací z médií směrem
k lidem. Lidé začínají na sociálních sítích trávit furt více času. S vysokým nárůstem
uživatelů sociálních sítí vycítili firmy velký potenciál pro využití své marketingové
komunikace prostřednictvím těchto kanálů. Společně s nimi to vycítili i developeři
sociálních sítí a začali kanály přizpůsobovat placené reklamě.
Nejvyužívanější sociální sítí pro reklamu je Facebook. Specifik v této oblasti
je opravdu hodně, a tak začaly vznikat specializované agentury, které se marketingovou
komunikací na sociálních sítích zabývají. Tyto agentury nabízí služby ve formě školení
nebo celkové správy sociálních sítí firem. Jestli se pro svou marketingovou komunikaci
na sociálních sítích firma rozhodne, je už na jejím uvážení, zda nechá své zaměstnance
proškolit nebo si agenturu na správu sociálních sítí přímo najme. Jelikož se jedná o hodně
specifickou oblast a problematiku s ní spojenou, firmy začaly služeb těchto agentur
využívat a jejich zájem neustále roste.
Právě specifickými prvky marketingové komunikace na sociálních sítích, konkrétně
na Facebooku, se v rámci své diplomové práce hodlám zabývat. Využívání reklamy
na sociálních sítí neustále roste a já zde vidím velký potenciál pro rozvoj hlavně v oblasti
sportovní sféry. Marketingová komunikace na sociálních sítích v oblasti PR je
ve sportovním prostředí na vysoké úrovni a neustále se zlepšuje. Ale co reklama?
Mnoho ať už fotbalových nebo hokejových klubů jsou obchodními společnosti.
Zisk z prodeje svých produktů je jedním z významných složek jejich celkového rozpočtu
12

a je škoda, že služeb placené reklamy na sociálních sítích nevyužívají. Jak už jsem řekla,
může to být způsobeno neznalostí v tomto zcela novém oboru a neobjevení možností
služeb sociálních sítí v rámci placené reklamy.
Jednou z českých sportovních organizací, která si důležitost reklamy na sociálních sítích
začíná uvědomovat a zahrnuje do své marketingové komunikace i reklamní kampaň
na Facebooku, je Český svaz ledního hokeje.
K vypracování své diplomové práce jsem si vybrala čtyřletý projekt Českého svazu
ledního hokeje „Pojď hrát hokej“, konkrétně jeho marketingovou komunikaci a reklamu
na Facebooku v rámci první náborové akce projektu Týden hokeje. Vzhledem k tomu,
že se na realizaci této kampaně z velké části podílím, bude tato diplomová práce sloužit
i jako základní stavební kámen pro další kampaně Týdnů hokeje.

13

2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2.1 Cíle práce
Mezi hlavní cíle mé diplomové práce patří příprava, realizace a následná analýza
výsledků reklamní kampaně pro akci Týden hokeje na Facebooku, konané ve dnech
23. – 29. ledna 2017. Protože se jedná se o náborovou akci v rámci čtyřletého projektu
Českého svazu ledního hokeje, je dalším cílem sestavení doporoučení pro tvorbu dalších
facebookových kampaní pro následné akce Týden hokeje, které se budou po dobu konání
projektu opakovat každý půl rok. Posledním cílem mé práce je poskytnout zpětnou vazbu
a detailní rozpracování postupu realizace a výsledků kampaně pro Český svaz ledního
hokeje.

2.2 Úkoly práce
Úkoly diplomové práce jsem si stanovila takto:
•

nastudování odborné literatury z oblasti internetového marketingu, reklamy
na internetu a reklamy na Facebooku,

•

představení projektu Pojď hrát hokej a náborové akce Týden hokeje,

•

analýza kanálů marketingové komunikace a integrace reklamní kampaně
na Facebooku do celkové marketingové kampaně Týden hokeje,

•

postup a realizace tvorby facebookové kampaně,

•

zvolení metod k vyhodnocování výsledků,

•

analýza a vyhodnocení výsledků,

•

návrhy a doporučení pro tvorbu další reklamní kampaně Týdne hokeje na sociální
sítí Facebook.
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3 TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Fenomén Internet
Před popisováním teorie internetové reklamy a reklamy na Facebooku je nezbytné
představit si pojem internet, bez kterého by internetový marketing nemohl vzniknout.
Počátek internetové historie sahá do šedesátých let minulého století, kdy měla americká
armáda za úkol vytvořit počítačovou síť, pomocí které by zajistila komunikaci
jednotlivých složek armády. V roce 1969 byla společností ARPA vybudována
experimentální síť ARPANET, ve které se propojily čtyři počítače. Po armádě se do sítě
připojovaly univerzity a další státní i nestátní instituce. První službou ARPANETU
byl email. Počátkem devadesátých let se internetu začalo říkat internet. V roce 1991
byl zaznamenán velký rozvoj internetu vyvinutím WWW (World Wide Web), principu
postaveném na tzv. hypertextových dokumentech, kterým se později začalo říkat webové
stránky. V polovině devadesátých let se služba WWW stala lídrem v počtu přenesených
dat a internet se stal přesně takovým, jak ho známe dnes. (1)
Česká republika se k sítí poprvé připojila 13. února 1992 a prvním uživatelem bylo
České vysoké učení technické v Praze. (2)

3.1.1 Definice internetu
Na definice internetu je pohlíženo z několika stran. MAKULOVÁ (3, str. 27) definuje
internet jako „soubor norem nebo protokolů TCP/IP, které umožňují komunikaci mezi
veřejnými a privátními sítěmi na různých typech komunikačních médií (telefonní linky,
optické kabely, kabelová televize, satelit apod.) a různých technických platformách
(PC, Macintosh, pracovní stanice apod.).
Právě technické platformy a komunikační média prošla v posledních letech
neuvěřitelným vývojem. Ať už rychlostí připojení nebo vznikem dalších médií
a platforem. Čím dál více lidí tráví na internetu podstatnou část svého dne a je to něco,
bez čeho by si svůj život už nedokázali představit. Pomocí internetu mohou vyhledávat
informace, komunikovat mezi sebou nebo například i obchodovat.
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Díky výše zmíněným skutečnostem je nutno na internet pohlížet ze strany společnosti.
ČERNÁ (4) říká, že internet můžeme považovat za informační, komunikační,
obchodní a reklamní a marketingové médium. Internet přináší cílovým uživatelům
informace v podobě časopisů, knih, televize i novin v multimediální formě.
Boří geografické bariéry, umožňuje milionům lidí na celém světě být v neustálém
kontaktu. Je zdrojem zábavy a oddychu. Díky svému globálnímu rozsahu a možností
zpětné vazby představuje stále se zvyšující konkurenci televizi, rozhlasu a tisku v oblasti
reklamních a marketingových médií a vytváří nové možnosti obchodu a spolupráce
pro firmy a jednotlivce.

3.1.2 Internet v číslech
Rychlým vývojem internetu stoupal také počet uživatelů. V roce 1996 využívalo
internetových služeb 50 milionů uživatelů. V roce 2000 bylo k síti připojeno 250 milionů
uživatelů a o pět let později 900 milionů uživatelů. V roce 2010 byla překročena hranice
2 miliard uživatelů internetu a za posledních 7 let stoupnu jejich počet na 3 739 698 500,
což je o 936 % víc než v roce 2000. (5)
V České republice bylo k síti v roce 2000 připojeno zhruba 500 000 uživatelů.
V lednu 2005 už Česká republika zaznamenala cca 3,4 milionu uživatelů.
V současné době využívá služeb internetu 76 % domácností, což je 7,3 milionu Čechů.
Internetových služeb využívá 98 % českých firem. Více než 75 % uživatelů tráví čas
na síti denně, z nichž 27 % je schopno surfováním strávit 10 a více hodin. (6)
Podle ČSÚ využívá v České republice 93 % uživatelů internet hlavně ke komunikaci,
a to hlavně na sociálních sítích, v rámci e-mailové korespondence a telefonování.
Statistiky ČSÚ také říkají, že Češi jsou jednou z velmocí ve čtení on-line zpráv,
internetových novin a časopisů a v rámci Evropské unie patří Česku páté místo. (7)
3.1.2.1 Facebook a ČR
K sociální síti Facebook, která je předmětem zkoumání této práce, je podle zkoumání
z ledna 2017 v České republice připojeno 4 800 000 mužů i žen ve věku 15 – 65 let.
Početněji zastoupenou skupinou jsou ženy, kterých je na Facebooku 2 500 000.
Co se věku týče, nejpočetnější skupina uživatelů dosahuje 15 – 35 let. (8)
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3.2 Internetový marketing
Internetový marketing je poměrně mladá a hodně specifická oblast. V předchozí kapitole
jsem zmínila, že internet představuje z jedné části také marketingové médium.
V souvislosti s jeho rychlým a neustálým rozvojem dává firmám čím dál víc prostoru
pro propagaci svých výrobků, služeb nebo firmy jako takové. V dnešní době je
internetový marketing hodně významný a je mu věnováno stále více pozornosti.

3.2.1 Historie a vývoj
Počátky internetového marketingu se datují ke konci devadesátých let 20. století.
První reklama na internetu se objevila roku 1994 a marketéři v ní viděli velký potenciál.
Během krátkého časového období začaly firmy prezentovat sebe a své produkty pomocí
WWW stránek a nahrazovaly jimi tištěné brožury a časopisy. Zdokonalovala
se multimédia a bannerová reklama. Ve chvíli, kdy firmy na internetu odstartovaly
průzkum zákaznických referencí, názorů a připomínek k produktům, se mohlo začít
marketingu na internetu říkat internetový marketing. (9)

3.2.2 Pojem internetový marketing
Protože si často si lidé nesprávně spojují pojem marketing jen s reklamou, pojďme si
na samém začátku kapitoly o internetovém marketingu říct něco o marketingu obecně.
Marketingem je myšlena aktivita organizace a soubor procesů, pomocí kterých firma
vytváří, sděluje, poskytuje nabídku, která přináší hodnotu zákazníkům, partnerům
a společnosti. Pomocí marketingu má být vytvářena hodnota pro zákazníky, ale zároveň
má pomoci firmě k zisku. Cílem firmy tak musí být poskytovat kvalitní produkty,
za přijatelnou cenu, ve správný čas, na správném místě a správným způsobem. (9)
Pomocí marketingu firma mimo jiné získává informace o přáních a potřebách svých
zákazníků, tvoří cenové strategie svých produktů a také rozmýšlí, jak své produkty
a služby zákazníkům nejlépe prezentovat a přesvědčit je, že právě jejich produkt či služba
je tou pravou. K tomu slouží marketingová komunikace, jejíž součástí je právě reklama,
která je šířena pomocí různých marketingových kanálů.
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Internet velkým způsobem přispěl ke změně marketingu. Mohlo by se zdát, že pojem
marketing a internetový marketing jsou dvě různé oblasti. Není tomu tak. I přes to,
že firma využívá elektronický obchod a nástrojů internetového marketingu, musí stále
řešit přepravu nebo cenovou politiku. Podniká tedy všechny aktivity marketingu. (9)
V tomto ohledu lze brát internetový marketing jako součást marketingu firmy, zejména
v oblasti marketingové komunikace.
NONDEK a ŘENČOVÁ (10, str. 11) definují internetový marketing „jako kvalitativně
novou formu marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu
uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“
KURTIŠ (11) pohlíží na internetový marketing v užším a širším pojetí. Říká,
že internetový marketing je „marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí
internetu a vychází ze všech praktik klasického marketingu. Nástroje, které využívá, jsou
v užším pojetí pouze internetová reklama a vlastní webové stránky. V širším pojetí pak
i další nástroje marketingových komunikací, které se na internetu také uplatňují:
online public relations, online direct marketing a podpora prodeje na internetu.“
V hodně případech se stává, že je internetový marketing spojovaný s označením
e-marketing neboli elektronickým marketingem. Ten ale zahrnuje všechny formy
marketingové aktivity, které jsou prezentovány veškerými elektronickými zařízeními,
mezi které patří internetový marketing, mobilní marketing, position marketing a online
TV. Dalo by se říct, že internetový marketing je součástí e-marketingu a v dnešní době
zaujímá největší podíl. (12)

3.2.3 Výhody, nevýhody internetového marketingu
Internetový marketing má oproti klasickému marketingu poměrně velké výhody, ale i pár
nevýhod. Rozdíly mezi internetovým a klasickým marketingem jsou hlavně v oblasti
komunikace.
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Týkají se především:
•

prostoru a času,

•

vztahu textu a obrazu,

•

sběru komunikace,

•

interakce,

•

nákladů a zdrojů. (13)

Internetový marketing klade důraz na poskytování informací. V tomto ohledu jsou kanály
komunikace u klasického marketingu méně variabilnější. Na billboard nelze napsat
vlastnosti produktu, je zde kladen větší důraz na zobrazení produktu tak, aby si jej
potenciální zákazníci zapamatovali a následně si o něm informace našli. Internetový
marketing je v tomhle jiný. Přes bannerovou reklamu, která může vypadat úplně stejně
jako billboard, se uživatelé prokliknou na webové stránky, kde si o produktu zjistí
mnohem více informací a mohou si produkt i koupit. V poslední době se stává,
že na internetovém obchodu lidé narazí na chat, ve kterém se prodejce mohou optat
na další informace o produktu. Probíhá zde větší interakce mezi zákazníkem a prodejcem.
Další věc je sběr komunikace. Pokud chtějí firmy vyměnit billboard, musí vynaložit
náklady a čas na jeho stažení. U internetového marketingu stačí jeden klik a reklama
se přestane doručovat. Další věcí je, že s využitím internetového marketingu odpadá tisk
katalogů, brožur, protože vše je dohledatelné na internetu.
Podle JANOUCHA (9) mezi výhody internetového marketingu patří:
•

Monitoring

•

Měření

•

Dostupnost

•

Komplexnost

•

Individuální přístup

•

Dynamický obsah

V rámci monitoringu je u internetového marketingu k dispozici nepřeberné množství
informací a dat. Oproti klasickému marketingu lze například zjistit, kdo, jakého věku
a z jakého města reklamu viděl. Marketing se na internetu provádí nepřetržitě,
24 hodin 7 dní v týdnu. Firmy dokáží oslovit zákazníky hned několika způsoby.
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Patří

mezi

ně

kromě

klasické

reklamy

e-mailing

nebo

newslettery.

JENKISOVÁ a GREGORY (14, str. 26) se nad výhodami internetového marketingu
zamýšlí takto: „Chci svoji cílovou skupinu hledat po všech čertech, nebo chci, aby má
cílová skupina hledala mě? Tradiční marketing začíná vždy tím, že identifikuje cílovou
skupinu a pak se jí snaží dohonit svým sdělením ve všech médiích. Tento princip
se uplatňuje na všechno od prostého letáku až po televizní spot.“ Svou úvahou naráží na
tvrzení JANOUCHA (9) o tom, že internet dokáže pomocí optimalizací pro vyhledávače
najít „správné“ zákazníky přes klíčová slova a selektuje zákazníky „špatné“, kteří vznikají
masovým oslovováním nebo špatným zacílením.
Jednou z největších výhod internetového marketingu oproti klasickému je dynamika
obsahu. Podle ŠTĚDRONĚ (15) je to multimediálnost neboli vlastnost, kdy lze integrovat
do systému text, obrázky, audio a video a tím vytvořit poutavý obsah marketingového
sdělení.
Dle mého názoru je největší výhodou internetového marketingu přesné cílení na jakýkoliv
okruh uživatelů internetu a také monitoring a detailní přehlednost přesných
dat o zákaznících.
Po početném výčtu výhod je nutno zmínit i určité nevýhody, které internetový marketing
přináší. Podle BLAŽKOVÉ (13) může internet působit marketingu značné problémy.
Díky neustálému vývoji informačních technologií je nutné kontinuální vzdělávání.
Dalo by se říct, že internetoví marketéři jsou v neustálém zápřahu a musí držet krok
s neustále se vyvíjejícími trendy internetu, i co se programování týče.
Další problém nastává při pomalém připojení k internetu. Zde dochází ke špatnému
stahování dat, nenačítání webových stránek, s čímž souvisí pomalá odezva zákazníka
a jeho případná nechuť nákup dokončit. Velký problém dnešní doby jsou zloději
a podvodníci, kteří se nabourávají do serverů firem a rozesílají zákazníkům padělané
e-maily, viry apod.
Zapeklitosti a specifika internetového marketingu mohou nezasvěcené inzerenty odradit.
Mnoho firem si neví rady se specifickým odvětvím internetové reklamy nebo si jen
neuvědomuje, že na internetu jsou i jejich zákazníci a že prostřednictvím vyvíjené aktivity
na internetu by si k nim jednoduše našli cestu. Tato skutečnost je také způsobená tím,
internet je stále vnímán jako nové médium a mnoho lidí mu zas tolik nevěří. (16)
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Ve výčtu nevýhod nelze opomíjet také stranu vyšší moci. V tomto ohledu se může stát
cokoliv, internet přestane fungovat po zásahu vlády nebo se radikálně něco změní a rychlý
nástup internetových informačních služeb zase může rychle zmizet. JANOUCH (Í) tvrdí,
že bez zázemí jako provozovny, prodejny, stálých zákazníků a tradice je firma velmi
zranitelná. Ve své knize naznačuje, že internetový marketing obsahuje obrovský
potenciál, který pomáhá dosáhnout marketingových cílů organizací a firem, ale v žádném
případě by se marketéři firem neměli spoléhat jen na něj.
Jestli firmy budou internetový marketing pro své účely využívat nebo ne, je pouze
na nich. Po skutečnostech, které jsem uvedla v předchozí kapitole, uživatelů internetu
stále přibývá a byla by škoda, kdyby služeb internetového marketingu organizace
nevyužívali. Dle mého názoru by měl své místo v každé organizaci.

3.3 Marketingová komunikace na internetu
Využívání internetu firmě pomáhá:
•

rozšířit pole působnosti,

•

zvýšit počet komunikačních kanálů,

•

zvýšit dostupnost informací o firmě a jejích produktech,

•

vytvářet moderní image firmy,

•

efektivně vytvářet povědomí o značce. (17)

KURTIŠ (11) na kanály marketingové komunikace pohlíží v užším a širším pojetí.
V rámci užšího pojetí jsou hlavními nástroji marketingové komunikace na internetu
webové stránky a internetová reklama. Když se k užšímu pojetí přidá ještě online public
relations, online direct marketing a podpora prodeje na internetu, je definice nástrojů
internetové marketingové komunikace kompletní. Za sebe bych tento model ještě
doplnila o sociální sítě.
Stejně jako komunikační mix klasického marketingu, i komunikační mix marketingu
na internetu firmy efektivně kombinuje mezi sebou.
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3.3.1 Online public relations
Prostřednictvím nástrojů PR si firma buduje a udržuje vztahy s vnějším okolím.
Voráček (18, str. 7) definuje PR jako „vytváření, udržování a rozvíjení dobrých vztahů se
všemi zájmovými a cílovými skupinami zejména k udržení a budování důvěry a dobré
image firmy či produktu pomocí aktivních, plánovitých a systematických činností
prostřednictvím komunikačních médií.“
Nástroje PR komunikace na internetu se nikterak neliší od klasické PR komunikace.
TLAPÁK (19) vidí hlavní rozdíl internetového PR oproti klasickému především
v potřebě neustálého aktivního přístupu. Internet jako rychlé a aktivní médium takovýto
přístup vyžaduje.
Za hlavní nástroje PR komunikace na internetu se dají považovat webové stránky
a sociální sítě. Na obou těchto platformách se v dnešní době lidé vyskytují i 24 hodin
denně. Mají možnost cokoliv veřejně komentovat nebo pokládat své dotazy. Proto by
na této pozici firmy měly mít vždy člověka zběhlého jak v PR a komunikací s médii, tak
ve znalosti produktů a služeb společnost, aby mohl včasně zasáhnout a budovat dobré
jméno firmy.

3.3.2 Online direct marketing
Dalším nástrojem marketingové komunikace, který je firmami hojně využívaný, je online
direct marketing. Firmy jej využívají k oslovování cílové skupiny nejčastěji
prostřednictvím e-mailu a newsletterů. Pro tuto přímou komunikaci je nezbytné vytvářet
a sestavovat databáze stávajících i potenciálních zákazníků. (20)
Podle KURTIŠE (21) patří do oblasti přímého marketingu na internetu tzv. virální
marketing. Prostřednictvím viral marketingu firma prezentuje produkt zábavnou formou,
u které je velký předpoklad, že bude dále šířena prostřednictvím e-mailů nebo jiného
messagingu. V dnešní době se jedná hlavně o videa a jejich šíření prostřednictvím
sociálních sítí.
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3.3.3 Podpora prodeje na internetu
Stejně jako klasický marketing, i prostřednictvím internetu firmy využívají prvky
podpory prodeje, jejichž cílem je hlavně zvýšení objemů prodeje.
Podle ZAMAZALOVÉ (22, str. 463) patří mezi nástroje podpory prodeje na Internetu:
• Slevy, srážky a další cenová zvýhodnění
• Slevové kupony a poukázky
• Věrnostní programy
• Spotřebitelské soutěže a hry
• Vzorky a ochutnávky
Oblíbenou a nenásilnou formu prezentace firmy vytváří Advergamimg. V tomto případě
firmy prezentují svou značku nebo produkt prostřednictvím zábavné online interaktivní
hry, díky které si zákazníci produkt mohou velice dobře zapamatovat.

3.3.4 Webové stránky
Naprostou nutností moderní firmy je mít své vlastní webové stránky, které jsou nejen
odborníky považovány za jednu z nejdůležitějších komunikací firmy na internetu.
Prostřednictvím webových stránek mohou firmy jednoduše a bez vynaložení velkých
prostředků komunikovat se svými zákazníky.
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Podle RAYPORTA a JAWORSKYHO (23, s. 116) by měly webové stránky zahrnovat
sedm tzv. 7C:
•

kontext (context) – rozvržení a design stránek,

•

obsah (content) – text, obrázky, zvuky a videa, které stránky obsahují,

•

komunita (community) – jak stránka podporuje vzájemnou komunikaci mezi
uživateli,

•

customizace (customization) – schopnost stránky přizpůsobit se různým
uživatelům nebo umožnit uživatelům personalizovat si stránky,

•

komunikace (communitation) – jak stránka podporuje komunikaci mezi stránkou
a uživatelem, uživatelem a stránkou a obousměrnou komunikaci,

•

propojení (connection) – míra propojenosti stránek s dalšími weby,

•

komerce (commerce) – schopnosti stránek zprostředkovat obchodní transakce.

Webové stránky představují nejčastější cíl, na který odkazuje většina nástrojů
marketingové komunikace na internetu. Jelikož mnoho webových stránek zahrnuje
internetový obchod, je jejich cílem produkty prodávat. Zákazník by se na webových
stránkách měl cítit dobře, měl by se na nich umět dobře orientovat, aby nakonec
požadovanou akci, v tomto případě koupi, dokončil a později měl chuť se na webové
stránky třeba i vrátit. Proto je nutné u webových stránek dbát jak na vizuální, tak na
obsahovou stránku věci.

3.3.5 Reklama na internetu
Nejrozsáhlejší a nejvíc specifickou oblast marketingové komunikace na internetu
představuje internetová reklama.
KRUTIŠ (11) rozděluje internetovou reklamu na:
•

search marketing,

•

plošnou reklamu,

•

textová reklamu.

Rozboru reklamy na internetu se budu věnovat trošku víc než ostatním nástrojům
internetové marketingové komunikace, jelikož se nejvíce podobá reklamě na Facebooku,
která je hlavním bodem této práce.
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3.4 Reklama na internetu
Reklama je jedním z nástrojů komunikačního mixu firmy. Podle VYSEKALOVÉ (24)
reklamou rozumíme placenou formu propagace produktů, služeb, značek, firem a
myšlenek. Reklama má pomoci firmám informovat lidi a přesvědčit je o tom, že jejich
produkt je ten pravý.
Internetová reklama se mezi se inzerenty těší neustále stoupajícímu zájmu. Výzkumy
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) z března roku 2017 uvádí, že objem internetové
inzerce v České republice dosáhl za poslední rok skoro 20 miliard korun, což je nárůst
o 31 % oproti roku 2015. SPIR také uvádí, že Česká republika je zemí, ve které je internet
po televizi druhým nejvýznamnějším mediatypem. (25)
Předností internetové reklamy je ve srovnání s klasickou reklamou několik. VLČEK (26)
vidí největší výhody internetové reklamy v oblasti zacílení, měřitelnosti, doručitelnosti,
flexibilitě, multimedialitě a ceně. Reklamy na internetu umožňují firmám cílit na přesně
určenou skupinu zákazníků podle oboru a zájmu. Internetové analytické nástroje
umožňují online marketérům firem podávat informace o tom, jak uživatelé na reklamní
sdělení reagují a prostřednictvím svých služeb umožňují statistiky účinnosti kampaně
sledovat online. Díky nepřetržitému provozu internetu jsou reklamy zobrazovány
24 hodin denně a na rozdíl od klasických médií lze reklamní obsah dynamicky měnit
a přizpůsobovat. V internetové reklamě je možno propojit text, obraz, animaci, zvuk
a video. Co se týče cenové náročnosti, sumy vynaložené za reklamy na internetu jsou
nižší, než u médií jako je televize, tisk nebo rádio. (27)

3.4.1 Zprostředkování reklamy na internetu pomocí webu
Pro fungování reklamy na internetu a sociálních sítích je nutné osvětlit pojmy WEB 1.0
a WEB 2.0 pod kterými si lze představit etapové vývoje webu. Nejde o žádné technické
specifikace, ale způsob, jakým jsou webové stránky navrženy a používány. (28)
Systému WEB 2.0 předcházel WEB 1.0, který využíval zejména statické webové stránky,
mezi nimiž se uživatel mohl pohybovat pouze pomocí odkazů. Pokroky v HTML
kódování nabízely nové funkce, díky kterým uživatelé mohli začít reagovat mezi sebou,
hodnotit obsah, hlasovat, komentovat či dokonce editovat stránky a měnit jejich vizuální
podobu. (29) Tyto skutečnosti daly novým funkcím pojem WEB 2.0, který poprvé
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představil roku 2004 Tim O’reilly. Rozdíly technologií WEB 1.0 a WEB 2.0 ukazuje
tabulka č. (30)
Tabulka č. 1: Rozdíly WEB 1.0 a WEB 2.0
WEB 1.0
Obsah

WEB 2.0

Obsah webu je vytvářen převážně
jeho vlastníkem

Interakce

Interakce vytváří nároky na
vlastníka, proto jen v nezbytné
míře

Aktualizace

Odpovídá možnostem vlastníka

Komunita

Neexistuje, návštěvník je pasivní
příjemce informací

Personalizace

Weby neumožňují implicitní
personalizaci

Návštěvníci se aktivně podílejí na
tvorbě obsahu – vlastník je v roli
moderátora
Interakce je vítána, má formu
diskuze, chatu, propojení
s messengery a sociálními profily
Web je živý organismus – tvůrců
obsahu mohou být miliony
Návštěvník je ten, „o kom web
píše“, jednotlivec je součástí
komunity
Weby umožňují vytvářet a využívat
sociální profily čtenářů

Zdroj: Vlastní zpracování podle (30)

3.4.2 Plošná reklama
Návštěvnost webových stránek je možno zvýšit použitím nejstarší formy reklamy
na internetu, a to plošnou reklamou. Ve většině případech se jedná o adaptaci reklamy
z tisku nebo jiných formátů reklamy. V dnešní době se podle JANOUCHA (9) plošná
reklama zobrazuje ve třech formách:
•

Reklamní proužky neboli bannery

•

Vyskakovací okénka neboli pop-up okna

•

Tlačítka

Banner má nejčastěji podobu obdélníkového proužku. HORŇÁKOVÁ (31) tvrdí,
že banner může být statický, kdy se text reklamy nehýbe a nemění, nebo dynamický, kdy
se mění text a pozadí. Reklamní banner může zahrnovat také zvuk. Další a nejvíce
kritizovaná forma plošné reklamy je pop-up okno. Jedná se o vizuál, který se zobrazí na
webové stránce a zakryje její obsah. Podle JANOUCHA (9) je tento typ reklamy neetický
a na stránkách veřejné správy také protizákonný. Poslední formou plošné reklamy jsou
tlačítka v podobě malých reklamních ploch, která jsou nejčastěji umístěna na konci
webových stránek. Nejvíce jsou tato tlačítka využívána k odkazování na e-shopy.
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Za plošnou reklamu lze platit několika různými způsoby. Nejčastější jsou platby
za zobrazení na stránce nebo platba za časové období a za určité umístění na webu. Hojně
využívanou formou je u plošných reklam uplatňování partnerských programů. (31)
O partnerské programy se jedná tehdy, když se například dvě firmy, které se nějakým
způsobem doplňují, dohodnou na spolupráci a navzájem si na svých webových stránkách
umístí banner partnera.
Plošná reklama byla v minulosti velmi účinná. Podle JANOUCHA (9) to bylo
zapříčiněno možností na reklamu reagovat (kliknout na odkaz), co do určité doby nebylo
možné. V dnešní době dochází k přehlcení této reklamní formy na internetu.
Kvůli vysokému počtu plošných reklam na internetu dochází k tomu, že uživatelé tento
typ reklamní plochy nevnímají a ignorují ho. Výše uvedený auto tento jev nazývá jako
„bannerová slepota“.

3.4.3 Search engine marketing
Jednou z nejdůležitějších a nejoblíbenějších forem reklam na internetu je search engine
marketing neboli marketing ve vyhledávačích.
ZAMAZALOVÁ (22) tvrdí, že návštěvník stránek se může na webové stránky dostat
třemi způsoby – přímo, přes odkaz na jiném webu nebo z vyhledávače nebo katalogu.
Právě vyhledávače mají v dnešní době nezastupitelný význam, neboť pomáhají
při vyhledávání v záplavě webových stránek. Z nepřeberného množství webových
stránek vyhrají ty nejvýše postavené výsledky ve vyhledávači. Cílem search engine
marketingu je „být vidět“ v katalozích nebo vyhledávačích, a tím přivádět uživatele
internetu na web.
Lidé vyhledávají webové stránky pomocí klíčových slov. Klíčová slova jsou pro realizaci
marketingu ve vyhledávačích to hlavní. Internetoví marketéři firem musí zvolit správný
výběr klíčových slov, neboť podle nich zákazníci hledají odkaz na požadovaný web.
Podle ZAMAZALOVÉ (22,str. 455) je tedy cílem marketingu ve vyhledávačích
„být vidět na správná klíčová slova“. A to efektivně a za přijatelné náklady.
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Podle MediaGuru (32) lze search engine marketing rozdělit do tří částí:
•

search engine optimalization (SEO),

•

zápisy v katalozích,

•

PPC systémy.

3.4.3.1 Search engine optimalization
Úkolem internetových marketérů je vytváření a upravování firemních webových stránek
tak, aby zaujímaly co nejlepší postavení ve výsledcích vyhledávačů. K tomu pomáhá
search engine optimalization neboli optimalizace pro vyhledávače.
To, jak vysoko se webové stránky ve vyhledávání objeví, zaleží na kombinaci několika
vlastnostech webu. Podle ZAMAZALOVÉ (22) řazení ve výsledcích vyhledávání
ovlivňují dvě základní skupiny faktorů:
•

On-page faktory

•

Off-page faktory

On-page faktory jsou faktory, které souvisí s úpravou webu. Vyznačují se třemi
základními skupinami. Mezi technické faktory patří okolnosti týkající se čitelného
zdrojového kódu a sémantiky. Druhým faktorem je informační architektura, která
obsahuje vzájemné provázání stránek uvnitř webu. Poslední a nejdůležitější skupinou
jsou obsahové faktory, které se týkají výběru správného výběru a hustotě klíčových slov.
(22) Zjednodušeně řečeno, v rámci on-page SEO se řeší, aby byl měl web
pro vyhledávače čitelný zdrojový kód, aby web obsahoval dobře zvolená slova, měl dobře
vyplněná metadata, aby měl web dobře zvolenou strukturu a spousty dalších parametrů.
(33)
Off-page faktory se vyznačují tím, že je nelze ovlivnit přímo na webové stránce. Jde
o souhrn zpětných odkazů, které vedou na danou stránku. Čím více jiných odkazů
na danou webovou stránku odkazuje, tím lépe bude docíleno lepšího postavené webu
ve

výsledcích

vyhledávačů.

Zpětné

odkazy

nemají

stejnou

váhu.

ZAMAZALOVÁ (22) říká, že je vždy přínosnější odkaz z webu, který je vyhledávačem
dobře hodnocen.
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3.4.3.2 Zápisy v katalozích
Pro vyhledávání firem na internetu lidé často využívají katalogy na internetu. Katalogy
představují webové stránky, jejichž obsahem jsou seznamy firem, které jsou seřazeny
podle oboru jejich působnosti a jejich lokace. Zápisy v katalozích mají dvě funkce. První
je schopnost vyhledat požadovanou firmu, za druhé se tímto způsobem získávají zpětné
odkazy, které vylepšují off-page faktory u SEO a mohou pomoci k lepšímu umístění
ve výsledcích vyhledávače. Platí, že čím dražší je zápis v katalogu, tím má inzerent více
možností pro popis své firmy. Nejznámějším českým katalogem jsou Firmy.cz
od Seznamu. (9)
3.4.3.3 PPC
Marketing ve vyhledávačích je ze širšího pojetí chápán jako soubor placených
a neplacených odkazů. Placené odkazy bývají označovány jako reklama, ale jsou
relevantní k tomu, co lidé vyhledávají. Dělí se na sponzorované odkazy, jimiž jsou PPC
reklama, placený zápis a placené umístění. (22)
Hlavním principem PPC reklamy je doručování reklamy pouze lidem, kteří hledají určité
informace pomocí vyhledávačů nebo se jim reklama zobrazuje při prohlížení obsahu,
se kterým reklama souvisí. JANOUCH (9) tvrdí, že PPC reklama je jednou
z nejúčinnějších forem internetové reklamy. Její přednosti vidí hlavně v nízké ceně
a přesnosti zacílení na konkrétní zákazníky.

3.5 PPC reklama
Jelikož je PPC reklama nejblíž reklamě na Facebooku, jejíž řešení je předmětem mé
práce, budu se jí věnovat více než předchozím formám. V následujícím textu se budou
vyskytovat speciální pojmy týkající se PPC reklamy. Jejich význam jsem zpracovala
podle JANOUCHA (9) do přílohy č. 1.

3.5.1 Specifika PPC reklamy
Specifikem PPC reklamy je její cena. Neplatí se za umístění na stránce nebo za určitý
počet zobrazení, jako je tomu u plošné reklamy. PPC znamená „pay per clik“ neboli
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zaplať za klik. PPC reklama je tedy zpoplatněna až v případě, kdy na ni uživatel klikne.
Jinak řečeno, platí se až za přivedeného zákazníka. (22)
S příchodem PPC reklamy přišel také revoluční systém doručování reklam v podobě
aukce. Reklamy všech inzerentů vstupují do aukce, ve které se inzerenti stávají
konkurenty a soutěží o zobrazování svých reklam. V aukci se hodnotí různé faktory.
Těmi nejdůležitějšími jsou nabízená cena za akci a kvalita inzerátu, klíčová slova nebo
cílové stránky. (34) Neplatí tedy, že pokud inzerent nabídne vyšší cenu za zobrazení
inzerátu, může si být jist, že se jeho reklama bude zobrazovat nejvíce.
V některých případech se může stát, že kvalitní inzerent s nízkou nabízenou cenou může
přeskočit nekvalitního konkurenta s vyšší cenovou nabídkou.

3.5.2 PPC systémy
Nastavování PPC reklam probíhá pomocí speciálních systémů. Jako první s PPC
reklamou přišel Google, když roku 2000 představil reklamní systém Google AdWords
a vytvořil tím revoluci v oblasti reklamy na internetu. (34)
Dnes mají ve světě největší podíl systémy Google AdWords, Micrisift BingAds, Yandex
direct. V České republice je vedle Google AdWords využíván také systém Seznamu Sklik
a ETARGET. (9)

3.5.3 PPC kampaně
Druhy kampaní PPC reklam rozděluje JANOUCH (9) do tří oblastí, které jsou zmíněny
v následujícím textu.
3.5.3.1 Kampaně pro budování značky
Reklamní kampaně využité pro budování značky si kladou za cíl vysoký počet návštěv
a zobrazení. Jestli je kampaň z tohoto pohledu úspěšné, určuje sledování CTR,
počet zhlédnutí stránek a doba strávená na stránkách. U tohoto druhu reklamní kampaně
se také platí za tisíc zobrazení (CPM), namísto za proklik (CPC).
3.5.3.2 Kampaně pro zvyšování návštěvností
Některé weby jsou určeny k tomu, že prodávají reklamní prostor. Pro takové webové
stránky je vhodné použít kampaň pro zvyšování návštěvnosti. Sleduje se zde relevantní
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návštěvnost, doba strávená uživateli na stránce, kolik stránek si prohlédli, jak web
opouštějí a zda se vracejí.
3.5.3.3 Výkonové kampaně
U výkonové kampaně je cílem konverze a prodej produktů. Důraz je zde kladen konverze,
CTR, celkový počet prokliků a CPC. (9)

3.5.4 Provedení PPC kampaně
Realizaci, nastavování a správu reklam na internetu nechávají marketingoví manažeři
firem ve většině případů v rukou specialistů.
Podle JANOUCHA (9, str. 100) je provedení kampaně rozděleno do šesti po sobě
jdoucích kroků:
1. Stanovení cílů, typu kampaně, rozpočtu, doby trvání
2. Volba klíčových slov nebo způsobu cílení v obsahové síti
3. Tvorba vstupní stránky
4. Tvorba kampaní, sestav a inzerátů
5. Spuštění kampaně
6. 6. Průběžné sledování a vyhodnocování
V prvním případě je nutné si určit, jakého cíle má kampaň dosáhnout. Podle toho
se vybere typ kampaně. Součástí první myšlenky o kampani je také představa, kolik
peněžních prostředků do kampaně vložit a jak dlouho bude kampaň trvat. Následně je
nutné se zamyslet nad klíčovými slovy, které nejlépe vystihují určenou webovou stránku.
Toto jsou nejdůležitější kroky pro začátek realizace kampaně. Následně se řeší tvorba
kampaní, struktura kampaní a počet inzerátů. Po nahrání a nastavení všech specifik
v nástrojích pro internetovou reklamu může dojít ke spuštění kampaně. JANOUCH (9)
tvrdí, že PPC kampaně mají jednu nevýhodu, kterou ale posléze překlápí na výhodu.
Jedná se o nutnost neustálého sledování a upravování kampaně v jejím průběhu. Po konci
kampaně klienti od najatých specialistů požadují vyhodnocení celé kampaně.
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3.6 Vyhodnocování PPC reklamy
Vyhodnocování kampaně využívá metodu webové analytiky. Dle oborového sdružení
Digital Analytics Association „webová analytika zahrnuje měření, sběr, analýzu
a reportování internetových dat za účelem pochopení a optimalizace využívání webu.“
(34, str.88)
Pro vyhodnocování marketingové komunikace na internetu existuje mnoho metod
a teorií. S nespočetným množství dat je ale dle mého názoru systém vyhodnocování pro
každou firmu jiné, jelikož každá může sledovat něco jiného.

3.6.1 Typy dat
Podle výše uvedeného autora se v rámci webové analytiky můžeme setkat s dvěma typy
dat:
1. kvantitativními
2. kvalitativními
Kvantitativní data pomáhají zjistit co a jak se stalo. Kvalitativní řeší, proč se něco stalo.
Oba dva typy dat pomáhají:
•

Pochopit, co se na webu děje,

•

Rychle identifikovat, co nefunguje

•

Vyzdvihnout obsah, o který je zájem,

•

Vypočítat hodnotu webu pro firmy,

•

Zlepšit obchodní výsledky webu,

•

Ospravedlnit si rozhodnutí a investice do rozvoje webu a kampaní.
(34, str.90 – 91)

3.6.2 Analytické techniky a modely
3.6.2.1 Časové srovnávání
Časové srovnávání je jednou z nejdůležitějších technik při vyhodnocování kampaně.
Pomáhá získávat meziměsíční a meziroční srovnávání a získává tak souvislosti o
výkonu. (34)
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3.6.2.2 Vyhodnocování kampaní
Vyhodnocování kampaní je velmi subjektivní věc. Jelikož nástroje internetové reklamy
nabízejí nepřeberné množství dat, každá firma by si před vyhodnocováním reklamní
kampaně měla nejdříve uvědomit, co chce vyhodnocováním zjistit. JAŠEK (34) uvádí,
že před začátkem vyhodnocování je nutné:
1. Určit si KPI (klíčové ukazatele výkonnosti)
2. Nastavit si měření cílů
3. Sestavit si vlastní přehledy
Nejčastější pohledy firem na výsledky kampaní směřují do tří oblastí – výkonnost,
účinnosti a efektivita. (34)
JANOUCH (9) řadí mezi nejsledovanější údaje pro vyhodnocování úspěšnosti
PPC reklamy tyto výkonnostní metriky:
•

Počet zobrazení

•

Počet prokliků

•

Míra prokliku (CTR)

•

Cena za proklik (CPC)

•

Pozice inzerátu

•

Počet konverzí

•

Kontroverzní poměr

Jak už jsem uvedla dříve, jednou z největších výhod internetové marketingové
komunikace oproti klasické je to, že se dá poměrně přesně měřit. Pro efektivní
vyhodnocování kampaně je dobré si každou kampaň správně rozlišit. K tomu pomáhají
tzv. měřící parametry (UTM parametry), které jsou obsaženy v URL adrese cílové
stránky. (34)
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URL adresy se rozšiřují měřící parametry, které mají tyto vlastnosti:
•

Source (utm_source=název média) – u této položky se zadává název zdroje
(název webu, ze kterého odkaz vede),

•

Medium (utm_medium=název media) – tato položka představuje druh
marketingového kanálu,

•

Campaign (utm_campaing=název kampaně) – do této kolonky se zadává název
kampaně,

•

Contnent (utm_content=název reklamy) – v rámci contentu je zadán název
reklamy,

•

Term (utm_term=klíčové slovo) – poslední podúrovní v rámci UTM parametrů
je klíčové slovo. (35)

Nastavování URL adres o UTM parametry lze ručně vypsat s tím, že jednotlivé vlastnosti
se od sebe oddělují znakem &. V dnešní době už ale existují tzv. UTM buildery, nástroje
na webových stránkách, které po vyplnění kolonek vlastností uvedených výše, vygenerují
URL adresu s požadovanými údaji. (36)
3.6.2.3 Segmentace
Technika segmentace pomáhá zjistit chování různých skupin návštěvníků a zákazníků.
V rámci této techniky je možné zjistit, ze kterého typu zařízení návštěvník na web
přichází, z jakého prohlížeče se na web dostal, uživatelé jakého pohlaví a věkových
skupin webové stránky navštěvují. Segmentace pomáhá odlišovat typy zákazníků
a pomáhá při optimalizace další kampaně. (9) Díky segmentace lze při další kampani
změnit určitě parametry nastavování, jako např. změnit cílení.

3.6.3 Nástroje webové analytiky
Existuje mnoho typů nástrojů pro realizaci webové analytiky. Podle průzkumu Dobrého
webu z roku 2013 (37) používá 94 % českých internetových obchodů nástroj Google
Analytics.
3.6.3.1 Google Analytics
Mezi celosvětově nejvyužívanější nástroje webové analytiky patří Google Analytics
(GA). Podle NĚMCE (38) se software GA pro webovou analytiku neustále vyvíjí,

34

což se dá říct o celé oblasti internetového marketingu. Díky tomuto tvrzení nechci zabíhat
do tajů tohoto nástroje, protože zítra může být všechno jinak. Nastíním tedy aspoň
základní informace.
Google Analytics je nástroj webové analytiky, který umožňuje přidávat zaregistrovaným
uživatelům na své stránky měřící kódy, díky kterým jim nabízí přehled statistik webových
stránek. (39) Je velmi komplexním nástrojem, pomocí něhož uživatel dokáže zjistit
informace o uživatelích, počtech návštěv na webu, kdy jsou na jeho webu uživatelé
nejaktivnější a ve který čas naopak návštěvnost webu upadá. GA dokáže určit, z jakého
zařízení uživatelé přišli, ze které země uživatele web navštěvují. Nabízí jedinečné
informace pro marketingové pracovníky firem, kteří díky jeho pomoci získají přehled
na tím, jaký z využitých kanálů internetové marketingové komunikace přivedl na web
kolik lidí. A to není výčet všech možností, které statistiky GA nabízí. Pro potřeby této
diplomové práce tento popis stačí.
Přihlášení do GA je velmi jednoduché. Je potřeba mít e-mailový účet od Googlu
a přihlásit se přes něj. Poté je potřeba vytvořit účet pro Google Analytics, kde se mimo
jiné parametry zadává i sledovaná webová stránka. Po vyplnění všech parametrů
a odsouhlasení podmínek s užíváním nebrání nic tomu začít sledovat statistiky, které GA
nabízí. (40)
3.6.3.2 Ostatní nástroje webové analytiky
Výčet ostatních marketingových nástrojů je opravdu velký. Zmíním tedy pouze nejčastěji
využívané nástroje webové analytiky využívané v České republice.
Podle JAŠKA (34) jsou jimi:
•

Adobe SiteCatalyst

•

Webtrends

•

Toplist

•

Netmonitor

Firmy využívající služeb internetové reklamy si nástroje webové analytiky vybírají samy
podle svých přání a požadavků. (34)
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3.7 Modely financování reklamy
Od svého vzniku si internetová reklama prošla intenzivním vývojem i v oblasti
financování. Úplně první finanční metodou byla platba u plošné reklamy, a to za počet
zobrazení nebo za určité časové období. (34) S neustálým vývojem se modely
financování reklam vyvíjejí a jejich výčet se rozrůstá.

3.7.1 Platba za období
Historicky první model financování byla platba reklam za určitě období. V terminologii
marketingu na internetu se značí jako PPT (Pay per time) nebo Flat Fee model. U této
platby zadavatel reklamní kampaně dopředu ví, kolik za reklamu zaplatí. V dnešní době
se nejčastěji účtuje za týden a je garantován určitý počet impresí (zobrazení reklamy).
(22)
3.7.2 Platba za zobrazení
Platba za zobrazení neboli PPV (Pay per view) se používá především u plošné reklamy,
která je využívána za účelem budování značky a má za cíl zasáhnout široký okruh lidí.
Cena takové reklamy se účtuje za tisíc zobrazení, v internetovém marketingu známé jako
CPT (Cost per thousand) nebo CPM (Cost per mille). (22)
3.7.3 Platba za proklik
V PPC (Pay per click) modelu zaplatí inzerent poskytovateli reklamní plochy až tehdy,
kdy na reklamu někdo klikne, tedy za každého návštěvníka webu. Cena za proklik
(CPC – Cost per click) se stanovuje různými způsoby u každého systému jinak. (22)

3.7.4 Platba za akci
Při platbě za akci (PPA – Pey per Action) dochází v situaci, kdy návštěvník přicházející
přes odkaz reklamy, provede na webu požadovanou akci, která byla předem definovaná.
V největších případech se jedná o objednávku zboží nebo realizovaný nákup. Částka je
stanovena buď paušálně nebo jako procento z hodnoty objednávky. (22)
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3.7.5 Trendy poslední doby
V poslední době přibývá i nových modelů plateb za reklamu. Jedná se například o platbu
za přehrávání (PPP – Pay per play) nebo platbu za zavolání (PPC2 – Pay per call).
Lze se setkat i s výměnnými reklamními systémy známými jako barterový platební
model, který umožňuje serverům zapojeným v tomto systému zobrazovat si reklamy
navzájem, čímž dochází k vyplňování dočasně volného reklamního prostoru. (22)

3.8 Marketingová komunikace na Facebooku
Vznik sociálních sítí velkým způsobem ovlivnil vývoj internetového marketingu.
S čím dál větší dostupností a oblíbeností internetu počet uživatelů na těchto platformách
stoupal a developeři internetového marketingu v nich začali cítit velký potenciál. Firmám
se totiž naskytla další možnost, jak oslovit své zákazníky.

Obrázek č. 1: Vývoj marketingu

Zdroj: Vlastní zpracování
Podle CARTERA (34) se ve vývoji internetového marketingu vyskytly tři výrazné
mezníky. Prvním byl vznik SEO, za druhým mezník lze považovat den, kdy Google
představil systém AdWords a jako třetí mezník je považován vznik reklamy
na Facebooku. Výše zmíněný autor říká „Facebook převzal žezlo SEO a AdWords.
Chopte se toho žezla, dokud můžete.“ (34, str 126)
Nejdříve Facebook jako sociální síť nabízel uživatelům internetu možnost založit
si soukromé profily. Postupem času začal nabízet vytváření tzv. fanouškovských stránek
jakýmkoliv

subjektů,

kterým

uživatelé

soukromých

profilů

mohli

dávat

tzv. „To se mi líbí“ a sledovat jejich novinky. Zástupci firem nelenili a začali této služby
využívat. Dnes, pokud nemá kterákoliv organizace svůj firemní profil na Facebooku,
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jako by nebyla. JANOUCH (9) tvrdí, že lidé se na sociální média spoléhají jako na jeden
z největších zdrojů informací.

3.8.1 Nástroje marketingové komunikace na Facebooku
Facebook nabízí firmám v oblasti marketingové komunikace skvělé možnosti,
které KULTOVÁ (8) shrnuje do těchto bodů:
1. Prezentace značky
2. Povědomí o značce
3. Budování loajálních fanoušků a zákazníků
4. Interakce s fanoušky a zákazníky
5. Hluboký vhled o chování cílové skupiny
6. Návštěvnost webových stránek / e-shop
7. Generování leadů
8. Zvyšování prodejů
9. Lepší pozice při vyhledávání
10. Efektivní investování do marketingu
Výše uvedené výhody využívání Facebooku pro své marketingové účely zahrnují
výhody spojené jak s komunikací v oblasti PR, tak s reklamou na Facebooku.
Podle CARTERA (34) v dnešní době funkce Facebooku prolínají minimálně tři oblasti
marketingu:
•

PR,

•

reklamu,

•

obchod a zákaznický servis

Dalo by se říct, že všechny tři tyto oblasti se na Facebooku prolínají a doplňují. Úplně
prvním nástrojem marketingové komunikace firem, kterou Facebook nabízel, byla PR
komunikace. Podle JANOUCHA (9) v rámci firemního profilu dochází k přímé
a oboustranné komunikaci firmy se svými zákazníky, která pomáhá k vytváření povědomí
o firmě a jejich produktech, což při dobrém přístupu firmy může znamenat budoucí
zvyšování prodeje. S příchodem placené reklamy na Facebooku nabrala marketingová
komunikace na této platformě úplně nový rozměr. Kromě PR vznikl další obrovský
potenciál pro oslovení a získání potenciálních zákazníků.
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Při položení otázky, co tedy Facebook v oblasti marketingové komunikace firmám
přináší, je možno využít tvrzení KULTOVÉ (8), která vidí přínos Facebooku pro firmy
v oblastech:
•

budování značky,

•

výkonu,

•

péče o zákazníky.

Díky nespočetným možnostem šíření obsahu na FB stránce firmy a možnosti se k obsahu
vyjádřit, buduje prostřednictvím Facebooku firma svou značku, díky využívání placené
reklamy může zvyšovat návštěvnost svého webu a díky snadné možnosti komunikace
formou komentování příspěvků nebo posíláním soukromých zpráv, se firma stará o péči
svých zákazníků.

3.8.2 Specifika Facebooku
V následujícím textu uvedu specifika Facebooku. Jelikož se v prostředí této sociální sítě
vyskytuje i specifické názvosloví a pojmy, jejichž výčet by zde zabral hodně prostoru,
zpracovala jsem je do přílohy č. 1.
Na Facebooku je možno vytvářet profily osobní a firemní. Osobní profil slouží
ke komunikaci s přáteli, firemní k prezentování podnikání. Uživatelé a správci firemních
stránek sdílejí prostřednictvím FB stránky firmy multimediální obsah v podobě příspěvků
s fotkami, videy, odkazy. Mohou také vytvářet pozvánky na události. (34) Hitem poslední
doby je natáčení živých vysílání. U firemních stránek může obsah vidět každý, u osobních
jen spřátelené profily. Na všechny typy příspěvků mohou lidé reagovat a označovat
akcemi jako „To se mi líbí“, „Paráda“, „Super“ atd. Pod příspěvky mohou uživatelé psát
i komentáře.
Díky neustále se zvyšujícímu počtu uživatelů a FB stránek je Facebook přehlcen
obsahem. K doručování veškerého obsahu Facebook využívá jisté techniky (algoritmy),
kterými

filtruje

příspěvky

uživatelům

tak,

aby

pro

ně

byly

relevantní.

Podle PODZIMKA (34) doručuje Facebook obsah FB stránek pouze 14 – 18 % fanoušků.
To znamená, že příspěvek, který firma na své FB stránce zveřejní, uvidí jen cca dvacetina
jejich fanoušků. Jak algoritmy poznají, jaký příspěvek je pro daného uživatele relevantní?
KULTOVÁ (8) tvrdí, že Facebook sleduje aktivitu každého uživatele a podle toho,
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jak na vybrané příspěvky reaguje, mu doručuje obsah, který si myslí, že je pro něj
relevantní.
Není tomu dávno, kdy Facebook začal umožňovat podporu příspěvků peněžní částkou,
aby se příspěvek dostal k co nejvíce lidem. Podle serveru Medium.com (41) v souvislosti
s touto novinkou algoritmy Facebooku začaly doručovat obsah ještě méně fanouškům
a zhoršuje se to. V dubnu roku 2017 uvedl ve svém článku server Starty.cz (42),
že organický (neplacený) dosah příspěvků už je skoro „mrtvý“.
Výše zmíněné skutečnosti ovšem platí jen u ne zcela zajímavých příspěvků. Podle serveru
Starty.cz (42) platí, že čím je obsah příspěvku zajímavější, tím na něj lidé více reagují
a tím rychleji se šíří a zobrazuje. Takový obsah tedy nemusí být podpořen žádnou částkou
a může oslovit více uživatelů než nezajímavý placený dosah.
Aby byli firmy na své FB stránce úspěšné, mají dvě možnosti:
•

Buď budou tvořit kreativní a zajímavý obsah, na který uživatelé budou reagovat
a budou ho sdílet, čímž dosáhne firma velkého organického dosahu,

•

Budou publikovat „normální“ obsah a budou si ho podporovat peněžními
prostředky.

CARTER (34) uvádí čtyři základní ingredience, které jsou základem úspěchu na
sociálních sítích:
•

Vtip

•

Exkluzivita

•

Pohotovost

•

Osobní přístup

Výše uvedený autor říká, že největším nepřítelem FB stránky je nuda. Doporučuje
se vyhýbat publikování tiskových zpráv, příliš dlouhých a strnulých statusů a obecně
informací, které nezajímají zaměstnance, natož zákazníky. Naopak doporučuje využití
hezkých obrázků, které nějakým způsobem zaujmou. Podle KULTOVÉ (8) jsou poslední
dobou „in“ hýbající se obrázky. Server Starty.cz uvádí, že v dnešní době jsou nejlépe
hodnocenými příspěvky videa nahraná přímo na Facebook a živé přenosy. Server
Newsfeed.cz (43) tvrdí, že obrázky a fotky mají 40x větší pravděpodobnost šíření
než ostatní typy příspěvků. Uvádí, že 53 % z dotazovaných marketérů vytváří pro svůj
obsah z 91 – 100 % pro své FB stránky obsah v podobě infografik, obrázků nebo fotek.
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U více než 90 % z nich tvoří fotky a obrázky více než polovinu obsahu jejich FB stránky.
Dalším obsahem, na který lidé nejvíce reagují, jsou videa a vlastní kreativa firmy.
Cílem firmy na Facebooku by mělo být neutichající produkování poutavých vizuálů.
To, že dají uživatelé Facebooku FB stránce „lajk“, znamená, že od obsahu FB stránky
čekají exkluzivní obsah. Chtějí se dozvědět novinky jako první, chtějí získávat cenné
informace. Je tedy nutné znát svou cílovou skupinu a tvořit obsah jí relevantní. (34)
Stále více uživatelů bere Facebook jako hlavní zdroj informací. A pokud jsou
zveřejňované informace aktuální, je to ještě lepší. Pokud se na FB stránce objevují
aktuální informace, na které uživatelé i správci stránek věcně a pohotově reagují, přináší
to velké plus. (34)
Podle PODZIMKA (34) je právě interakce s fanoušky, zodpovídání na jejich dotazy
a reagování na jejich komentáře jedním z klíčových pravidel správy FB stránek. I to totiž
Facebook vyhodnocuje a bere v potaz pro doručování příštího obsahu fanouškům.
Při komunikaci s fanoušky FB stránky má své kouzlo, když se použije osobní přístup.
Správců FB stránek může být nespočet. Tento styl je viděn hlavně u velkých firem,
kdy je komunikace s fanoušky přes FB stránky klíčová. Těmito firmami jsou například
telefonické společnosti. Na každý dotaz odpoví v komentáři či soukromé zprávě jeden ze
správců a na konci se podepíše. Při takové situaci se může stát, že i hodně nazlobený
zákazník po přijetí zprávy od konkrétního člověka vychladne a uvědomí si, že člověk na
druhé straně za to vlastně nemůže a má zájem dát věci do pořádku a pak ještě firmu kladně
ohodnotí. (34)
Aby byla firma v dnešní době na Facebooku úspěšná, tvořit zajímavý obsah bez reklam
už nestačí. KULTOVÁ (8) tvrdí, že pro úspěch je třeba produkovat zajímavý obsah,
publikovaný pravidelně a využívat dobře cílenou reklamu. Podle uvedené autorky je třeba
v dnešní době na Facebooku:
•

publikovat vizuálně atraktivní kreativu,

•

využívat emoce,

•

konverzovat a nechvástat se,

•

vyprávět příběh.

KULTOVÁ (8) ale upozorňuje i na věci, na které je třeba dát si při tvorbě a publikování
obsahu pozor. Doporučuje pečlivě si po sobě příspěvky kontrolovat, aby neobsahovaly
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faktické a gramatické chyby. Text v grafice obrázku by měl zaujímat pouze 20 % celkové
plochy. Je třeba dbát na to, aby se publikovaly pouze legálně získané fotografie
a stanovovala jasná pravidla hry. Je také důležité využívat správné formáty reklamy.
Všechny zmíněné skutečnosti ovlivňují to, jak, komu a v jaké míře bude doručovat
publikovaný obsah uživatelům. Když to shrnu, pro to, aby byla firma se svou FB stránkou
úspěšná, musí:
•

tvořit neutichající kreativní obsah,

•

být originální, pohotová, exkluzivní,

•

věcně a včasně komunikovat s fanoušky,

•

dbát na osobní přístup,

•

dobře využívat cílenou reklamu.

3.9 Reklama na Facebooku
Reklama na Facebooku je v dnešní době důležitou součástí správy FB stránek.
V předchozí části jsem zmínila, že oblast internetového marketingu se vyvíjí
a zdokonaluje každým dnem a pro mladou oblast reklamy na Facebooku to platí
dvojnásob. Facebook je ve změnách hodně dynamický. Co týden, to nějaká novinka nebo
změna.
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3.9.1 Nástroje pro správu reklam
Správu a reklamu na Facebooku může provádět správce FB stránek pomocí nástrojů,
které Facebook pro účely reklamy vynalezl. Jejich názvy a struktura jsou vystihnuty
na obrázku níže.

Obrázek č. 2: Nástroje pro správu reklam

Zdroj: Vlastní zpracování
Business Manager je hlavní zastřešující nástroj pro správu FB stránek a účtů pro reklamu.
Poskytuje správcům stánek přehledné informace na jednom místě a pomáhá k rychlejší
a efektivnější práci. Pomocí Business Manageru může správce FB stránek oddělit práci
od hlavní stránky Facebooku, kde se jedná spíše o zábavu. Ads Manager neboli správce
reklam slouží pro tvorbu, správu a vyhodnocování reklam. Umožňuje realizovat
nastavování a změny v rámci reklamních kampaní a přístup k reportování reklam.
Obdobným nástrojem je Power Editor, který správci FB stránek využívají ke správě
velkých firemních účtů a úpravě více reklam zároveň. (8)

3.9.2 Vytvoření účtu
Pro vytvoření účtu ke správě FB stránky je potřeba nejdříve založení osobního účtu, který
všichni znají a který slouží ke komunikaci s přáteli a sdílení vlastního obsahu. Kromě
zábavy je ale tento účet nutný pro vytvoření obchodního účtu, který je určen jak
pro správu FB stránek, tak pro vytváření reklamních kampaní. (44) Přesné návody
a postup na vytvoření těchto účtů popise Facebook na svých stránkách i jiné zdroje, lze
si je bez problémů dohledat na internetu.
Pokud je vytvořen obchodní účet (účet FB stránky), může se přejít k nastavení účtu pro
reklamu, který se realizuje v Ads Manageru. Tady je nutné vyplnit nejdůležitější údaje,
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a to název účtu, název společnosti, fakturační údaje a správce. V tomto kroku se také
nastavuje platební karta. Platit je na Facebooku možno třemi způsoby:
•

kreditní kartou online,

•

prostřednictvím PayPal,

•

Facebooku reklamním kuponem (kódem). (44)

Nejméně obvyklým způsobem financování je platba přes Facebook kupon.
SEGET (44) o něm mluví jako o speciálním kódu v hodnotě 50 USD nebo 100 USD,
který nabízejí on-line portály zabývající se tvorbou e-shopu nebo webových prezentací
jako bonus, že je využíváno zrovna jejich služeb.

3.9.3 Typy reklam
Reklamy se na Facebooku zobrazují v podobě příspěvků různých formátů inzerátů. Podle
KULTOVÉ (8) lze rozdělit typy reklam na:
•

Page post

•

Dark post

Pod reklamním pojmem page post si lze představit příspěvek publikovaný FB stránkou.
Od klasického příspěvku se liší pouze tím, že je jeho dosah podpořen peněžní sumou
a zobrazuje se uživatelům, na které je zacílen, v kanálu hlavních příspěvků s nadpisem
„Sponzorováno“. Platí, že k tomuto příspěvku na FB stránce se lidé mohou kdykoliv
vracet, komentovat, sdílet ho. Naproti tomu dark post je příspěvek, který je možno
publikovat pouze přes správce reklam a zobrazuje se jako reklama cílenému publiku
a není dohledatelný na FB stránce inzerenta. Zasáhnutí uživatelé ale vidí reklamu stále
jako příspěvek a mohou na ni reagovat, komentovat i sdílet s přáteli. (8) Dark post
na Facebooku lze považovat za obdobu PPC reklamy.
Facebook nabízí v rámci reklam několik typů formátů příspěvků neboli inzerátů. Každý
má svá specifika v rámci rozměrů, textu a velikosti. Tato specifika se ale neustále mění.
Internetoví marketéři musí být v tomto ohledu stále v pozoru a sledovat nejnovější trendy,
na které Facebook vždy upozorní prostřednictvím své stránky Facebook For Bussines.
Příspěvky reklam se uživatelům zobrazují v pravém sloupci nebo new feeds, a to podle
zacílení a nastavení při jejich tvorbě. (44)
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3.9.3.1 Foto Post
Pod pojmem Foto Post si lze představit obrázek o rozměrech 4:3 nebo 1:1. Cílem tohoto
reklamního příspěvku je dosah, engagement a budování značky na Facebooku. (8)
3.9.3.2 Video Post
Video Post je příspěvek v podobě videa. Cíl téhle reklamy je podobný předchozímu
případu, tedy dosah, engagement a budování značky. U videa se také dbá na co nejdelší
shlédnutí uživatelem. Formát videa byl měl být mp4 s maximální velikostí 4 GB
a poměrem stran 16:9 nebo 1:1. (8)
3.9.3.3 Carousel
Carousel vytváří nabídku produktů situovanou ve vodorovném pásu 5 – 10 obrázků.
KULTOVÁ (8) tvrdí, že cílem Carouselu je proklik mimo sociální síť, a to buď
na webovou stránku nebo e-shop. Počet obrázků v jednou Carouselu je v případě page
postu 5, v případě dark postu 10. Velikost obrázku je 1:1.
3.9.3.4 Link Post
Link Post si lze představit jako obrázek s parametry 1200x628 px, který při jeho prokliku
odkáže uživatele na cíl mimo Facebook. (8)
3.9.3.5 Canvas
Příspěvek Canvas je určený pouze pro mobilní zařízení. Jeho cílem je odvyprávět poutavý
příběh s proklikem na cíl mimo Facebook, tedy opět buď webovou stránku nebo e-shop.
Canvas zahrnuje kombinaci videí, obrázků a textu. (8)
3.9.3.6 Page Like
Příspěvek Page Like láká uživatele svým vizuálem, nejčastěji v podobě obrázku,
aby označili FB stránku akcí „To se mi líbí“. Cílem příspěvku je upoutat a získat nové
fanoušky stránky. (8)
3.9.3.7 Další typy
Facebook inovuje oblast příspěvků a formátů reklam a čas od času se objeví nějaká
novinka. Mezi novinky poslední doby patří podle KULTOVÉ (8) příspěvky GIF,
slideshow, live stream a 360° foto a video.
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3.9.4 Pravidla pro reklamu
Každý, kdo chce začít s reklamou na Facebooku, měl by si přečíst zveřejněné zásady,
které Facebook na svých stránkách uvádí. Výčet zásad je velký a jelikož není předmětem
zkoumání této práce, zmíním jen ty nejzásadnější informace.
Facebook ve svých zásadách uvádí, jaký obsah reklam je povolený. Každá reklama
prochází před vypuštěním kontrolou, ve které Facebook prověřuje text, obrázky, cílení
a umístění reklamy. Pokud vyhodnotí obsah jako nevyhovující, je potřeba reklamu buď
upravit nebo se odvolat proti nesprávnému rozhodnutí. (45)

3.10 Dark post neboli PPC reklama na Facebooku
Jak už jsem výše zmínila, na dark post reklamy na Facebooku je pohlíženo jako na PPC
reklamu. Lze ji publikovat pouze přes Ads Manager. Oproti klasické PPC reklamě má
PPC reklama na Facebooku svá specifika. Podle SEGETA (44) se lidé na Facebook chodí
hlavně bavit, komunikovat se svými přáteli, sdílet své názory. Jejich cílem na Facebooku
tedy není nákup, jak je tomu u ostatních PPC systémů.
Význam Facebooku a využívání jeho PPC reklamy pomáhá firmám k dosahování
a podporování dlouhodobých cílů, kterými jsou například navázání vztahu se
zákazníkem, získat si potenciálního zákazníka nebo PR.
PPC reklama na Facebooku má své výhody i nevýhody. Mezi výhody podle
KREJČÍHO (51) patří:
•

Cílení

•

Sociální efekt

•

Cena

•

Měření

•

Limity

Jednou z největších výhod je přesné cílení. Reklamu na Facebooku lze zacílit podle věku,
pohlaví, bydliště, školy, zaměstnání, zájmů a rodinného stavu. Interakcí uživatelů
s reklamou se příspěvek reklamy může šířit a dostat se k dalším lidem, což zvyšuje
úspěšnost inzerátu. PPC reklama na Facebooku je ve větší míře levnější než klasická PPC
reklama ve vyhledávačích. Pomocí Ads Manageru lze provádět detailní měření a díky
analýze provádět zefektivňování dalších kampaní. Díky nastavení možných denních
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i dlouhodobých limitů se nemůže stát, že by kampaň stála více, než na kolik je nastaven
rozpočet.
Výše uvedený autor ale dodává, že PPC na Facebooku se hodí jen pro některé projekty.
Jednomu fungují skvěle a druhému se nevyplatí. Zdůrazňuje, že nejdůležitější předpoklad
pro úspěch reklamy je přítomnost cílové skupiny na Facebooku.

3.10.1 Tvorba a nastavování kampaní
Před každou reklamní kampaní na Facebooku by se jako první mělo popřemýšlet,
jaký má kampaň cíl a s jakým rozpočtem se bude operovat. Je dobré si také předem
připravit texty, formát reklamy (obrázky) a URL adresu, na kterou budou reklamy
odkazovat. (44)
Následující text bude obsahovat hlavně můj vlastní popis tvorby a nastavování kampaně
podle Ads Manageru.
Při předpokladu, že už je vytvořen účet pro reklamu, jehož zákonitosti jsem vysvětlila
v předchozím textu, může se začít s nastavováním reklamy. Ads Manager nabízí
třístupňový systém struktury Kampaň → Sada reklam → Reklama.
Obrázek č. 3: Struktura kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
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3.10.1.1 Kampaň
Nejvyšší složkou struktury je kampaň, která se skládá ze sad reklam, jejichž součástí jsou
jednotlivé reklamy. Při nastavování kampaně se Facebook ptá, jaký je marketingový účel
kampaně. Nabízí ze tří možností:
•

Povědomí

•

Zvažování

•

Konverze

V rámci povědomí lze vybrat kampaně na povědomí o značce nebo na dosah. U zvažování
je možno vybrat kampaně zaměřené na návštěvnost, projevený zájem, instalaci aplikace,
zhlédnutí videa nebo generování potenciálních zákazníků. V rámci možnosti konverze
si lze vybrat kampaň zaměřenou na konverzi, prodej z katalogu produktů nebo návštěvy
obchodu.
Podle serveru Marketing PPC (46) je důležité vybrat správný účel kampaně, jelikož různé
kampaně nabízí různé možnosti nastavení.
3.10.1.2 Sada reklam
Po vybrání účelu se mohou začít nastavovat jednotlivé sady reklam. Na úrovni sad reklam
se objevují různé možnosti nastavení podle zvolené kampaně. Vždy se ale nastavuje
okruh uživatelů, umístění a rozpočet a plán.
Okruhem uživatelů je myšleno cílení. Cílit se dá podle lokality, pohlaví, věku a zájmů.
Reklama tak může uživatele zasáhnout podle toho, co na sebe ve svém soukromém účtu
prozradí. Facebook nabízí také vytvoření vlastního okruhu uživatelů. Pokud je k dispozici
například databáze e-mailových adres, dá se nahrát do Ads Manageru, který propojí
e-mailové adresy z databáze s e-mailovými adresami uživatelů na Facebooku a dá se tak
cílit přímo na ně. Cílit je možné i na fanoušky stránky. Možnosti cílení se dají
kombinovat. (46)
Další možností nastavování na úrovni sad reklam je umístění. Zde se Facebook ptá,
kde se reklamy budou zobrazovat. Dává na výběr ze dvou možností, a to automatická
umístění nebo upravená umístění. Při výběru automatického umístění bude zobrazovat
reklamy tam, kde se jim bude nejlépe dařit, a to jak na počítačích, mobilních zařízeních,
tak na platformách, které Facebook nabízí. Platformami, ve kterých je možno reklamu
doručit, jsou Facebook (neew feeds, pravý sloupec), Instagram (kanál příspěvků,
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instastrories), Audience network (pouze na mobilních zařízeních) a novinkou posledních
dní i Messenger. Po zvolení možnosti upravených umístění si inzerent sám vybírá,
kde požaduje zobrazování reklam.
V oblasti nastavování rozpočtu a plánu se nastavuje buď denní nebo dlouhodobý
rozpočet. V rámci denního rozpočtu je udána částka, kterou jsou ochotni inzerenti utratit
za sadu reklam na den. Dlouhodobý rozpočet představuje částku, kterou jsou inzerenti
ochotni utratit za celou dobu doručování reklam. Druhou možností nastavení je plán.
Zde se zadává období, ve kterém se sady reklam budou cílovým uživatelům doručovat.
Facebook stejně jako všechny PPC systémy doručuje svou PPC reklamu na principu
aukce. Součástí nastavování sady reklam je vyplňování parametrů, které uvádí, jak by
se podle inzerenta měla reklama v aukci chovat, aby docházelo k co nejlepším výsledkům
za co nejlepší cenu. (44) Nastavují se položky pro optimalizaci doručování reklam,
nabídka a typ doručování. V kolonce optimalizace doručování reklam si inzerent vybírá,
zda má být reklama optimalizována pro nejvyšší počet kliknutí na odkaz, pro co nejvyšší
počet zobrazení nebo pro nejvyšší denní dosah. Dále se uvádí částka nabídky,
která se nastavuje buď automaticky nebo ručně. V prvním případě nastavuje Facebook
nabídku tak, aby reklama dosahovala co nejlepší výsledků za co nejlepší cenu, v druhém
si nabídku inzerent nastavuje sám a volí zde částku, která reprezentuje jeho představu
o ceně za kliknutí na odkaz (CPC) nebo zobrazení reklamy. Jako poslední je možné vybrat
typ doručování, který je standardní nebo zrychlený. Standardní znamená, že Facebook
bude reklamy doručovat v rámci vybraného plánu, zrychlené znamená, že bude reklamy
zobrazovat co nejrychleji a dojde tak k rychlejšímu vyčerpání rozpočtu.
3.10.1.3 Reklama
Poslední úrovní struktury kampaně je reklama. Součástí sady reklam může být několik
až několik počet a typů reklam. Na úrovni reklam se definuje formát reklamy, které
mohou mít podobu rotujícího obrázku, obrázku, videa, prezentace a kolekce. Součástí
této úrovně nastavování je vyplnění textů související s reklamou a zadání cílové URL
adresy.
Po zmíněném nastavení se reklama pošle na schválení, které obvykle trvá okolo pěti
minut. Po úspěšném schválené může být reklama vypuštěna do světa Facebooku.
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3.10.2 Doručování a správa reklamní kampaně
Na základě nastavení a odstartování kampaně se reklamy začínají uživatelům doručovat.
Při existenci více variant reklam obsažených v sadách dochází ze začátku k doručování
všech variant ve stejném počtu. Až podle toho, jak uživatelé na jednotlivé varianty
reagují, se pozná, jaká varianta má větší úspěch. Tu variantu, která si vede nejlépe, začne
Facebook uživatelům po dobu trvání kampaně zobrazovat nejvíc. Kvalita reklamy se měří
ukazatelem CTR. Kvalita společně s nastavenou navrhovanou nabídkou ovlivňuje
výsledky reklamy v prostředí aukce. SEGET (44) tvrdí, že význam kvality inzerátu je pro
dosahování nejlepších výsledků nejdůležitější. V praxi se často stává, že inzerent
s kvalitním vizuálem reklamy a nižší navrhovanou nabídkou dosahuje lepších výsledků
než jeho konkurenti s vyšší nabídkou, jelikož uživatelé na kvalitní reklamu lépe reagují,
komentují, sdílejí ji. To vede k tomu, že se reklama dostává k více lidem a dosahuje
lepších výsledků co se týče doručování i ceny.
Na tvorbu ceny za reklamu na Facebooku mají vliv především tři faktory, a to kvalita
inzerátu, navržená nabídky a počet konkurentů na cíleného uživatele. (51) Platí, že pokud
budou reklamy nekvalitní a zasažení uživatelé na ni nebudou reagovat, cena za proklik
(CPC) se bude zvyšovat.
Podle výše zmíněných skutečnost je za potřebí se kampaním věnovat, sledovat výsledky
a optimalizovat je. SEGET (44) ve své nápovědě uvádí, že k co nejlepším výsledkům za
nejnižší cenu je třeba upravovat nabídku a měnit obrázky a texty. V internetových
diskuzích lze najít nespočetně článků a doporučení, jak udělat, aby cena a výsledky
reklam na Facebooku byly co nejlepší. Dle mého názoru jsou tyto rady hodně subjektivní.
Každý den je aukce plná různých a nových inzerentů, které obsahují různě kvalitní
inzeráty s různou nabídkou, tudíž každý den je nutno svádět trošku odlišnou bitvu.
RYŠAVÁ ze serveru Newsfeed.cz (47) radí, že úspěšnou reklamu vytvořit pomocí
tzv. A/B testování. Toto testování spočívá ve vytváření sad reklam s tím, že každá sada
může být jinak zacílena, může být zvolen jiný typu nabídky. Reklamy v sadách mohou
obsahovat jiný text a jiný formát. Podle výsledků z A/B testování je možné zjistit, jaká
nabídka, formát reklamy nebo text zabírá na jakou cílovou skupinu a vyplatí se používat
do budoucna.
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3.10.3 Vyhodnocování výkonu reklam
Součástí realizace reklamní kampaně na Facebooku je i její vyhodnocování.
JANOUCH (9) tvrdí, že vyhodnocování marketingové komunikace na sociálních sítích
není jednoduché. Díky možnosti komentování příspěvků, diskuze apod. se jedná o velmi
specifické prostředí. Díky velkému množství dat je pro inzerenty těžké, na co se
při vyhodnocování zaměřit. Uvedený autor také zmiňuje, že je nutné si před
vyhodnocováním stanovit cíle, které má analýza výsledků přinést. Toto tvrzení se shoduje
i s názorem JAŠKA (34) uvedeným u vyhodnocování PPC reklam v podkapitole 3.6.2.
SEGET (44) uvádí, že určování cíle pro vyhodnocování reklamní kampaně na Facebooku
souvisí s účelem kampaně, který byl při nastavování vybrán. Jiné cíle a výsledky bude
sledovat kampaň zaměřená a jiné kampaň zaměřená na konverze.
3.10.3.1 Metriky
Stejně jako ostatní PPC systémy, i Ads Manager má své vlastní ukazatele a metriky,
které podávají informace o celkovém výkonu reklamy. Veškerá data poskytuje Ads
Manager i Power editor v podobě tzv. reportů. KULTOVÁ (8) uvádí, že k měření výkonu
na Facebooku pomáhají také tzv. Insights, které podávají přehled o uživatelích
a příspěvcích.
Podle KULTOVÉ (8) se výsledky při vyhodnocování reklam na Facebooku sledují podle
oblastí. Mezi nejsledovanější oblasti autorka řadí:
•

Reach – celkový dosah příspěvků

•

Engagement – interakce uživatelů s příspěvkem

•

Traffic – sledované výsledky výkonu reklam

•

Konverze – nákupy realizované díky reklamám na sociálních sítích

KULTOVÁ (8) uvádí i nejvíce využívané metriky při vyhodnocování reklamních
kampaní, které pomáhají definování zmíněných oblastí. Kvůli jejich množství jsem jejich
popis a význam zpracovala dle Centra nápovědy na Facebooku do přílohy č. 1.
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Výčet nejpoužívanějších metrik podle KULTOVÉ (8):
•

Potenciální okruh uživatelů

•

CPC

•

Zobrazení

•

Vydaná částka

•

Četnost

•

CPM

•

Dosah

•

Zájem o stránku

•

Kliknutí na odkaz

•

Sdílení

•

Konverze

•

„To se mi líbí“ u stránky

•

Skóre relevantnosti

•

Reakce na příspěvek

•

CTR

•

Komentáře

3.10.3.2 Reklamy na Facebooku a Google Analytics
Při tvorbě PPC reklam se doporučuje tzv. značkování. U PPC reklam na Facebooku platí
toto tvrzení také. Ještě před tvorbou kampaně doporučuje SEGET (44) označit cílovou
URL adresu, na kterou budou reklamy v rámci kampaně odkazovat, UTM parametry,
aby byl inzerent schopen sledovat výsledky kampaně i prostřednictvím Google Analytics.
Tvorbou UTM parametrů jsem se zabývala v předchozí části.
Použití Google Analytics podává po analytických službách Ads Manageru inzerentům
druhou možnost sledovat výsledky kampaně a chování návštěvníků webu. Nicméně,
SEGET (44) uvádí, že hodnoty naměřených výsledků při porovnání v různých
analytických nástrojích se velice často liší. Jako hlavní důvod tohoto problému vidí
v odlišnosti metrik mezi jednotlivými nástroji.
Nejčastějším srovnáváním výsledků reklam na Facebooku jsou metriky Klinutí na odkaz
na Facebooku a Počet návštěv webu v GA, kde se jejich počet může buď rovnat, být větší
nebo menší. V případě většího počtu prokliků z Facebooku než návštěvnosti webu mohlo
dojít k situaci, kdy uživatel na reklamu na Facebooku sice kliknul, ale ještě před načtením
měřícího kódu k návštěvě zaznamenané na GA o odkaz ztratil zájem a odkaz zavřel.
K případu, kdy metrika návštěvnosti v GA vykazuje vyšší hodnotu než počet kliknutí
na odkaz na Facebooku, může dojít tehdy, když uživatel klikne na odkaz, ale následně
od počítače nebo jiného zařízení odejde a po chvíli se vrátí znovu. V tu chvíli je počítám
v analytických nástrojích Facebooku jeden proklik na web, na GA jsou ale tímto
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započteny dvě návštěvy. Dalším důvodem vyššího počtu návštěv uváděných dle GA je
kopírování URL adres s UTM parametry, kteří si uživatelé internetu přeposílají. (44)
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST
V následující kapitole popíši postup tvorby a metody zvolené k vypracování praktické
části mé diplomové práce. Předmětem zkoumání je tvorba a následná analýza výsledků
reklamní kampaně na Facebooku pro lednový termín náborové akce Týden hokeje,
která se koná vždy dvakrát za rok a je součástí projektu Českého svazu ledního hokeje
Pojď hrát hokej. Lednového termínu se účastnilo 136 klubů ze 127 měst v České
republice.
Protože v praktické části práce ukazuji jak technický popis nastavování reklamní
kampaně na Facebooku i se zabývám jejím vyhodnocením, rozdělila jsem kapitolu
o metodice na dvě části:
•

metodika reklamní kampaň na Facebooku,

•

metodika kvalitativního výzkumu.

V rámci první části sepíšu postup před tvorbou a spuštěním reklamní kampaně
na Facebooku a metody vyhodnocování. V druhé části kapitoly se budu věnovat
informacím o kvalitativním výzkumu, který je také součástí práce.

4.1 Metodika reklamní kampaně na Facebooku
Reklamní kampaň pro ČSLH jsem měla na starosti já a k ruce mi byla odbornice v oblasti
internetového marketingu Ing. Hana Švábová.

4.1.1 Příprava kampaně
První části tvorby reklamní kampaně byla její příprava a nastavení. Celý proces přípravy
reklamní kampaně k náborové akci Týden hokeje – leden 2017 začal cca měsíc před
spuštěním. Se zástupci projektu ze strany ČSLH jsme se v rámci několika schůzek
domluvili na podrobnostech potřebných k tvorbě kampaně. Zde bylo důležité zdůraznit
hlavně technické náležitosti obrázků pro reklamu na Facebooku, aby byl grafik schopen
doručit obrázek do reklamy se správnými parametry. Dále se v rámci schůzek jednalo
o počtech obrázků do reklam, které nasadím do kampaně, a hlavně o výši a rozdělení
rozpočtu, se kterým budu při kampani operovat.
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4.1.2 Zadání od ČSLH
Po konzultacích a všech doporučeních se ČSLH rozhodl nasadit do reklamní kampaně
na Facebooku dvě varianty obrázků, a to světlou a tmavou variantu.
Na lednovou reklamní kampaň na Facebooku vydělil ČSLH rozpočet ve výši
136 000,- Kč.

4.1.3 Tvorba reklamní kampaně na Facebooku
4.1.3.1 Cíl kampaně
Reklamní kampaň na Facebooku měla za cíl, stejně jako ostatní kanály marketingové
komunikace projektu, přivést na stadiony co nejvíce dětí a pomoci plnit cíle a poslání
celého projektu.
Dílčím cílem kampaně na Facebooku bylo přivést cílovou skupinu na webové stránky
s více informacemi.
4.1.3.2 Účel kampaně
Díky cíli, který byl zmíněn v přechozí části kapitoly, jsem použila kampaň zaměřenou
na návštěvnost, která pomáhá odkazovat uživatele na cíl na Facebooku nebo mimo
něj. V tomto případě na webové stránky projektu.
4.1.3.3 Struktura kampaně
V rámci reklamní kampaně jsem vytvořila sadu reklam s oběma variantami obrázků
pro každé město, ve kterém se zúčastněný hokejový klub nacházel.
4.1.3.4 Cílení kampaně
Kampaň jsem zacílila na lokality dle názvu města nebo PSČ lokality,
ve které se náborové akce v rámci Týdne hokeje konaly a na česky mluvící uživatele
Facebooku ve věku 28 – 38 let.
4.1.3.5 Rozpočet kampaně
Dle přání ČSLH jsem každou sadu reklam jsem podpořila dlouhodobým rozpočtem
ve výši 1 000 Kč s výjimkou sad reklam, které byly vytvořeny pro lokalitu, ve které
se Týdne hokeje účastnilo více klubů. Zde jsem podpořila reklamní sadu částkou podle
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počtu klubů v dané lokalitě. Konkrétně šlo o Prahu (6 000 Kč), Brno (3 000 Kč),
Jindřichův Hradec (2 000 Kč) a Pelhřimov (2 000 Kč).

4.1.4 Vyhodnocování kampaně
Díky poměrně mladému odvětví reklamy na Facebooku neexistuje přesně definovaný
návod na postup vyhodnocování kampaně. Jak bylo uvedeno v teoretické části,
před vyhodnocování reklamních kampaní na internetu je nutné položit si otázky,
jaké výsledky má vyhodnocování přinést a zvolit podle toho příslušná KPI.
4.1.4.1 Výzkumné otázky
Na základě cíle a účelu reklamní kampaně na Facebooku jsem se pro vyhodnocení
výsledků rozhodla použít tyto výzkumné otázky:
•

Jaký měla kampaň zásah?

•

Kolik lidí reklama oslovila a jak na ní reagovali?

•

Jak a zda byl správně nastaven cílový okruh uživatelů?

•

Jací uživatelé jakého věku na reklamu reagovali?

•

V jakých zařízeních se reklama uživatelům zobrazovala?

•

Jaká byla úspěšnější varianta obrázku do reklamy?

•

Kolik kampaň stála? Byl vyčerpán nastavený rozpočet?

•

Jak na reklamní příspěvky lidé reagovali?

•

Jakou měla kampaň cenu v porovnání s jinými inzertními plochami vyskytujících
se v internetovém marketingu?
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4.1.4.2 Výběr metrik
Podle zvolených výzkumných otázek jsem vybrala tato KPI nabízené analytickými
nástroji Facebooku, tedy Ads Manageru nebo Power Editoru:
•

Potenciální okruh uživatelů

•

Vydaná částka

•

Zobrazení

•

CPM

•

Četnost

•

Zájem o stránku

•

Dosah

•

Sdílení

•

Kliknutí na odkaz

•

„To se mi líbí“ u stránky

•

CTR

•

Reakce na příspěvek

•

CPC

Metriky jsou detailně popsány v příloze č. 1. Při vyhodnocování výsledků kampaně
jsem se rozhodla udělat jednu výjimku, a to u metriky CTR, kde jsem počet kliků
na odkaz nedělila celkovým počtem zobrazení reklamy, ale číslem vyjadřující dosah,
tedy počet zasažených uživatelů. Tohoto rozhodnutí jsem docílila kvůli předpokladu,
že když se reklama na akci Týden hokeje zobrazí podruhé člověku, který už provedl
návštěvu webu a potřebné informace vyhledal, neklikne na reklamu podruhé.
V případě využití klasického vzorce CTR by čísl byla malá a nevypovídalo by to,
dle mého názoru, relevantním výsledkům, kterých chci při vyhodnocení dosáhnout.
4.1.4.3 Analýza dat
Pro přehlednost jsem rozdělila vyhodnocování výsledků do pěti oblastí,
ve kterých budu vybrané výkonnostní metriky různě kombinovat, abych dosáhla
na co nejvíce informací potřebných ke správnému zodpovězení výzkumných otázek.
Pěti oblastmi v rámci vyhodnocování výsledků reklamní kampaně jsou:
•

úspěšnost,

•

rozpočet a cena,

•

přímou interakce,

•

zařízení,

•

Facebook vs. jiné inzertní plochy.

Pro zpracování detailnějších informací v analýze jsem se rozhodla využít služeb
dalšího analytického nástroje v oblasti internetové reklamy Google Analytics.
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U tohoto kroku bylo nutné rozšířit URL adresy jednotlivých lokalit o UTM parametry,
jejichž specifikami se zabývám v teoretické části.
4.1.4.4 Zpracování a zobrazení dat
Data jsem zpracovala pomocí reportů vygenerovaných z Power Editoru a jelikož
nejsou veřejně přístupná, zpracovala jsem je do přílohy č. 2.
Pro vyhodnocení a analýzu výsledků a zachycení dat jednotlivých metrik jsem využila
program MS Excel a jeho funkce SUMA, PRŮMĚR, KDYŽ, SOUČIN. Pro zobrazení
výsledků jsem použila tabulky, grafy a obrázky vytvořené také v MS Excel.

4.2 Metodika kvalitativního výzkumu
4.2.1 Kvalitativní výzkum
Ve své práci jsem pro získání informací využila metodu kvalitativního výzkumu
ve formě neformálního rozhovoru.
Na definice kvalitativního výzkumu je odborníky nahlíženo z více pohledů.
Podle mého názoru výstižně citoval definici kvalitativní výzkumu podle Cresswella
ve své knize Jan Hendl (48, str. 50):
„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých
metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.
Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje
o názorech účastníků výzkumu a prování zkoumání v přirozených podmínkách.”
Neformální rozhovor se podle Hendla (48, str. 175) „spoléhá na spontánní generování
otázek v přirozeném průběhu interakce.“
V rámci zpracování monitoringu celkové marketingové kampaně k Týdnu hokeje
jsem využila metody neformálního rozhovoru s manažerem projektu Pojď hrát hokej
panem Pavlem Landou. Pan Landa při rozhovoru podal detailní informace
o marketingové kampani, která byla realizována pro lednový termín Týden hokeje.
Nastínil

také

situaci

kolem

rozpočtu

celkové

Veškeré informace jsou obsaženy v kapitole 6.
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marketingové

komunikace.

4.2.2 Cíl marketingového výzkumu
Cílem neformálního rozhovoru byl sběr informací o všech kanálech marketingové
komunikace projektu Pojď hrát hokej a lednového termínu náborové akce Týden
hokeje a začlenění reklamní kampaně na Facebooku do jejich celkového výčtu.
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5 POJĎ HRÁT HOKEJ A TÝDEN HOKEJE
5.1 Představení projektu
Pojď hrát hokej je čtyřletým komplexním projektem Českého svazu ledního hokeje
(ČSLH), který má za úkol v pozitivním slova smyslu prezentovat lední hokej dětem,
rodičům a široké české veřejnosti. Hlavním úkolem projektu je ukázat zmíněným třem
skupinám silné stránky ve výchově dětí v hokeji a podporovat šíření moderních
myšlenek a trendů v hokeji.
Projekt se začal připravovat v únoru 2016, odstartován byl v září 2016 první pilotní
akcí s názvem Týden hokeje a jeho trvání je datováno do února 2020, kdy by se měla
konat poslední akce projektu Týden hokeje. S následným vyhodnocováním by měl
projekt končit v červnu 2020.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče bez rozdílu toho,
jestli už hokej hrají nebo jsou úplní začátečníci.
Český svaz ledního hokeje vytvořil projektový tým ze svých zaměstnanců,
který je zodpovědný za realizaci celého projektu. Na některé specializované činnosti,
jako je například i online marketing a reklamní kampaň na Facebooku, spolupracuje
s externími dodavateli. (49)

5.1.1 Poslání a cíle
ČSLH si od projektu slibuje vyvolání změn v klíčových oblastech definující pozici
ledního hokeje v České republice, jimiž jsou:
•

hokejové kluby a členská základna,

•

česká veřejnost.

U hokejových klubů a členské základny je cílem přivést k hokeji nové děti, zefektivnit
náborovou činnost klubů, změnit postoje dětí a jejich rodičů ve sportovní výchově
v pozitivním slova smyslu, podpořit tím lepší chování při trénincích a utkáních
a posílit roli trenéra. Těchto cílů má být dosaženo prostřednictvím specializovaných
workshopů, propagací ledního hokeje prostřednictvím PR kampaně a aktivit,
podpořením náborů hokejových klubů.

60

Hlavním cílem u české veřejnosti je zlepšit vnímání ledního hokeje a výchovy
mladých hokejistů. Těchto cílů má být dosaženo pomocí rozsáhlé PR kampaně
a prostřednictvím akcí Týden hokeje, při kterých bude prezentován hokej jako takový
a cílová skupina bude moct získat svou první hokejovou zkušenost. (49)

5.1.2 Úkoly a realizace projektu
S plněním cílů jdou ruku v ruce úkoly, které je potřeba splnit, aby mohl být
projekt prohlášen za úspěšný. ČSLH své úkoly prezentuje v těchto krocích:
•

tvorba vlastního textového a audiovizuálního obsahu s následnou elektronickou
komunikací skrz web, sociální sítě a newsletter a s tím spojená PR kampaň
zaměřená na změnu vnímání mládežnického hokeje ze strany české veřejnosti,

•

propagace ledního hokeje jako správného sportu pro děti v rámci celostátní
kampaně

•

propagace náborových akcí v rámci Týdne hokeje

•

organizace náborových akcí s názvem Týden hokeje, které budou realizovány
po celé čtyři roky vždy v září a lednu a které budou pořádány hokejovými kluby
za podpory ČSLH,

•

zajistit vzdělávání klubů v oblasti organizace náborů prostřednictvím newsletterů
a pravidelných workshopů,

•

v rámci vzdělávací kampaně pomoct hokejovému hnutí s eliminací negativních
projevů dětí a rodičů při tréninku a utkáních a zlepšit vnímání role hokejového
trenéra a vztahu trenér – rodič,

•

provádět výzkumy jak veřejného mínění o mládežnickém hokeji v rámci české
veřejnosti, tak výzkumy zaměřené na vztah rodič – trenér u hokejové komunity.
(49)

5.1.3 Týden hokeje
Týden hokeje je náborovou akcí projektu Pojď hrát hokej. Ve všech čtyřech letech
jsou každoročně naplánovány dvě tyto akce, a to vždy v září a lednu. Nábory
jednotlivých klubů probíhají zhruba ve 140 klubech v České republice a za podpory
ČSLH jsou plně v jejich vlastní režii. Nábory jsou určeny pro děti ve věku 4 – 8 let
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a jejich rodiče. Na jednotlivých stadionech je připraven bohatý a zábavný program,
který dětem a rodičům umožní seznámení se s ledním hokejem a vytvoření prvotních
hokejových zážitku. Rodiče se navíc dozví, co obnáší mít doma malého hokejistu.
Smyslem akce je také přitáhnout mediální pozornost k náborovým aktivitám v ledním
hokeji.
Z výše uvedených skutečností je patrné, že pro úspěch celého projektu, dosažení cílů
a plnění úkolů, se Český svaz ledního hokeje snaží o co nejlepší a nejefektivnější
komunikaci s jednotlivými hokejovými kluby. (49)

5.2 Týden hokeje – leden 2017
Úplně první náborová akce Týden hokeje se konala v září 2016. Šlo však pouze
o pilotní projekt, aby se Český svaz ledního hokeje ujistil, zda je vše připraveno
na start osmi náborových Týdnů hokeje ve čtyřech letech.
Pozornost mé diplomové práce směřuje k prvnímu ostrému startu projektu,
a to ke konci ledna 2017, kdy se konal oficiálně první Týden hokeje.
Akce se zúčastnilo 136 klubů ze všech krajů České republiky. Největším počtem
zastoupených klubů se mohly pyšnit Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Středočeský
kraj.
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6 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – LEDEN 2017
Pro začlenění reklamní kampaně na Facebooku, která je hlavním bodem řešení této
práce, nejdříve uvedu celý výčet kanálů marketingové komunikace, které ČSLH
k propagaci lednového termínu Týdne hokeje využil.
Marketingová komunikace projektu Pojď hrát hokej probíhá ve dvou vlnách ročně,
vždy cca měsíc před náborovou akcí Týden hokeje, a je rozdělena do dvou částí.
V té první je projekt propagován centrálně po celé České republice a jejím cílem
je prezentace ledního hokeje jako správného sportu pro děti a zviditelnění celého
projektu Pojď hrát hokej. Cílí tak na českou veřejnost. Ve druhé části marketingové
komunikace, která probíhá souběžně s centrální propagací, se komunikuje pouze
náborová akce Týden hokeje a jejím cílem je pomocí všech kanálů informovat o akci
a přivést na stadiony co nejvíce rodičů s dětmi. Pan Landa v neformálním rozhovoru
uvedl, že záměrem ČSLH je celková rozmanitost reklamy s využitím mnoha
komunikačních kanálů, aby byla reklama viditelná a zasáhla širokou veřejnost
a cílovou skupinu na co nejvíce místech.
ČSLH rozjel první vlnu reklamní kampaně začátkem ledna 2017. Kampaň byla
rozdělena na dvě části:
•

centrální kampaň,

•

kampaň na blížící se náborovou akci Týden hokeje.

Pro lednovou vlnu marketingové komunikace projektu a akce Týden hokeje pracoval
ČSHL s celkovým rozpočtem okolo 4 500 000,- Kč. Pro centrální kampaň použil
cca 2 700 000,- Kč. Zbytek, tedy 1 800 000,-Kč, využil na propagaci Týdne hokeje.

6.1 Centrální marketingová kampaň
V rámci první vlny centrální marketingové komunikace

propagující hokej

jako „správný sport pro vaše dítě“ bylo využito několika komunikačních kanálů.
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6.1.1 Billboardy
Součástí centrální kampaně bylo 143 billboardů, které mohla široká veřejnost
zaznamenat

na

území krajských

měst

po

celé

České

republice

v období

1.1 – 28.1.2017.

6.1.2 Tisková média
Propagace projektu probíhala také v tisku v období 3.1. – 28.1. 2017. Bylo zde využito
hlavně služeb od Czech News Center jakožto hlavního mediálního partnera svazu.
Tištěná

reklama

se

objevila

v sedmi

inzerátech

v celostátních

médiích,

a to v tiskovinách ABC, Reflex, Deník Sport a Blesk.

6.1.3 Ledové plochy
Komunikaci projektu bylo možné zaznamenat také na stadionech všech klubů
hokejové Tipsport extraligy, kde bylo umístěno logo Pojď hrát hokej na ledové ploše.

6.1.4 Sociální sítě
Jedním z hlavních cílů projektu je tvorba zajímavého obsahu komunikace a prezentace
mládežnického ledního hokeje. ČSHL se proto snaží tvořit a vymýšlet zajímavá videa,
rozhovory s hráči, infografiky a v rámci PR kampaně zajistit aktivitu na sociálních
sítích. Zajímavý obsah následně podpoří finanční částkou, aby se dostal k co nejvíce
lidem.

6.2 Marketingová kampaň náborové akce Týden hokeje
Zhodnocení a představení druhé části reklamní kampaně v rámci projektu Pojď hrát
hokej v lednové vlně roku 2017 chci věnovat větší pozornost, jelikož se týkala pouze
náborové akce Týden hokeje a s níž je spojena i reklamní kampaň na Facebooku.
Jak už bylo řečeno výše, Týden hokeje si kluby organizují samy za podpory
Českého svazu ledního hokeje. ČSLH apeluje na jednotlivé kluby, že vedle
organizačně-technického zajištění akce je potřeba řádná propagace.
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Propagace v rámci reklamní kampaně zaměřené na náborové akce Týden hokeje
probíhá na úrovni centrální, o kterou se stará ČSLH, a regionální, kterou mají
na starost kluby za podpory ČSLH.

6.2.1 Celostátní kampaň
Celostátní reklamní kampaň probíhala souběžně s centrální kampaní projektu Pojď
hrát hokej a bylo při ní využito stejných komunikačních kanálů jako v předchozím
případě rozšířených o online prostředí, rádio, televizi a LED obrazovky.
6.2.1.1 Billboardy
Při propagaci Týdne hokeje pomocí billboardů se využilo 100 ploch, které byly
umístěny především ve městech, kde se konaly náborové akce. Zahlédnout je bylo
možné v rozmezí 1.1. – 28.1.2017.
6.2.1.2 LED obrazovky
Na LED obrazovkách se na 19 místech v České republice zobrazovala animace
k Týdnu hokeje, a to v období 1. – 31.1.2017, ve kterém proběhlo celkem
56 048 zobrazení.
6.2.1.3 Tisková média
Tištěná reklama probíhala souběžně s centrální kampaní projektu Pojď hrát hokej
v období 3.1. – 28.1.2017, a to v osmi inzerátech v časopisech Reflex a ABC
a novinách Deníku Sport a Blesk.
6.2.1.4 Rádio
Rádio Impuls odvysílalo v období 9.1. – 25.1.2017 celorepublikově celkem 40 spotů
lákajících na Týden hokeje.
6.2.1.5 Televize
Na Týden hokeje upozorňovala i Česká televize, když v průběhu celého ledna
odvysílala 60 injektáží a 20 sponzorských vzkazů během přenosů z 10 utkání Tipsport
extraligy ledního hokeje.
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6.2.1.6 Online reklama
ČSLH si zaplatil v online inzerci 1 000 000 impresí, kdy 450 000 impresí bylo
zprostředkováno pomocí balíčku sportovních webů od společnosti HyperMedia a.s.,
331 000 impresí prostřednictvím webu bleskprozeny.cz a 250 000 impresí na webu
isport.cz. Online kampaň probíhala v období 9. – 25.1.2017.
6.2.1.7 Sociální sítě
Mimo již zmíněné komunikační kanály se ČSLH rozhodl zařadit do propagace Týdne
hokeje reklamu na sociální síti Facebook. Tato internetová kampaň probíhala
v termínu 2.1. – 28.1.2017. Byla zacílena na města, kde se nábory konaly a na může
a ženy ve věku, ve kterém se předpokládá, že budou mít děti ve věku 4 – 8 let.
Jelikož je má diplomová práce založena především na tématu reklamní kampaně
na Facebooku, více detailů budu zmiňovat v následující části práce.

6.2.2 Regionální propagace
Regionální propagace Týdne hokeje byla v režii samotných hokejových klubů
za podpory ČSLH. Kluby měly zodpovědnost za lokální propagaci. Jejich povinností
byla informovat mateřské školy v okolí svého působení nebo oslovit regionální rádia.
ČSLH dodával letáky a plakáty dodával všem zúčatněnám klubům. Pro obecnou
propagaci ledního hokeje obdržely kluby 500 ks letáků a 50 ks plakátů „Správný sport
pro vaše dítě“.
Pro propagaci Týdne hokeje byla vytvořena tisková data na letáky a plakáty
pro jednotlivý klub zvlášť. Všechny kluby musely do jednotného data nahlásit
na ČSLH v jakém termínu náborovou akci uspořádají. Poté grafik připravil tisková
data na plakáty, bannery a weby pro každý klub zvlášť. Povinností klubů bylo nasadit
reklamní bannery na web a vytisknout si plakáty a letáky, v jakém počtu uznají
za vhodné.
Veškerá mediální podpora klubů je závislá na partnerech projektu. Kluby,
které jsou zapojené do projektu Pojď hrát hokej, čerpají výhody ze spolupráce
s partnery, tudíž se zavazují poskytnout prostor pro prezentaci partnerů projektu
Pojď hrát hokej při akcích v rámci Týdne hokeje. Pan Landa v rozhovoru uvedl,
že při regionální propagaci se ČSLH snaží upozorňovat kluby na to, aby se vyhnuly
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jakéhokoliv spojení obchodních značek svých klubových partnerů se symbolikou
projektu Pojď hrát hokej. Pokud se kluby potýkají s jakoukoliv komplikací v tomto
kontextu, musí dojít ke schválení ze strany ČSLH.
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7 REKLAMNÍ KAMPAŇ NA FACEBOOKU – LEDEN 2017
Ke komunikaci s českou veřejností a především rodiči, k uveřejňování novinek,
sdílení zajímavého obsahu, využívá ČSLH po celou dobu trvání projektu především
sociální síť Facebook a svou fanouškovskou stránku s názvem „Pojď hrát hokej“.
Díky širokému využívání Facebooku pro svou komunikaci se ČSLH rozhodl
do marketingové komunikace projektu zahrnout i reklamu na této sociální síti.

7.1 Správa facebookové stránky Pojď hrát hokej
Po celý rok probíhá neustálá aktualizace FB stránek prostřednictvím sdílení různých
informačních grafik v podobě obrázků, videí, odkazů na věcné články. Vše za účelem
naplňování vytyčených cílů projektu. Dění na FB stránce nejvíce ožívá před,
v průběhu a bezprostředně po konání náborové akce Týden hokeje.
Realizaci celého projektu včetně správy FB stránky si ČSLH řídí sám. Na některé
specializované činnosti, k nimž patří i aktivace reklamní kampaně na Facebooku,
využívá služeb externích dodavatelů.
Se spouštěním reklamní kampaně na Facebooku jde ruku v ruce i zvyšující se aktivita
na stránce v podobě různých komentářů, dotazů apod. V teoretické části jsem uvedla,
že při správě FB stránek a reklamních kampaní je důležitá okamžitá odezva
a reagování na dotazy. Proto ČSLH přenechává v době plynutí kampaně správu
facebookové stránky v rukou toho, kdo reklamní kampaň na Facebooku zajišťuje,
s tím, že obsah pro hlavní kanál příspěvků je dodáván ze strany ČSLH.

7.2 Realizace a postup tvorby reklamní kampaně Týdne hokeje
Před začátkem vytvoření kampaně pro lednový termín Týdne hokeje bylo nutné
si uvědomit, jaký účel reklamní kampaně na Facebooku použít, na koho a jak reklamu
zacílit, a hlavně jak rozdělit přiřazený rozpočet.
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7.3 První krok – Příprava před nastavením kampaně
Před nastavováním kampaně jsem si pro lepší orientaci a usnadnění vytvořila tabulku
s potřebnými údaji. Ve sloupcích bylo následovné:
•

kluby,

•

termíny,

•

města,

•

PSČ měst,

•

den konání akce v daném městě,

•

URL adresa s UTM parametry pro každé město zvlášť.

V teoretické části jsem vysvětlila, proč a jak se UTM parametry u reklamních kampaní
používají a kvůli následnému reportu a vyhodnocení výsledků kampaně jsem se je
rozhodla využít také.
Obrázek č. 4: Příprava kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
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7.3.1 Tvorba UTM
V teoretické části jsem uvedla, že vytvářet UTM parametry lze pomocí nástrojů, které
různé webové stránky nabízí. K vytváření UTM parametrů pro tuto kampaň jsem využila
služeb Google Analytics URL Builder, který Facebook nabízí. Konkrétní text UTM
parametrů zachycuje obrázek č. 5.
Obrázek č. 5: Tvorba UTM parametrů

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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7.4 Druhý krok – Vytvoření kampaně Týden hokeje (TH) Leden 2017
Pomocí nástroje pro reklamu na Facebooku Power editor jsem vytvořila novou
kampaň s názvem TH Leden 2017. Jelikož cílem kampaně bylo upozornit a
prostřednictvím webu informovat o náborových akcí v rámci Týdne hokeje, za
marketingový účel kampaně jsem zvolila návštěvnost.
Obrázek č. 6: Vytvoření kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com

7.5 Třetí krok – Sada reklam
Po odsouhlasení vytvoření kampaně jsem mohla začít s nastavováním jednotlivých
sad reklam.
Obrázek č. 7: Sada reklam

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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7.5.1 Název
Všechny sady reklam jsem pojmenovala vždy po městě, ke kterému byla v rámci
kampaně sada reklam vytvořena.

7.5.2 Rozpočet a plán
Začátek kampaně jsem naplánovala na 2. ledna s tím, že ukončení všech sad reklam
jsem nastavila v závislosti na tom, v jakém datu se náborová akce v daném městě
konala. Například, když datum náborové akce v Kadani bylo 24. ledna, zvolila jsem
ukončení den předtím, tedy večer 23. ledna, jak si lze všimnout na obrázku č. 8.
Pro každou sadu reklam jsem zvolila dlouhodobý rozpočet ve výši 1 000,-Kč.
Výjimka nastala u sad reklam, které prezentovaly města, ve kterých se akce účastnilo
více klubů. Nabízela se možnost zacílit sadu reklam na část města, ve kterém se klub
nachází a podpořit ho částkou 1 000,- Kč nebo zvolit variantu jedné sady reklamy pro
celé město s navýšením rozpočtu o tolik, kolik bylo ve městě zúčastněných klubů.
Rozhodla jsem se pro druhou variantu, jelikož cílení na jednotlivé části měst
nenabízelo velký okruh potenciálně oslovených uživatelů.
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Konkrétně šlo o Prahu (6 klubů), Brno (3 kluby), Jindřichův Hradec (2 kluby),
Pelhřimov (2 kluby). Sady reklam těchto měst jsem podpořila částkou 6 000,-Kč,
3000,- a dvakrát 2000,-Kč.
Obrázek č. 8: Rozpočet a plán

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com

7.5.3 Okruh uživatelů
V teoretické části jsem zmínila, že při tvorbě reklamní kampaně na Facebooku lze cílit
několika způsoby. Z obrázku č. 9 je patrné, že jsem zvolila zacílení podle lokality,
věku, pohlaví, jazyku uživatelů.
Co se týče lokality, volila jsem cílení hlavně podle názvu měst, v některých případech
jsem vybrala cílení podle PSČ. Kritériem, podle kterého jsem vybírala mezi těmito
dvěma variantami, byl počet potenciálně oslovených lidí, které Facebook při výběru
každé varianty ukáže.
Další otázkou ohledně cílení bylo, na jaké uživatele, jakého pohlaví a v jakém věku
reklamu zacílit. V tomto případě jsem zvolila cílení na muže i ženy ve věku
28 – 38 let, tedy ve věku, ve kterém jsem předpokládala, že by oslovení uživatelé
mohli mít děti staré 4 – 8 let.
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Celou kampaň jsem zacílila na česky mluvící uživatele Facebooku.
Obrázek č. 9: Okruh uživatelů

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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7.5.4 Umístění
Pro umístění reklamy lze zvolit několik možností zobrazení, od platforem (Facebook,
Instagram), po přesná umístění v rámci platforem. Pro každou platformu a umístění
se vytvářejí jiné obrázky s různými parametry. Pro lednovou kampaň Týdne hokeje
jsem zvolila možnost umístění Kanály, z teoretické části známé jako new feeds, tedy
možnost, kdy se reklama bude zobrazovat pouze v panelu hlavních příspěvků.
U tohoto kroku jsem také vybrala možnost všech zařízení, aby se cílové skupině
zobrazovala reklama na PC, mobilních telefonech, tabletech apod.
Obrázek č. 10: Umístění

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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7.5.5 Optimalizace a doručování
Posledním nutným krokem k vytvoření sady reklam byla optimalizace a doručování
reklam. U optimalizace pro doručování jsem zvolila možnost Kliknutí na odkaz.
U možnosti Částky nabídky jsem zvolila variantu Automaticky.
Obrázek č. 11: Optimalizace a doručování

Zdroj: Vlastí zpracování podle www.facebook.com

7.6 Čtvrtý krok – Reklama
Po vytvoření sady reklam jsem mohla přejít k nastavování reklamy.
Obrázek č. 12: Reklamy

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
Jelikož jsem v každé sadě reklam měla k dispozici dvě varianty obrázků do reklam,
bylo nutné nastavit obě dvě zvlášť.
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7.6.1 Obrázek
Prvním bodem byla možnost nahrání obrázku.
Obrázek č. 13: Obrázek

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com

7.6.2 URL
Dalším bodem tohoto kroku bylo umístit URL adresu, tedy cíl, kam se přes reklamu
uživatelé Facebooku prokliknou. U každého města jsem musela změnit URL adresu,
i když odkazovala na jeden a ten samý web. Bylo to nutné kvůli UTM parametrům,
které byly pro každé město jiné.
Obrázek č. 14: URL

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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7.6.3 Text, Titulek, Popis odkazu
Asi nejvíc práce při nastavování kampaně dalo vymyslet popisek k reklamě, titulek
a popis odkazu. Na obrázku č. je možné si prohlédnout, pro jaký text jsem se rozhodla.
Obrázek č. 15: Text, titulek, popis odkazu

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com

Po vyplnění textu, titulku a popisu odkazu jsem mohla poslat reklamu na schválení
a dát se na nastavení druhé varianty v sadě reklam. Všechny body nastavení byly
stejné jako v předchozím případě, jen se musel změnit obrázek.
Po schválení obou variant byla dokončena tvorby první sady reklam obsahující dvě
reklamy. Jejich podobu lze vidět na obrázku č. 16.
Obrázek č. 16: Varianty reklam

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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7.7 Pátý krok – Duplikace sady reklam
Kroky týkající se nastavování kampaně, které jsem až doteď vyjmenovala, se týkaly
nastavení pouze jedné sady reklam. Pro odstartování kampaně jsem musela vytvořit
sady reklam i pro zbývajících 126 měst. Zvolila jsem možnost duplikovat sadu reklam,
protože většina nastavených parametrů byla pro všechny sady reklam stejná.
Obrázek č. 17: Duplikace reklam

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com

Vše, co jsem u duplikované sady reklam musela vždy změnit, bylo:
•

název sady reklam (název podle města),

•

lokalita,

•

termín ukončení kampaně (podle termínu konání akce v příslušném městě).

Co se týče úrovně reklam, zde bylo kromě obrázku potřeba změnit:
•

URL adresa (kvůli UTM parametrům),

•

text u popisku reklamy (odkazoval na přesné datum a město).
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7.8 Šestý krok – Spuštění kampaně
Nastavování celé kampaně trvalo cca 10 hodin ve dvou lidech, po kterých mohla být
kampaň dne 2. ledna kampaň odstartována.
Obrázek č. 18: Spuštění kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.facebook.com
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8 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
V této kapitole se budu věnovat analýze a zhodnocení výsledků. K vyhodnocení
kampaně mi pomáhají vybrané výkonnostní metriky, které jsem rozdělila do pěti
oblastí zkoumání.

8.1 Úspěšnost
V rámci úspěšnosti se budu zabývat celkovým zásahem, který reprezentují metriky
Dosah, Četnost a Zobrazení, a metrikami Kliknutí na odkaz a CTR, které pomůžou
rozluštit úspěšnost kampaně a oblíbenější variantu obrázku do reklamy.

8.1.1 Zásah
Výsledky metrik znázorňující celkový zásah a jejich výsledky platící pro celou
kampaň ukazuje tabulka č. 2. Lze z ní vyčíst, že kampaň zasáhla 391 899 uživatelů ve
všech 127 lokalitách. Průměrná četnost, která vyjadřuje, kolikrát se v průměru
zobrazily reklamy jednomu člověkovi, se zastavila na čísle 5,35. Obě varianty reklam
v rámci kampaně tedy dosáhly 2 096 660 zobrazení.
Tabulka č. 2: Zásah

127 lokalit
Zdroj: Vlastní zpracování

Dosah

Četnost

Zobrazení

391 899

5,35

2 096 660
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8.1.1.1 Věk a pohlaví
Reklamní kampaň zasáhla muže ve věku 13 – 65 let a ženy 18 – 65 let. Z celkového
počtu 391 899 zúčastněných lidí se kampaň dotkla více žen, a to o 48 499.
Tabulka č. 3: Dosah a věk a pohlaví
Věk a pohlaví

Žena

Muž

Dosah

13-17

0

2

2

18-24

281

100

381

25-34

141 770

113 080

254 850

35-44

77 863

58 078

135 941

45-54

153

348

501

55-64

52

32

84

65+

80

60

140

220 199

171 700

391 899

Dosah
Zdroj: Vlastní zpracování

Nejvíce zasaženou skupinou byly ženy a muži ve věku 25 – 34 let. Následovala věková
skupina v rozmezí 35 – 44 let. Po sečtení těchto dvou věkových skupin byla výsledná
suma celkem 390 791 zasažených uživatelů, což je 99 % z celkového počtu. Nepatrně
se reklamy dostaly k uživatelům jiných věkových kategorií, a to přesně k 1 108 z nich.
Detailnější pohled na věc ukazují graf č 1., na němž lze vidět, jaké procento věkových
skupin bylo kampaní zasaženo nejvíc. I zde se potvrzuje, že nejvíce zasaženými
skupinami byli muži i ženy ve věku 25 – 44 let.
Graf č. 1: Dosah a pohlaví

Zdroj: Vlastní zpracování

82

8.1.1.2 Lokality
Při zadávání okruhu uživatelů Facebook zobrazuje počet potenciálních uživatelů,
které je možno reklamou zasáhnout. Po sečtení počtu potenciálních uživatelů ze všech
127 lokalit by se reklamy mohly dostat až k 801 000 uživatelů. Při pohledu do tabulky
č. 4 je jasné, že nakonec bylo kampaní reálně zasaženo 49 % z celkového
potenciálního okruhu uživatelů.
Tabulka č. 4: Dosah a okruh uživatelů
Dosah

Okruh uživatelů

127 lokalit
391 899
Zdroj: Vlastní zpracování

801 000

% oslovených
uživatelů
49 %

Co se týče dosahu v jednotlivých městech, nejvíce uživatelů v rámci potenciálně
oslovené cílové skupiny se podařilo oslovit v Karlových Varech, kde bylo oslovení
dokonce o 77 % vyšší než potenciální okruh uživatelů (POU) nabízený Facebookem.
Naopak nejmíň potenciálních uživatelů se podařilo oslovit Ostravě – Porubě,
kde kampaň zasáhla pouze 20 % cílové skupiny.
Tabulka č. 5: Lokality a okruh uživatelů
Lokalita % POU

Lokalita % POU

1.

Karlovy Vary

177

127.

Ostrava – Poruba

20

2.

Litomyšl

108

126.

Třemošná

22

3.

Vimperk

103

125.

Brno (3)

23

4.

Břeclav

103

124.

Plzeň

30

5.

Jablonec nad Nisou

102

123.

Třebechovice pod Orebem

34

6.

Benátky nad Jizerou

100

122.

Liberec

34

7.

Pelhřimov (2)

98

121.

Velká Bíteš

35

8.

Vrchlabí

97

120.

Uherský Ostroh

36

9.

Chotěboř

97

119.

Kladno

36

10.
Hořovice
Zdroj: Vlastní zpracování
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118.

Ústí nad Labem

36
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8.1.2 Kliknutí na odkaz
Metrika Kliknutí na odkaz zobrazuje výsledky celkového počtu uživatelů, kteří
na zobrazenou reklamu klikli a dostali se tak na webové stránky. Lednová kampaň
zaznamenala 11 923 kliknutí na odkaz.
8.1.2.1 Pohlaví a věk
Zájem o kliknutí na reklamu projevili ženy ve věku 18 – 64 let a muži ve věku
25 – 65 let. Z celkového počtu 11 923 prokliků se na web projektu prostřednictvím
Facebooku podívalo o 4 373 žen více než mužů.
Tabulka č. 6: Kliknutí na odkaz a věk a pohlaví
Žena

Muž

13-17

0

0

Kliknutí na odkaz
celkem
0

18-24

9

0

9

25-34

4 704

2 251

6 955

35-44

3 426

1 515

4 941

45-54

7

7

14

55-64

2

0

2

0

2

2

8 148

3 775

11 923

Věk a pohlaví

65+
Kliknutí na odkaz
celkem
Zdroj: Vlastní zpracování

Na reklamu nejvíce klikali muži a ženy ve věku 25 – 34 let. Druhou největší věkovou
skupinou, která klikla na minimálně jednu variantu reklamy, byli uživatelé ve věku
35 – 44 let. Tyto dvě skupiny zaujímají opět 99 % z celkového počtu kliknutí na odkaz.
Z ostatních věkových skupin kliklo na reklamu celkem 27 lidí, z toho větší množství
bylo opět u žen.
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Na grafu č. 2 je opět znázorněna detailnější situace ohledně věku a pohlaví ve vztahu
ke kliknutí na odkaz. U žen bylo zaznamenáno nejvíce prokliků u věkové skupiny
25 – 34 let, kterou se 34 % pronásledovala skupina ve věku 35 – 44 let. U mužů byla
situace stejná s tím rozdílem, že u skupiny ve věku 35 – 44 let bylo zaznamenán
o 6 % větší zájem o kliknutí na odkaz než u žen.
Graf č. 2: Kliknutí na odkaz a pohlaví

Zdroj: Vlastní zpracování

8.1.2.2 GA vs. FB
Pro detailnější informace ohledně kliknutí na odkaz a návštěvnosti webu jsem vybrala
srovnání výsledků, které uvádí jak Facebook, tak Google Analytics. Právě kvůli
parametrům z Google Analytics jsem musela v rámci kampaně nastavit pro každé
město speciální adresu s UTM parametry.
Podle obrázku č. 19 počet návštěv webu, které uživatelé přes Facebook provedli,
se u obou dvou vyhodnocovacích nástrojů liší o 393 jednotek.
Obrázek č. 19: GA vs. FB

Zdroj: Vlastní zpracování

85

Výsledky metrik u obou dvou nástrojů se ze 127 sad reklam rovnal pouze v jednom
případě, a to u sady určené pro Písek. V ostatních případech byly větší buď hodnoty
naměřené Facebookem nebo naopak hodnoty naměřené podle Google Analytics
převyšovaly hodnoty Facebooku. V prvním případě byl největší rozdíl zaznamenán
v sadě reklam pro Kopřivnici, v druhém u sad reklam pro Náměšť nad Oslavou. Přesné
hodnoty ukazuje tabulka č. 7.
Tabulka č. 7: GA vs. FB
GA

FB

Rozdíl

Kopřivnice

80

113

33

Náměšť nad Oslavou

165

76

89

Písek
Zdroj: Vlastní zpracování

53

53

0

8.1.3 CTR
Asi nejdůležitější metrikou v rámci vyhodnocování úspěšnost je CTR, které dává
do podílu počet oslovených uživatelů (Dosah) a Kliknutí na odkaz. Zjednodušeně
řečeno, kolik % oslovených lidí provede požadovanou akci, u lednové kampaně
projektu Pojď hrát hokej tedy kliknutí na odkaz.
Tabulka č. 8: CTR
Dosah

Kliknutí na odkaz

Celkové CTR (%)

127 lokalit
391 899
Zdroj: Vlastní zpracování

11 923

3,04

S Dosahem 391 899 uživatelů a 11 923 Kliknutími na odkaz je celkové CTR kampaně
rovno 3,04 %.
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8.1.3.1 Věk a pohlaví
V tabulce č. 9 lze vidět, jak si reklamy vedly v rámci pohlaví a věku. U porovnání
v rámci pohlaví se reklamy s největším úspěchem sešly opět u žen. Nejvyšší hodnoty
CTR v rámci věku dosáhla skupina uživatelů ve věku 35 – 44 let. Všechny zmíněné
skutečnosti zobrazuje tabulka č. 9 a graf č. 3.
Tabulka č. 9: CTR a věk a pohlaví
Věk a pohlaví

Žena

Muž

CTR věk (%)

13-17

0,00

0,00

0,00

18-24

3,20

0,00

2,36

25-34

3,32

1,99

2,73

35-44

4,40

2,61

3,63

45-54

4,58

2,01

2,79

55-64

3,85

0,00

2,38

65+

0,00

3,33

1,43

CTR pohlaví (%)

3,70

2,20

Zdroj: Vlastní zpracování

U žen projevila o reklamu zájem věková skupina od 35 – 44 let. U mužů pak
překvapivě uživatelé okolo 65 let.
Graf č. 3 se věnuje hodnotám CTR ve vztahu k pohlaví a i zde jasně vidět,
že se reklama se potkala s větším úspěchem u žen. U věku je to již zmíněná skupina
35 – 44 let, následována věkovými skupinami 25 -34 let a 45 – 54 let.
Graf č. 3: CTR pohlaví a věk

Zdroj: Vlastní zpracování
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8.1.3.2 Lokality
Co

se

týče

CTR

v jednotlivých

městech,

zde

se

hodnoty

pohybovaly

od 1,94 % – 7,13 %. Průměrná hodnot CTR vyhodnocená ze všech účastněných měst
se dostala na číslo 3,47 %.
Pořadí deseti nejlepších a nejhorších měst v hodnocení CTR ukazuje tabulka č. 10.
Zaujetí uživatelé nejvíce klikali na reklamu v Telči, Čáslavi a Světlé nad Sázavou.
Naopak nejmenší zaujetí s klikem na reklamu bylo zaznamenáno u uživatelů
v Třebechovicích pod Orebem, Nejdku a Třemošné.
Tabulka č. 10: CTR a lokalita

1.

CTR
(%)
Telč 7,13 127.

2.

Čáslav 6,66 126.

3.

Světlá nad Sázavou 6,63 125.

4.

Studénka 5,94 124.

5.

Choceň 5,34 123.

6.

Šternberk 5,28 122.

7.

Hlinsko 5,19 121.

8.

Žamberk 5,15 120.

9.

Dvůr Králové nad Labem 5,12 119.

Lokalita

10.

Vlašim

5,1

Lokalita

CTR
(%)

Třebechovice pod Orebem

1,1

Nejdek 1,26
Třemošná 1,33
Černošice 1,37
Opočno 1,53
Lomnice nad Popelkou 1,55
Nová Paka 1,65
Hradec Králové 1,89
Plzeň 1,89

118.

Uherský Ostroh 1,94

Zdroj: Vlastní zpracování
8.1.3.3 CTR obrázků do reklam
V rámci kampaně byly použity dva obrázky do reklam, bílá a modrá varianta. Souhrn
hodnot obou variant v rámci celé kampaně ukazuje tabulka č. 11, ze které je jasně
vidět, že s vyšším dosahem i kliknutím na odkaz se sešla bílá varianta reklamy.
Tabulka č. 11: CTR obrázků do reklam

Bílí varianta
Modrá varianta
Zdroj: Vlastní zpracování

Klik na odkaz

Dosah

CTR (%)

7 127

299 958

2,38

4 831

250 198

1,93
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Průměrná hodnota CTR bílé varianty dosáhla v rámci 127 sad reklam průměrné
hodnoty 2,42 %.

Hodnoty CTR se u bílé varianty pohybovaly v rozmezí

od 0 – 5,44 %. V tabulce č. 12 je možno vidět, že ač se reklama zobrazila uživatelům
všech cílených měst, ve Velkých Popovicích na odkaz bílé varianty neklikl nikdo.
Naopak největší úspěch zaznamenala bílá varianta ve Světlé nad Sázavou, Chocni
a Čáslavi.
Tabulka č. 12: CTR obrázků do reklam a lokality (bílá varianta)

1.

Světlá nad Sázavou

CTR
(%)
5,44

2.

Choceň

5,19

126.

Rakovník

0,22

3.

Čáslav

5,15

125.

Lomnice nad Popelkou

0,24

4.

Šternberk

5,09

124.

Náměšť nad Oslavou

0,35

5.

Studénka

4,96

123.

Rožnov pod Radhoštěm

0,61

6.

Telč

4,77

122.

Humpolec

0,69

7.

Chotěboř

4,77

121.

Veselí nad Lužnicí

0,73

8.

Frýdlant

4,70

120.

Český Krumlov

0,74

Kopřivnice

4,50

119.

Nejdek

0,94

Jindřichův Hradec (2)
Zdroj: Vlastní zpracování

4,25

118.

Slaný

0,94

Lokalita

9.
10.

CTR
(%)
Velké Popovice 0,00
Lokalita

127.
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U modré varianty byla průměrná hodnota CTR v rámci všech měst 1,90 %. Na modrou
variantu reklamu klikli uživatelé ze všech zacílených měst. Největší zájem o tuto
variantu byl v Žamberku, Humpolci a Soběslavi. Naopak nejméně oblíbená byla
modrá varianta v Mariánských Lázních, Brumově – Bylnici a Jičíně.
Tabulka č. 13: CTR obrázků do reklam a lokality (modrá varianta)

1.

Žamberk

CTR
(%)
4,92

2.

Humpolec

4,39

126.

Brumov-Bylnice

0,47

3.

Soběslav

4,20

125.

Choceň

0,50

4.

Telč

3,96

124.

Jičín

0,53

5.

Domažlice

3,75

123.

Hronov

0,60

6.

Ledeč nad Sázavou

3,65

122.

Bohumín

0,66

7.

Milevsko

3,63

121.

Třebechovice pod Orebem

0,66

8.

Třinec

3,59

120.

Nové Město nad Metují

0,76

9.

Žďár nad Sázavou

3,58

119.

Nová Paka

0,76

10.
Strakonice
Zdroj: Vlastní zpracování

3,56

118.

Karlovy Vary

0,79

Město

127.

CTR
(%)
Mariánské Lázně 0,21
Město

8.2 Cena
Ve druhé oblasti analýzy výsledků se budu zabývat, kolik peněz bylo na kampaň
vyčerpáno a v jaké výši se pohybovaly ceny za sady reklam u jednotlivých měst.
V poslední části porovnám cenu za tisíc zobrazení na Facebooku a u jiných inzertních
ploch.

8.2.1 Vydaná částka
Vydaná částka reprezentuje celkový objem peněžních prostředků, které byly v rámci
kampaně vyčerpány. Je násobkem metriky Klik na odkaz a CPC.
Tabulka č. 14: Cena
Klik na odkaz
127 lokalit
11 923
Zdroj: Vlastní zpracování

Průměrné CPC

Rozpočet

Vydaná částka

10,62 Kč

136 000 Kč

126 634,10 Kč
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V rámci všech 127 sad reklam byl na začátku rozložen celkový rozpočet ve výši
136 000 Kč. Tabulka č. 14 prozrazuje, že při průměrné ceně za klik ve výši 10,62 Kč
s 11 923 prokliky, stála lednová kampaň 126 634,10 Kč. Z celkového nastaveného
rozpočtu nedošlo k vyčerpání částky o 9 366 Kč.
Objem rozpočtu byl plně vyčerpán v rámci 35 sad reklam. U zbylých 92 sad reklam
k vyčerpání nastavené částky nedošlo. Nejméně vyčerpanou částku z celkového
rozpočtu

1 000

Kč

zaznamenala

sada

reklam

pro

Velké

Popovice,

a to ve výši 138,68 Kč.

8.2.2 CPC
CPC se v rámci 127 sad reklam pohybovalo od 3,59 Kč do 18,73 Kč. Průměrná
hodnota CPC v rámci všech sad reklam byla 11,56 Kč.
Nejlevnější CPC zaznamenala Ostrava – Poruba, která byla následována Plzní
a Kladnem. Nejdražší kliknutí na reklamu povedli uživatelé z Písku, Nejdku
a Karlových Varů. Seznam deseti nejnižších a nejvyšších CPC ukazuje tabulka č. 15.
Tabulka č. 15: CPC a lokality
Lokalita

CPC

Lokalita

CPC

1.

Ostrava - Poruba

3,59 Kč

127.

Písek

18,73 Kč

2.

Plzeň

5,56 Kč

126.

Nejdek

16,91 Kč

3.

Kladno

6,40 Kč

125.

Karlovy Vary

16,78 Kč

4.

Frýdek-Místek

6,42 Kč

124.

Kralupy nad Vltavou

16,24 Kč

5.

Třinec

6,54 Kč

123.

Česká Třebová

15,98 Kč

6.

Havířov

6,58 Kč

122.

Ledeč nad Sázavou

15,89 Kč

7.

Zlín

6,75 Kč

121.

Pelhřimov (2)

15,80 Kč

8.

Brno (3)

7,16 Kč

120.

Milevsko

15,72 Kč

9.

Znojmo

7,30 Kč

119.

Vrchlabí

15,57 Kč

10.
Opava
Zdroj: Vlastní zpracování

7,46 Kč

118.

Opočno

15,37 Kč
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8.2.3 FB vs. jiné inzertní plochy
Pro porovnání Facebooku s jinými reklamními plochami jsem si zvolila dvě online
inzertní plochy, které ve své marketingové komunikaci ČSLH pro Týden hokeje
použil. Jedná se o webovou stránku isport.cz a bleskprozeny.cz.
K porovnání mi bude sloužit metrika CPM neboli cena za 1000 zobrazení. Situaci pro
facebookovou kampaň zobrazuje obrázek č. 20, který říká, že při zobrazení ve výši
2 096 660 s rozpočtem 126 634 Kč bylo CPM 60,5 Kč.
Obrázek č. 20: CPM

Zdoj: Vlastní zpracování
V rámci internetového marketingu nabízí různé servery nabídku reklamních ploch.
Ceníky většiny z nich jsou veřejně dostupné. Pan Landa v neformálním rozhovoru
uvedl, že ČSLH si zaplatil na isport.cz 331 000 zobrazení (impresí) a
u bleskprozeny.cz 250 000 zobrazení. Podle platného ceníku Czech News Center (50),
pod které tyto dvě stránky spadají, se CPM za nejbližší formát reklamního sdělení,
jako je u Facebooku, pohybuje u isport.cz za 130 Kč a u bleskprozeny.cz za 180 Kč.
Tabulka č. 16: FB vs. jiné reklamní plochy

iSport.cz
Bleskprozeny.cz
Zdroj: Vlastní zpracování podle (50)

Zobrazení

CPM

331 000

130 Kč

250 000

180 Kč
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Při porovnání výše zmíněných skutečností by za stejný počet zobrazení jako u reklam
v rámci reklamní kampaně na Facebooku zaplatil ČSLH u isport.cz 272 566 Kč
a u bleskprozeny.cz 377 280 Kč.
Obrázek č. 21: FB vs. jiné inzertní plochy

Zdroj: Vlastní zpracování

8.3 Přímá interakce
V předposlední oblasti analýzy výsledků se podívám, jakou aktivitu uživatelé
vynakládali v rámci reklam celé kampaně. Jak jsem zmiňovala v teoretické části,
reklamy se na Facebooku zobrazují v podobě dark postů, když ale reklama uživatele
zasáhne, mohou s ní dělat to samé, co s příspěvkem. Můžou příspěvek v rámci
reklamy sdílet, komentovat a dávat akce typu „To se mi líbí“.
Tabulka č. 17: Přímá interakce
Zájem o stránku

16 424

„To se mi líbí“ u stránky

417

Sdílení

1 156

Reakce na příspěvek
Zdroj: Vlastní zpracování

2 855

Vybrané metriky v této oblasti zkoumání znázorňuje tabulka č 17. Reklamy v rámci
celé kampaně zapříčinily přesně 16 424 akcí, které uživatelé provedli u příspěvků
na fanouškovské stránce projektu. Ač kampaň nebyla určena na sbírání počtu
fanoušků stánek projektu, přinesla reklamní kampaň 417 nových fanoušků FB stránky.
Příspěvky reklam sdílelo přesně 1 156 uživatelů. Uživatelé, kteří reklamu viděli,
dali v součtu všem příspěvkům reklam 2 855 reakcí typu „To se mi líbí“.
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8.4 Zařízení
U nastavování možnosti umístění v sadě reklam jsem vybrala, že se reklamy kampaně
budou zobrazovat na PC a mobilních zařízeních. K porovnání jednotlivých typů
zařízení jsem vybrala metriku Dosah, podle které zjistím, kolik uživatelů a na jakých
zařízeních zasáhla reklama uživatele, a metriku Klik na odkaz, podle které zjistím,
kolikrát a na kterém zařízení uživatelé na zobrazovanou reklamu klikali.
Uživatele Facebooku zasáhla reklama na smartphonu, počítači, iPhonu, tabletu, iPadu
a iPodu. U 4 987 uživatelů nedokázaly analytické nástroje Facebooku rozpoznat typ
zařízení.
Tabulka č. 18: Zařízení
Typ zařízení

Dosah

Klik na odkaz

IPod

28

0

iPad

3207

66

Jiné

4987

141

Tablet

12714

313

iPhone

31952

778

Počítač

77240

1314

261771

9311

Smartphone
Zdroj: Vlastní zpracování
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Graf č. 4 popisuje skutečnost, kolik uživatelů a na jakém zařízení na reklamu klikalo.
Z tohoto ohledu proběhlo nejvíce kliků ve smartphonu, počítači a iPhonu, nejméně
na iPadu. Na zařízení iPod nezaznamenaly analytické nástroje Facebooku ani jeden
klik.
Graf č. 4: Typy zařízení a kliknutí na odkaz

Zdroj: Vlastní zpracování
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9 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KAMPANĚ
Lednová reklamní kampaň na Facebooku probíhala od 2.1. – 28.1.2017
ve 127 lokalitách v celé České republice. Byla cílena na města, ve kterých se náborové
akce v rámci Týdne hokeje konaly. Zasáhla přesně 391 988 z potenciálního okruhu
801 000 uživatelů Facebooku, což je 49 %. Ze zasaženého počtu uživatelů celkem
11 923 kliklo na odkaz reklamy a projevilo tak zájem dostat se na webové stránky
projektu. Metrika CTR, která představuje hlavního ukazatele úspěšnosti internetových
reklam, dosáhla v rámci celkové kampaně 3,04 %.
Nejlépe se podařilo zasáhnout potenciální okruh uživatelů v Karlových Varech,
Litomyšli a Vimperku, kde čísla oslovených uživatelů dokonce převyšovala
potenciální okruh, který při nastavování cílení Facebook nabízel. Nejméně se z tohoto
pohledu podařilo oslovit uživatele Ostravy – Poruby, Třemošné a Brna.
Při porovnání dosahu a kliknutí na odkaz, tedy výsledků metriky úspěšnosti CTR,
si reklamy v rámci kampaně vedly nejlépe v Telči, Čáslavy a Světlé nad Sázavou.
Nejhorší projevený zájem o reklamu byl zaznamenán u uživatelů z Třebechovic pod
Orebem, Nejdku a Třemošné.
Obrázek č. 22: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
Kampaň zasáhla ženy ve věku 18 – 65 let a muže ve věku 13 – 65. Nejvíce zasaženou
skupinou v rámci stejné věkové kategorie byly s lehkou převahou ženy ve věku
25 – 34 let. Obě dvě pohlaví ve věku 25 – 44 let dávaly dohromady 99 % celkově
zasažených uživatelů Facebooku. Jelikož analytické nástroje Facebooku podávají
informace o věku ve stanoveném rozmezí, nelze s přesností říci, jak byla v tomto
ohledu zasažena cílová skupina v rozmezí 28 – 38 let.
Je zajímavé, že reklamy zasáhly i uživatele jiných věkových skupin, na než nebylo
cíleno. To je způsobeno tím, že ač jsou reklamy cíleny na určitou věkovou skupinu,
ta může příspěvky reklam v podobě dark postů sdílet, a tak se reklama může zobrazit
i jiné věkové skupině.
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Největší zájem o kliknutí na odkaz měla nejvíce zasažená skupina, tedy ženy i muži
ve věku 25 – 44 let, s tím, že u žen ve věku 25 – 34 let byl projevený zájem o klik n
a reklamu největší. Pokud spojím metriky Dosah a Klik na odkaz, zjistím výsledky
metriky CTR, která nejvíce ukazuje na úspěšnost kampaně. V tomto ohledu hrály
výsledky do karet opět ženám. Největší čísla byla zaznamenána u žen ve věku
35 – 44 let, kde CTR převýšilo 4 %.
S největším úspěchem se kampaň potkala u uživatelů v rozmezí 35 – 44 let.
Překvapivé je dosažení CTR ve výši 3,33 % u mužů nad 65 let. To je způsobeno tím,
že ze 60 mužů v tomto věku, kteří reklamu viděli, 2 z nich projevili o reklamu zájem
a klikli na jednu z variant reklam.
Pro shrnutí výsledků ze strany pohlaví a věku uživatelů, celkově byla reklama
úspěšnější u žen, kde dosahovala lepších výsledků jak u dosahu, tak u projevení zájmu
kliknout na odkaz a navštívit web.
Obrázek č. 23: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
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Do kampaně byly zasazeny bílá a modrá varianta obrázků do reklam. Po spuštění
kampaně Facebook nejprve nabízí obě dvě varianty stejně s tím, že na kterou uživatelé
začnou reagovat víc, tu v dalším doručování upřednostní. Z marketingového hlediska
je zajímavé sledovat i tuto skutečnost. Pro posouzení, jaká varianta byla lepší, jse m
opět použila metriku CTR, ze které vyplynulo, že s větším úspěchem se setkala
varianta s bílým pozadím obrázku, na kterou uživatelé reagovali více. Bílá varianta
byla nejúspěšnější ve Světlé nad Sázavou, Chocni a Čáslavy. Naopak ve Velkých
Popovicích na bílou variantu reklamy nekliknul nikdo.

Obrázek č. 24: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování

Z nastaveného rozpočtu ve výši 136 000 Kč bylo v kampani vyčerpáno 126 634 Kč.
Průměrně se za jeden proklik na web zaplatilo 10,62 Kč. K nevyčerpání nastaveného
rozpočtu došlo u 92 sad reklam s tím, že nejméně vyčerpanou částku zaznamenala
sada reklam pro Velké Popovice. Z analýzy výsledků kampaně je vidět, že je tato
skutečnost odrazem malého okruhu uživatelů a malého zájmu o reklamu.
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Jak jsem zmínila v teoretické části, cena na Facebooku se tvoří pomocí aukce.
To znamená, že o uživatele, které chtějí inzerenti svou reklamou oslovit, soutěží
s dalšími inzerenty. O doručení reklamy rozhoduje více faktorů, a to hlavně kvalita
reklamy, nabízená částka a konkurence inzerentů na daného uživatele. Nejde tedy
s určitostí říct, jak a kde si vedla reklama podle ceny nejlépe. V každé lokalitě se
nacházejí jiní inzerenti, jiný počet konkurentů, jinak zainteresovaní uživatelé. I přesto
ale výsledky kampaně v rámci této oblasti zmíním. CPC se u všech sad kampaně
pohybovala v rozmezí od 3,59 Kč do 18,73 Kč. Nejlevnější cena byla zaznamenána
u sady reklam pro Ostravu – Porubu, nejdráž vyšla sada reklam pro Písek.
Obrázek č. 25: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování

99

Zajímavé bylo porovnání jiných inzertních ploch s reklamní kampaní na Facebooku.
K porovnání jsem vybrala dvě webové stránky, které v rámci své internetové
marketingové komunikace pro Týden hokeje ČSLH využil. Jednalo se o sportovní
web iSport.cz a stránku pro ženy bleskyprozeny.cz. K porovnání jsem použila metriku
CPM. Reklamní kampaň akce Týden hokeje na Facebooku zaznamenala
2 096 660 zobrazení při vydané částce 126 634 Kč. Cena za 1000 zobrazení byla
v tomto případě rovna 60,5 Kč. Po veškerých výpočtech uvedených v kapitole analýzy
výsledků jsem zjistila, že při stejném rozměru reklam a stejném počtu zobrazení by se
na webu iSport.cz zaplatilo 272 566 Kč a na bleskprozeny.cz 377 280 Kč. Je zde ale
nutné dodat, že na zmíněných webech se platilo za přesný počet zobrazení a reklama
měla specifika plošné reklamy na internetu. Na Facebooku bylo využito PPC reklam
s cílením na specifickou skupinu lidí a počet zobrazení byl znám až po ukončení
kampaně.
Obrázek č. 26: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
Po spuštění kampaně je nutné počítat s celkově vzrůstající aktivitou na FB stránce.
I když jsou reklamy zobrazovány v podobě dark postu, jsou pod stránkou
prezentovány a mohou být komentovány. Jedním z faktorů doručování reklam je
i celková aktivita FB stránky a interakce s uživateli. Proto je důležité věnovat správě
FB stránky čas a včasně a věcně odpovídat na dotazy nebo připomínky.
Ač neměla lednová reklamní kampaň Týdne hokeje za účel získat nové fanoušky
FB stránky, přinesly reklamy spojené s kampaní 417 nových fanoušků FB stránce
projektu Pojď hrát hokej.
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Příspěvky reklam uživatelé sdíleli 1 156krát a počet akcí na fanouškovské stránce,
které jsou přisuzovány reklamám, se zastavil na čísle 16 424.
Obrázek č. 27: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
Při nastavování kampaně jsem vybrala možnost zobrazení reklamy na PC a mobilních
zařízeních. Nejvíce na reklamy uživatelé reagovali skrz smartphony, které byly
následovány počítači a iPhony. Nejméně uživatelů projevilo o reklamu zájem přes
iPad a iPod.
Jako poslední věc při zhodnocení výsledků kampaně zmíním odlišnost výsledků
z analytických nástrojů Facebooku a Google Analytics. Při nastavování kampaně pro
lednový termín Týdne hokeje jsem počítala s využitím UTM parametrů, které bylo
potřeba nastavit pro měření v Google Analytics. Zajímalo mě, jak se budou výsledky
u GA a Facebooku lišit. Z teoretické části víme, že můžou nastat tři různé situace.
Buď budou hodnoty metrik Počet návštěv webu z GA a Kliknutí na odkaz
z Facebooku stejné, nebo budou hodnoty metriky Kliknutí na odkaz na Facebooku
větší než hodnoty metriky Počet návštěv v GA nebo naopak hodnoty metriky Počet
návštěv webu v GA bude převyšovat hodnoty metriky Kliknutí na odkaz
na Facebooku. V teoretické části jsem uvedla důvody, proč k těmto skutečnostem
dochází.
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Analýza výsledků kampaně zaznamenala všechny tři zmíněné situace. Počty hodnot
obou metrik byly stejné jen u sady reklam pro Písek. Největší rozdíly hodnot v rámci
metrik byly zaznamenány v Kopřivnici a Náměšti nad Oslavou, jak ukazuje obrázek
č. 28.
Obrázek č. 28: Vyhodnocení kampaně

Zdroj: Vlastní zpracování
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10 DISKUZE
V rámci diskuze jsem se rozhodla porovnat výsledky realizované reklamní kampaně na
Facebooku s teorií Facebooku a navrhnout podle ní doporučení pro tvorbu dalších
kampaní pro náborové akce Týden hokeje.
Návrhy a doporučení by měly vést v budoucích kampaních k dosahování co nejlepších
výsledků.
Výčty návrhů a doporučení plynoucí z první reklamní kampaně jsem uvedla do těchto tří
oblastí:
•

Tvorba a nastavování kampaně

•

Vizuální podoba formátů reklam

•

Správa FB stránky Pojď hrát hokej

10.1 Návrhy a doporučení pro tvorbu a nastavování kampaně
Jak už jsem několikrát zmínila, velice důležitou složkou výkonnosti kampaně je její
nastavení, protože právě to určuje, jak a komu se budou reklamy v podobě dark postů
na Facebooku zobrazovat.

10.1.1 Rozpočet a plán
První oblast nastavování se týká rozpočtu a plánu. Zde je situace celkem jasná. Trvání
kampaně bych nechala stejné s tím, že začátek bych volila minimálně tři týden před
začátkem akce a její ukončení den před konkrétním termínem Týdne hokeje v daném
městě. Pro lepší porovnávání následujících kampaní bych nastavení rozpočtu v podobě
dlouhodobé rozpočtu ve výši 1 000 Kč nechala stejný.

10.1.2 Okruh uživatelů
Další otázka je situace kolem nastavení cílové skupiny uživatelů, kteří se na Facebooku
vyskytují. Z výsledků vyšlo, že kampaň zasáhla více ženy, u nichž se setkala s větším
úspěchem než u mužů, u kterých byly sice výsledky horší, ale ne o moc. V této oblasti
nastavování bych v příští kampani určitě zvolila variantu zacílení na obě dvě pohlaví.
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Další otázkou je, zda jsem zvolila dobré věkové rozmezí cílové skupiny, kterou mají být
rodiče s dětmi ve věku 4 – 8 let. Výsledky říkají, že po nastaveném cílení na uživatele
ve věku 28 -38 let, byli nejvíc zasaženou skupinou byli uživatelé ve věku 25 – 44 let. Pro
příští kampaň bych tedy zvážila, zda cílení v rámci věku nerozšířit.
Definování cílové skupiny na Facebooku z pohledu projektu je velmi složité. Zabývala
jsem se i možností zacílení na užší okruh uživatelů jako jsou rodiče s dětmi, kterou
Facebook při cílení nabízí. Dle mého názoru je ale v tomto případě lepší cílit obecně
na ženy a muže v určitém věku, protože zde existuje pravděpodobnost, že si budou
uživatelé reklamy mezi sebou sdílet a při zásahu uživatele, kterého se akce netýká, může
odkázat reklamu na známé s dětmi ve věku 4 – 8 let. Pro lepší definování cílové skupiny
bych ČSLH doporučila, aby provedl výzkum na stadionech, který by zahrnoval otázky
na demografické údaje návštěvníků a otázky, jak se o náborové akci Týden hokeje
dozvěděli. Jelikož se Týden hokeje koná cca na 140 místech České republiky, je realizace
výzkumu velmi náročná. Zde by mohl ČSLH využít služeb dobrovolníků z oblasti
studentů sportovního managementu zapojených do projektu.
Co se týče cílení podle lokality, zde je vše jasné. Cílit se vždy na města, ve kterých
se náborové akce Týdne hokeje budou konat.

10.1.3 Umístění
Pro

možnost

porovnávání

dalších

kampaní

bych

umístění

také

nechala

stejné – zobrazování reklamy v new feeds na všech zařízeních.

10.1.4 Optimalizace a doručování
Oblast optimalizace a doručování je při nastavování kampaně jedna z nejdůležitějších.
Upravují se v ní možnosti, jak by se podle inzerenta reklama měla v aukci chovat. Podle
úspěšnosti reklamy v rámci aukce ji Facebook doručuje cíleným uživatelům. Podle reakcí
zasažených uživatelů se pak stanovuje cena za proklik, který se projeví v čerpání
rozpočtu. Cílem inzerentů je dosahovat co nejlepších výsledků, v případě kampaně pro
Týden hokeje kliknutí na odkaz, za co nejnižší cenu.
Výsledky kampaně říkají, že cena za proklik (CPC) dosahovala v průměru 10,62 Kč.
Reklamy, které byly součástí sad reklam, dosahovaly v rámci měst různých výsledků
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za ceny v rozmezí 3,59 Kč do 18,73 Kč. K nevyčerpání rozpočtu došlo v případě 92 sad
reklam. Zde je prostor pro velké zamyšlení nad tím, proč k těmto výkyvům v cenách
a nevyčerpání rozpočtů docházelo. Případných možností je mnoho. V případě vysokých
CPC a nevyčerpání rozpočtů je tou nejpravděpodobnější variantou, že o zobrazované
reklamy v dané lokalitě nejevili zasažení uživatelé zájem nebo byla reklama ve srovnání
s dalšími inzerenty nekvalitní a Facebook ji cíleným uživatelům doručoval v malém
množství.
Z mé strany došlo v tomto případě k velkému pochybení a ponaučení do dalších kampaní
s tím, že je nutno kampaň více sledovat a optimalizovat reklamy tak, aby dosahovaly
co nejlepších výsledků. Má doporučení pro další kampaně v tomto ohledu směřují
ke sledování CPC a výsledků u sad reklam pro jednotlivá města a v závislosti na jejich
vývoji zvažovat kroky k dosahování co nejlepších výsledků. V teoretické části jsem
uvedla, že pro dosahování lepších výsledků se doporučuje vizuály reklam měnit, aby byly
dynamické. Doporučením pro ČSLH v této oblasti je příprava více variant obrázků
do reklam, aby se v průběhu kampaně mohly měnit. V případě, že by ani tyto kroky
ke zlepšení výkonu kampaně nevedly, je na zvážení, pokud sadu reklam, která v dané
oblasti nedosahuje dobrých výsledků v podobě kliknutí na odkaz a ceny, raději
nevypnout, aby se neplatily zbytečně velké částky za požadované výsledky (kliknutí
na odkaz). Tyto skutečnosti je ale nutno komunikovat hlavně s ČSLH a dohodnout se
na konečném řešení.

10.2 Návrhy a doporučení pro vizuální podobu formátů reklam
Velice důležité je zabývat se obsahovou a vizuální stránkou reklamy, protože ta je
hlavním tahounem doručování reklam na Facebooku a dosahování nejlepších výsledků.
V teoretické části jsem zmínila, že faktorem, který ovlivňuje doručování reklam
v prostředí aukce, je kromě výše konkurentů, také kvalita obrázků a navržená nabídka.
Jen kvalitní vizuál může vzbudit i u nezainteresovaného uživatele zájem o kliknutí
na reklamu. V tomto ohledu je nutné trendy reklamy na Facebooku sledovat a být neustále
v pozoru, co je zrovna „in“ a upoutává největší pozornost. V dnešní době jsou hodně
úspěšné hýbající se obrázky, které při prohlížení v new feeds zaujmou nejvíc.
Obecně jsou nejvíce oblíbenými motivy vyobrazení dětí a zvířátek.
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V tomto ohledu bych do dalších kampaní ČSLH doporučila zabývat se i tím, jaký vizuál
a formát reklamy pro svou kampaň využije. Když to vezmu více do detailů, z výsledků
kampaně vyplynulo, že reklamy v rámci kampaně zasáhly více ženy, které na varianty
reklam i více klikali. Výsledky kampaně také říkají, že více oblíbenou variantou byl
obrázek s bílým pozadím. Proto by, dle mého názoru, nebylo špatné vytvořit pro další
kampaň například poutavý hýbající se obrázek s dítětem v hokejové výstroji s bílým
pozadím.

10.3 Návrhy a doporučení pro správu FB stránky Pojď hrát hokej
Další důležitou součástí pro dosažení úspěšné kampaně je správa FB stránek. Je obecně
známé, že Facebook vyhodnocuje aktivitu a dění na stránce po celý rok, 24 hodin denně.
Je důležité tvořit obsah a starat se o stránku průběžně. Jak už jsem zmínila, dění
na FB stránce Pojď hrát hokej ožívá hlavně v době konání náborových akcí Týden hokeje.
Mým návrhem v této oblasti je vytvořit si tzv. publikační plán, který bude zahrnovat plán
příspěvků a nápadů, jak stránku udržovat a neustále aktualizovat. U tohoto doporučení
je nutno dodat, že s větším množstvím obsahu bude zapotřebí se o FB stránku více starat
opravdu důkladně, jelikož uživatelé budou mít více příležitostí ke komentování
a dotazům, což vede k nutnosti včasně a věcně odpovídat. Pokud se tedy ČSLH touto
cestou vydá, musí počítat s pracovní silou, která se bude o FB stránky pečlivě starat.
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11 ZÁVĚR
Pro vypracování své diplomové práce jsem si vybrala oblast internetového marketingu,
přesněji řečeno reklamu na sociální síti Facebook. Pro nezainteresované osoby
představuje oblast internetového marketingu hodně neznámé prostředí. Díky neustále
stoupajícímu využívání internetu k marketingovým účelům nechávají firmy své
zaměstnance pro tuto specifickou oblast školit nebo se spoléhají na služby externích
pracovníků či agentur, kteří se na internetový marketing specializují.
Vedle klasických marketingových dovedností se odborníci z řad internetového
marketingu musí vypořádat s technickými nástrahami internetu. Nejvyužívanější
marketingovou činností firmy na internetu je marketingová komunikace a pro její
realizaci na tomto médiu existují různé technické nástroje a parametry. Specialisté na
internetový marketing musí pro svou činnost sledovat nejnovější trendy. Díky celkem
neznámému odvětví internetového marketingu v oblasti sportu jsem se v poměrně dlouhé
teoretické části zaměřila na popsání terminologie této oblasti. Kvůli neutichajícím
novinkám

jsem

se

snažila

hledat

hlavně

v elektronických

zdrojích

a nejnovějších tištěných publikacích.
Hlavním cílem této práce byla tvorba, realizace a následná analýza výsledků reklamní
kampaně na Facebooku pro náborovou akci Týden hokeje, která je součástí čtyřletého
projektu Českého svazu ledního hokeje s názvem Pojď hrát hokej. Jako první jsem zvolila
popis celé reklamní kampaně pro lednovou vlnu akce Týden hokeje realizovanou Českým
svazem ledního hokeje kvůli začlenění reklamní kampaně na Facebooku do výčtu všech
zvolených marketingových kanálů.
Kvůli tomu, že se v oblasti sportovního marketingu v České republice specifikami
Facebooku a jejího využívání v rámci reklamy nevěnuje moc pozornosti, vytvořila jsem
podrobný návod, jak při realizaci reklamní činnosti na Facebooku postupovat. Jelikož má
projekt čtyřleté trvání, pomůže tento krok k dalším realizacím reklamních kampaní na
Facebooku.
Podstatnou část práce zaujímá analýza výsledků a vyhodnocení kampaně. Odborníci na
reklamu na Facebooku tvrdí, že hlavním vodítkem k definování úspěšnosti reklamní
aktivity na této sociální síti je porovnávání jednotlivých reklamních aktivit a kampaní.
Protože se jednalo o první reklamní kampaň na Facebooku v rámci projektu Pojď hrát
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hokej, vytvořily výsledky základní stavební kámen pro realizace a vyhodnocování dalších
kampaní.
V diskuzi zmiňuji, že ponaučení z vyhodnocení první kampaně projektu je hlavně
důležitost jejího vyhodnocování a optimalizování v průběhu jejího trvání. Díky svému
rozsahu a počtu sad reklam je ale realizace tohoto kroku velmi těžká. Pro dostačující
sledování a optimalizování kampaně by bylo v tomto ohledu za potřebí více správců,
jelikož je správa hodně časově náročné.
Jak už jsem v předchozím textu zmínila, dle mého názoru je za potřebí se tématu reklamní
činnosti na Facebooku v oblasti sportovního marketingu v České republice zabývat.
Většina fotbalových a hokejových klubů jsou obchodními společnostmi a realizují
všechny činnosti marketingu. Skoro všichni využívají služeb Facebooku jako nástroje pro
realizaci svých PR aktivit. Všichni mají své FB stránky, na kterých informují fanoušky
o novinkách a vytvářejí různé PR kampaně. Skoro žádný klub už ale není schopen dostat
tento obsah k větší skupině uživatelů, protože neví, jakým způsobem příspěvek podpořit
a zacílit a vytvářet reklamní aktivitu na této sociální síti, bez které bude publikování
jakéhokoliv neplaceného obsahu zanedlouho ztrácet smysl, jelikož, jak jsem uvedla
v teoretické části, Facebook po vytvoření možnosti placeného příspěvku začíná
neplacený obsah doručovat čím dál méně lidem.
Nevyužívání reklamních aktivit na Facebooku v oblasti sportovního marketingu je velká
škoda a vidím v této oblasti velký potenciál pro zlepšení. Školy, které se specializují
na sportovní management a marketing, by měly do svých studijních plánu zahrnout také
výukové kurzy týkající se internetového marketingu a začít produkovat absolventy, kteří
budou mít aspoň základní znalosti tohoto oboru a budou moct vytvářet budoucnost
internetové marketingové komunikace ve sportovním prostředí.
Jsem ráda, že průkopnickou organizací je v tomto ohledu Český svaz ledního hokeje,
který si nástup sociálních médií jako reklamního nástroje uvědomuje a ke komunikaci
svých projektů využívá jejich služeb.
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