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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje aspektům komunikační strategie řetězce Globus v online 

prostředí. Práce se nejprve zabývá definováním elementárních pojmů jako komunikační 

strategie nebo marketing, které pokládají teoretické základy pro další kapitoly věnované 

online marketingu. Jsou zde důkladněji popsány online marketingové nástroje, jejich 

charakteristiky a současné tendence. Dále se práce věnuje samotné společnosti Globus  

a analýze její současné strategie v online prostředí, důraz je pak kladen především na 

facebookovu komunikaci, která je pro značku momentálně klíčová. V závěru práce je 

věnován prostor analýze konkurenčních řetězců a jejich aktivitám na Facebooku; 

primárně pak publikovanému obsahu a interagování publik s tímto obsahem.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with various aspects of communication strategy of grocery and 

other FMCG chain Globus in online environent. The thesis is initially focused on 

elementary terms such as communication strategy or marketing, which lay base for the 

following chapters dedicated to online marketing. In these chapters, online marketing 

tools are described more in depth, as well as their characteristics and tendencies. The 

subsequent chapters are focused on the company itself and its strategy in online 

environment; here, the emphasis is put primarily on Facebook communication, which is 

crucial for the brand at this point. In conclusion, an analysis of competition chains’ 

activity on Facebook is presented; primarily with emphasis on published content and 

interactions of audience with this content.  
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Úvod 

  Tato bakalářská práce nese název Komunikační strategie řetězce Globus v online 

prostředí. Právě online prostředí a nové moderní technologie jsou neuvěřitelně 

dynamickou oblastí, která ovlivňuje v podstatě vše, od našeho každodenního života až po 

vědní obory včetně marketingu. Marketingové teorie a přístupy, jejichž základy byly 

položeny během 20. století, se díky novým technologiím ve svých základech pomyslně 

otřásají a vzniká mnoho zcela nových tendencí. Mění se nejen samostatné komunikační 

nástroje a média, skrze které jsou marketingové aktivity vedeny, ale i samotní zákazníci 

a  přístup k nim.  

 

  Díky digitálním technologiím, jako jsou například sociální média, jsme navíc 

marketingem firem obklopeni ještě více než kdy dřív. Z online aplikací, jejichž prvotním 

cílem bylo sdružovat přátele či sdílet fotky, se během několika let neplánovaně staly 

mocné marketingové nástroje. A ty značky, které si jejich potenciál rychle uvědomily a 

začaly jej plně a chytře využívat, si vydobily náskok před svými konkurenty a především 

docílily něčeho doposud v podstatě nevídaného: uživatelé jejich obsah konzumují 

dobrovolně a rádi. Právě kvalitní obsah či zajímavá komunikační strategie je ale to, čím 

se mohou značky v již tak zahlceném internetovém online prostředí odlišit.  

 

  Toto téma jsem si zvolila ze dvou hlavních důvodů: prvním důvodem je fakt, že 

prostředí online marketingu a nových digitálních technologií je mi velmi blízké a i do 

budoucna bych se v něm chtěla i nadále realizovat, ale i z důvodu toho, že v období výběru 

tématu práce jsem působila v digitální agentuře 2FRESH, jejímž klientem je právě 

společnost Globus. Pro tu je online komunikace klíčovou součástí marketingově-

komunikačních aktivit, díky které se značce lépe navazuje bližší vztah se zákazníky a 

budí emoce. 

 

  V první části práce se zaměřím na zasazení hlavních pojmů, tedy komunikace a 

marketing, do teoretického rámce, který tak připraví podklad pro další část věnovanou 

vlivu internetu na marketing a rozdílům mezi pomyslným „starým“ a „novým“ 

marketingem. Velká část práce je pak věnována rozboru jednotlivých nástrojů 

využívaných v marketingu v online prostředí, jako jsou webové stránky, plošná 

internetová reklama či sociální sítě. Právě sociálním sítí, respektive sociální síti 
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Facebook, bude věnována největší pozornost. Dále pak bude následovat analýza značky 

Globus a její komunikační strategie, tedy jednotlivých nástrojů online marketingu již 

popsaných v teoretické části a značkou v praxi využívaných. I zde bude věnována zvýšená 

pozornost aktivitám značky na Facebooku, kde značka funguje zatím necelý rok, ale její 

ambice do budoucna jsou značné. Při hlubším studiu podkladů jsem se také rozhodla 

pojmout téma komunikační strategie značky Globus obecně a ne časově omezené na 

období 2015-2016, jak bylo původně stanoveno v tezi. 

 

  V následujícím bodě je nutné podotknout, že co se vlastního výzkumu týče, 

odchýlila jsem se od původních záměrů stanovených v tezi, a to provést výzkum vnímání 

značky Globus v online prostředí pomocí social listeningového nástroje SentiOne. Tento 

záměr se ukázal jako složitě proveditelný a jeho validita by nebyla založena na dostatečně 

relevantních datech. Místo social listeningu jsem se tedy rozhodla provést analýzu a 

komparaci konkurenčních řetězců a jejich aktivit na jejich facebookových stránkách. 

Věřím, že tato analýza je založena na relevantních datech a srovnání může být přínosné i 

pro samotnou agenturu 2FRESH, která se na tvorbě online strategie Globusu podílí.  

  

  Hlavním cílem práce je tedy obsáhnout teoretickou oblast online marketingu 

relevantní pro následnou analýzu online komunikační strategie tohoto řetězce a nakonec 

ji kriticky porovnat s jeho konkurenty. Bakalářská práce si také klade za cíl ukázat, že 

práce na marketingově komunikačních aktivitách v online prostředí nejsou nahodilou 

činností, ale velmi dobře organizovaným a dynamickým procesem, který vychází 

z marketingových plánů společnosti, ale zároveň i přání a podnětů vycházejících od 

zákazníků. 
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1 Komunikace & marketing 

  S ohledem na téma této bakalářské práce je vhodné se nejprve zaměřit na samotné 

pojmy komunikace, marketing a další termíny s nimi spojené a položit tak elementární 

teoretické základy pro následující kapitoly této práce.  

1.1 Komunikační proces 

  Základem modelu komunikace jsou podle Laswella (1948) tyto prvky: kdo říká 

co, jakým kanálem, komu a s jakým efektem. Samotné slovo komunikace pochází 

původně z latinského „communis“, tedy společný. V procesu komunikace se tedy snažíme 

vytvořit s někým něco společného, něco oznámit, podělit se s určitou informací či postoji. 

V rámci tématu této práce se budeme dále zabývat komunikací marketingovou, která je 

spojena s pojmem komunikační proces. To je proces přenosu sdělení mezi odesílatelem  

a příjemcem, zde konkrétně mezi firmou a zákazníkem (i potenciálním zákazníkem)  

a všemi dalšími stakeholdery.  

  

  Komunikační proces sestává ze dvou prvků, kterými jsou odesílatel a příjemce 

informace. Nástrojem je pak zpráva a médium a komunikační funkci zajišťují procesy 

kódování, dekódování, reakce a zpětné vazby. Nesmíme opomenout ani neplánované 

rušivé momenty aneb komunikační šum (Hesková, Štarchoň, 2009). Pojem komunikace 

bývá často redukován pouze na sféru informací, nicméně v širším záběru to může být  

v podstatě jakýkoliv výtvor, hmotný i nehmotný, verbální i neverbální, prezentovaný 

jednou stranou (jednotlivcem či organizací) a přijímaný stranou druhou. Tento projev 

subjektu a následná reakce objektu představuje základ komunikace (Foret, 2011). 

  Právě proto při procesu komunikace nesmíme zapomínat například i na práci se 

symboly. Pokud je provedena vhodně, pak dokáže, právě například v reklamě, 

zjednodušit množství informací i je lépe ukotvit ve vědomí spotřebitele (Přikrylová, 

Jahodová, 2010). 

 

1.2 Marketing 

  Pojem marketing a jeho teorie vychází z předpokladu, že lidé jsou sumou potřeb 

a přání. Ty stojí na samém začátku nákupního procesu a rozhodují o našem nákupním 

chování a rozhodování. V dnešní době ale stojí konečný spotřebitel nebo organizace před 
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širokou nabídkou produktů a služeb a hledá možnosti, jak tyto potřeby a přání uspokojit 

- nevybírá pouze podle nejvyšší kvality a nejvýhodnější ceny, ale také podle získání 

dalších dodatečných výhod (např. služba jako dovezení produktu až domů zdarma nebo 

možnost zapojit se do věrnostního klubu). Firmy proto v současné době nemohou přežít 

jen dobrým fungováním, ale i nabídkou těchto dodatečných výhod, které přání a potřeby 

zákazníků co nejeefektivněji uspokojují, vytváří pro zákazníky hodnoty a nejen plní své 

stanovené cíle, ale budují dlouhodobý vztah mezi firmou a zákazníkem. Marketing je tedy 

založen na odhadu, definici a následném uspokojování potřeb cílových zákazníků 

(Přikrylová, Jahodová, 2010). Zákazník je tedy do jisté míry alfou i omegou 

podnikatelského procesu. 

1.2.1 Marketingový mix 

  Marketingový mix je souhrn základních taktických marketingových nástrojů, 

kterých organizace využívá, aby vzbudila zájem spotřebitele o své služby či produkty. Za 

autora tohoto pojmu je považován profesor N. H. Borden, který jej přirovnal ke "cake 

mix", tedy směsi na dort. Tuto analogii vykládá v tom slova smyslu, že stejně jako při 

výrobě moučníku lze i jednotlivé složky marketingového mixu "namíchat" podle 

individuální chuti a potřeby spotřebitele tak, aby vznikl mix optimální. Nejrozšířenější 

koncepcí členění marketingového mixu je koncept 4P, který se skládá ze 4 částí: product 

(produkt), place (místo), price (cena) a promotion (propagace) (Hesková, Štarchoň, 

2009). 

 

  Postupem času ale byl tento přístup rozšířen o další koncepci: modernější přístup 

4C, který  podle Kotlera (2007) správně vychází více z pohledu zákazníka a ne tolik  

z pohledu marketéra. Propagaci zde tedy nahrazuje slovem komunikace. Firmy potřebují 

v dnešní době moderních komunikačních technologií na zákazníka nejen jednostranně 

mluvit, ale získávat i jeho zpětnou vazbu, komunikovat s ním a snažit se navazovat s ním 

dlouhodobý vztah (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

 

1.2.1.1 Integrovaná marketingová komunikace  

  Jak již bylo řečeno, pojem promotion neboli propagace bývá v marketingovém 

mixu spíše již nazýván komunikace, nebo přímo marketingová komunikace.  
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Marketingová komunikace je tedy mimořádně viditelným nástrojem marketingového 

mixu a chápeme ji jako každou formu komunikace, kterou organizace využívá k 

informování, přesvědčování či ovlivňování svých stávajících nebo potenciálních 

budoucích zákazníků. Skrze tuto komunikaci jsou zprostředkovány informace a jejich 

obsahový význam s cílem usměrňovat postoje a chování spotřebitelů tak, aby byly  

v souladu se specifickými cíli dané organizace (Hesková, Štarchoň, 2009). 

 

  S rostoucím množstvím i intenzitou reklamních sdělení, kterými jsou spotřebitelé 

dnes zavalování, roste i potřeba firem svou komunikaci unifikovat tak, aby si zachovávala 

kontinuitu, ucelenou formu (i po vizuální stránce) a sloužila jako jasný identifikátor 

značky (Robešová, 2012). Jak říká Přikrylová (2010), „moderní firemní komunikace již 

není jen součástí marketingového mixu, ale je provázána s personální politikou a dalšími 

funkcemi firmy, včetně jejího vztahu k otázkám obecného zájmu. Takové pojetí se nazývá 

integrovaná marketingová komunikace“ (dále IMK). V IMK je využíváno většího počtu 

komunikačních kanálů najednou, což znamená, že stejná kampaň značky je 

komunikována jak formou TV spotu, tak i podpořena PR aktivitami, venkovní reklamou 

či bannerovou reklamou na internetu. Podstatou IMK je tedy vytvářet ucelený styl 

komunikace a zajišťovat, aby komunikace měla kontinuální, nikoliv nárazový charakter. 

Jak uvádí Hanzelková (2009), vstupuje i do strategického řízení firmy, neboť slučuje jak 

strategii (branding, komunikační strategii), tak i nástroje, se kterými bude firma 

komunikovat – tedy komunikační mix.  

 

  Marketingová komunikace ale není sebespásná - pokud produkt nebo jeho cena 

nejsou dobré, případně není dostatečná distribuce produktu, komunikační kampaň sama 

o sobě tyto nedostatky jen těžko zlepší (Karlíček a kol., 2016). 

1.3 Komunikační strategie 

  S vývojem marketingu a příchodem novodobých trendů již klasický marketing 

nestačí; téměř vše je v dnešní době napodobitelné, a proto mohu firmy získávat 

konkurenční výhodu často právě díky tomuto, že v oblasti komunikace vynikají určitým 

způsobem nad svými konkurenty. Právě proto je pro realizaci úspěšné marketingové 

aktivity firmy nezbytná dobře nastavená komunikační strategie. Komunikační strategie 

by měla vycházet ze strategie marketingové: ta je založena na STP – segmentaci, 

targetingu a positioningu. Společnost tak objevuje na trhu odlišné potřeby a skupiny, cílí 
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na ty, které může uspokojit lépe než ostatní a pak umisťuje svou nabídku tak, aby si cílový 

trh všiml odlišné nabídky a image (Kotler, Keller, 2004). Komunikační strategie by s tou 

marketingovou měla být v souladu a popisovat, jakým způsobem může podnik dosáhnout 

svých stanovených komunikačních cílů. Na samém začátku plánování komunikační 

strategie by měla stát situační analýza, tzn. analýza situace na trhu  

a možných příležitostí nebo problémů na daném trhu. Pozornost by z hlediska budování 

strategie měla být věnována i aktuálním trendům.  

 

  Po důkladně provedené situační analýze přichází na řadu stanovení 

komunikačních cílů, kterých chce podnik dosáhnout.  Karlíček a Král (2016) uvádí mezi 

nejklasičtější komunikační cíle zvýšení prodejů, zvýšení povědomí o značce (brand 

awareness), ovlivnění postojů ke značce, zvýšení loajality ke značce (brand loyalty), 

stimulace chování směřujícího k prodeji a budování trhu. Volba konkrétních cílů pro daný 

podnik se pak odvíjí od faktorů, které můžeme vyvodit ze situační analýzy a marketingové 

strategie. 

  Jak těchto komunikačních cílů podnik dosáhne, by měla popisovat komunikační 

strategie. Obecně rozeznáváme dva druhy strategií: push a pull. Strategie pull 

(protáhnout) znamená, že prodávající se snaží budovat poptávku konečného spotřebitele, 

který pak vyvine tlak na obchodní mezičlánky. Strategie push (protlačit) spoléhá naopak 

na motivaci jednotlivých obchodních mezičlánků, aby výrobek "protlačily" ke 

konečnému spotřebiteli a do jeho povědomí (Přikrylová, Jahodová, 2010). V rámci 

komunikační strategie je stěžejní výběr vhodného marketingového sdělení, následně 

kreativního zpracování tohoto sdělení a také volba komunikačního mixu (Karlíček a kol., 

2016). 

1.3.1 Marketingový komunikační mix  

  S nástupem moderních technologií a příchodem nových trendů se pochopitelně 

vyvíjí nejen mix marketingový, ale i jednotlivé komunikační disciplíny, kterých mohou 

firmy ve svých komunikačních strategiích využívat. Tyto disciplíny můžeme souhrně 

charakterizovat jako komunikační program firmy neboli komunikační mix (Hesková, 

Štarchoň, 2009). 

  Karlíček (2016) dělí komunikační mix do 7 základních disciplín, kterými jsou: 

reklama, direct marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing & 

sponzoring, osobní prodej a online komunikace. Mezi těmito složkami jsou osobní  
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i neosobní formy komunikace. Jednotlivé nástroje komunikačního mixu by měly být 

zvoleny s ohledem nejen na určené komunikační cíle, ale i na to, zda daný podnik operuje 

v segmentu B2B nebo B2C.1  

  Za nejstarší a asi i nejviditelnější složku komunikačního mixu bývá považována 

reklama. Vzhledem k povaze této bakalářské práce ale budeme věnovat největší 

pozornost online komunikaci, o jejíž charakteristice a různých formách bude pojednávat 

jedna z následujících kapitol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 B2B - business to business aneb obchodní vztahy mezi dvěma společnostmi 

B2C - business to consumer aneb obchodní vztahy mezi společností a koncovým zákazníkem 
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2 Marketingová komunikace na internetu 

“Companies that assume online markets are the same markets that used to watch their 

ads on television are kidding themselves” (Cluetrain manifesto, 1999). 

 

2.1 Vliv internetu na marketing  

  Tak jako do mnoha dalších oborů přineslo i do marketingu 21. století mnoho 

nových trendů a revolučních změn. Teoretické koncepce, které byly během 20. století 

definovány a které vedly k formulaci tradičních marketingových pojmů, již v dnešní době 

rychle zastarávají a ne vždy je můžeme s jistotou aplikovat na aktuální situaci.  

 

  Již v roce 1999 přišel kolektiv autorů Levine, Locke, Searls a Weinberger  

s publikací The Cluetrain Manifesto: the end of business as usual, která pracuje  

s myšlenkou, že internet narozdíl od tradičních médií využívaných v masovém 

marketingu umožňuje neustálou konverzaci nejen mezi spotřebiteli, ale i mezi spotřebiteli 

a firmami. Autoři zde doslova říkají, že “skrze inernet lidé objevují a vynalézají nové 

způsoby, jak sdílet relevantní znalosti rychlostí světla. Důsledkem toho je, že se stávají 

chytřejšími – a často jsou chytřejší než většina firem” (1999). 

 

  S příchodem nových technologií se marketing i přístup k zákazníkovi rapidně 

mění. Internet mění i nákupní chování spotřebitelů: to, jaké zboží a služby zákazníci 

chtějí, jak jej hledají, i to, kde je pak kupují. Bez přistoupení na nové trendy a technologie 

a bez rychlého učení se s nimi efektivně pracovat, může mnoho firem v oblasti 

marketingové komunikace začít rychle ztrácet svou konkurenční výhodu (Griffiths, 

2009). 

 

  Larry Weber (2009) uvádí rovnou několik rozdílů  “nového” marketingu oproti 

tomu “starému”. Jsou jimi například:  

 

• hodnotu značky určují samotní zákazníci podle toho, jak dále značku 

doporučují  

• segmentace a cílení je prováděno podle postojů, zájmů a chování  

• virální šíření obsahu je závislé na jeho kvalitě, upřímnosti, ryzosti 
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• strategie vzniká často naopak, směrem od zákazníků, testování  

   a pro-uživatelského přístupu  

• místo expertů hodnotí a recenzují produkty a služby přímo uživatelů.  

 

2.2 Online marketing 

  Online marketing a komunikace (nebo také internetový marketing) je již v dnešní 

době nedílnou součástí marketingových strategií většiny firem. Počátky internetové 

reklamy se objevují kolem roku 1994, avšak tehdejší omezené technické možnosti 

internetový marketing omezovaly. Posun, který od té doby marketing na internetu ušel, 

je neuvěřitelný: podle Kotlera (2005) se internet změnil z pouhého komunikačního 

nástroje na revoluční technologii, což nazývá "internetovou explozí." Čas, který denně 

tráví lidé na internetu, se stále zvyšuje a díky smartphonům, tabletům a dostupnému 

internetovému připojení již můžeme být online v podstatě pořád a všude. Internet se stal 

nedílnou součástí našich životů, která nám pomáhá nejen vyhledávat informace, 

komunikovat s ostatními, ale také bavit se a nakupovat. A právě tyto skutečnosti přiměly 

firmy, aby se internetem začaly také zabývat a vymýšlet nové strategie, díky kterým se 

na internetu prosadit (Janouch, 2015). 

 

  S trochou nadsázky se dá říci, že firmy, které na internetu dnes nejsou a se svými 

zákazníky aktivně nekomunikují, jako by nebyly. Pravdou ale je, že internet je již v dnešní 

době často tím prvním médiem, po kterém saháme, pokud se chceme něco o dané firmě 

nebo jejích službách a produktech dozvědět. To bylo i prvotním účelem webových 

stránek: firmy je využívaly jako katalogy a prezentace svých služeb, které měly nahradit 

tištěné brožury (Beranová,2014). Kromě samotného zjišťování si informací o produktech 

či společnostech je můžeme sami hodnotit, předávat si názory a zkušenosti o nich  

s dalšími zákazníky a velmi jednoduše společnosti i kontaktovat. Dá se tedy říci, že díky 

některým formám online marketingu, například díky komunikaci na sociálních sítích, 

nebyl dialog mezi zákazníkem a firmou nikdy rychlejší a snazší.  

2.2.1 Charakteristiky online marketingu 

  Online marketing se stal během posledních let důležitou disciplínou 

komunikačního mixu. Janouch (2014) ho definuje jednoduše jako "způsob, kterým lze 

dosáhnout požadovaných marketingových cílů prostřednictvím internetu, a zahrnuje, 



   

 

12 

  

podobně jako marketing klasický, celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, 

přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky." Janouch (2014) také nazývá internet 

obrovskou "tržnicí", kterou tvoří v podstatě neomezená nabídka produktů a velmi dobře 

informovaní zákazníci. Internet je navíc otevřen všem, bez rozdílu na velikost firmy -  

a právě v tom je jeho kouzlo, protože zákazníky a jejich pozornost zde díky kvalitním 

marketingovým aktivitám dokáže získat i malá firma nebo jednotlivec.  

 

  Oproti klasickému marketingu má marketing na internetu mnoho výhod Frey 

(2011) uvádí mezi podstatnými vlastnostmi internetu, které jsou i výhodou online 

marketingu, cílení, interaktivitu a delší působení. Cílení na uživatele dokáže být již  

v dnešní době velmi sofistikované a rozlišovat uživatele dle mnoha různých kritérií. 

Jednodušší audience targeting, které se zaměřuje na demografické údaje, se postupem 

času vyvinulo na tzv. behaviorální cílení. To pracuje na základě sběru dat o preferencích, 

zájmech a chování uživatele na internetu a ačkoliv může být pro zadavatele reklamy  

o něco dražší, garantuje zobrazování reklamy, která je pro uživatele relevannější a tedy 

doručuje lepší výsledky (Drell, 2011). Interaktivita spočívá především v oboustranné 

komunikaci mezi firmou a zákazníkem a ve velmi rychlé výměně informací. Proto je 

marketing na internetu velmi dobrým nástrojem pro budování pozitivní image značky  

a jejích vztahů se zákazníky (Jindra,2011). Výhodou je také vyšší velmi dobrá 

měřitelnost, které dokáže jít až detailů. V neposlední řadě je také třeba zmínit, že oproti 

TV reklamě zde částečně může být i úspora nákladů, například u reklam, kde zadavatel 

platí za proklik (skutečnou akci) a ne pouze za zhlédnutí – výhodou tak může být větší 

efektivita internetové reklamy. (Janouch, 2014)  

 

  Marketing na internetu má samozřejmě i své nevýhody. Mohou jimi být nutnost 

přizpůsobovat se novým trendům velmi rychle a potřeba být neustále o krok napřed. 

Prostředí internetu je totiž velmi nestálé a mnoho věcí se zde mění ze dne na den.  

I rychlost šíření informací může být v některých případech rizikem: negativní publicita 

se zejména na internetu šíří velmi rychle a mohou tak nastat situace, ve kterých je třeba 

nasadit okamžitou krizovou komunikaci. Je proto dobré hlídat si recenze, zmínky o 

značce a diskuze a jednat se zákazníky a se zájmem (Beranová, 2012). 

 

  Neměli bychom ale zapomínat na fakt, že stejně jako špatný produkt nezlepšíme 

komunikací, ani sebelepší prezentace firmy v online prostředí nezmění její skutečnou 
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podobu v prostředí reálném, "offlinovém". Online komunikace by tedy vždy měla být  

v souladu s celkovou marketingovou strategií a není možné je od sebe oddělovat.  

2.2.2 Online marketing v ČR 

  Jelikož se tato práce zabývá značkou působící v tuzemském prostředí, 

charakterizujme si nejprve některé znaky online marketingu v Česku. Podle výzkumů 

Českého statistického úřadu (2015) používá internet v ČR více než 79,7 % osob, což je 

dokonce více, než průměr v EU. 37 % jednotlivců se také připojuje k internetu přes 

mobilní telefon a více jak tři čtvrtiny uživatelů jsou na internetu každý den. Zajímavou 

skutečností také je, že zhruba 65 % uživatelů nakupuje přes internet.  

 

  Zásadní čísla vykazují také investice do online reklamy v ČR. Za rok 2016 dosáhl 

podle výzkumu SPIR2 (2017) objem internetové inzerce rekordních 19,7 miliard korun, 

což představuje 31% nárůst oproti roku 2015. Největší investice šly do display reklamy 

(včetně obsahových sítí) a do reklamy ve vyhledávání. Pro podložení důležitosti online 

marketingu je vhodné srovnat investice do něj i s ostatními mediatypy. Stále dominantní 

postavení má pochopitelně TV reklama, nicméně online reklama se umístila na místě 

druhém s 19,7 miliardami a přeskočila tak poprvé tisk. Všechna tato čísla tedy naznačují, 

že je pro internetový marketing je konkrétně v České republice velmi příhodné prostředí. 

To ostatně potvrdil i předseda SPIR Ján Simkanič: "Letošní rok potvrdil rostoucí trend ve 

využívání online forem inzerce. Česká republika se řadí mezi země, kde je internet druhým 

nejvýznamnějším mediatypem"(SPIR,2017).        

                                                
2 SPIR je Sdružení pro internetový rozvoj v České republice. Zmíněné výzkumy 

probíhaly ve spolupráci s Median, ppm factum a Nielsen Admosphere. 
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Graf 1: Vývoj výdajů do internetové recenze; Zdroj: SPIR, 2017 

        

 

 

 
Graf 2: Podíl jednotlivých mediatypů; Zdroj: SPIR 
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3 Nástroje online marketingu  

  V kapitole Nástroje online marketingu budou popsány hlavní nástroje využívané 

v online marketingu a trendy a tendence s nimi spojené. Největší důraz bude kladen na 

sociální sítě a především pak Facebook. V oblasti marketingu existují samozřejmě i další 

nástroje jako například Search Engine Optimization nebo Pay per click reklama, kterým 

ale není věnován prostor v kapitolách o strategii řetězce Globus, a proto není tak přínosné 

jim věnovat pozornost ani zde, v teoretickém základu.  

3.1 Webové stránky 

  Komunikaci ve formě webových stránek lze považovat za nejrozšířenější způsob 

komunikace firem na internetu. Tyto webové prezentace firem jsou dnes již běžným 

nástrojem firemní marketingové komunikace a slouží nejen k informování stávajících i 

potenciálních zákazníků o aktivitách a službách firmy, ale umožňují i budovat vzájemné 

vztahy i komunikaci s různými cílovými skupinami (Přikrylová, Jahodová, 2010).  

Aby byly webové stránky pro návštěvníka atraktivní, firma by měla věnovat 

pozornost nejen obsahové, ale také vizuální stránce. Podle Heskové a Štarchoně (2009) 

by měly stránky zaujmout na první pohled a podněcovat návštěvníka k návratu. Design 

by měl být v souladu s celkovou image značky, měl by obsahovat její logo, firemní barvy 

a celkově návštěvníkovi evokovat danou značku na první pohled. Je ale důležité, aby byl 

design vždy zároveň i funkční a orientace na webu pro zákazníka jednoduchá a intuitivní.  

 

  Pro tvorbu efektivních webových stránek definovali Rayport a Jaworski (2004 in 

Hesková, Štarchoň, 2009, s.38) 7 základních pravidel neboli 7C. Jsou to:  

• Kontext/Context (rozvržení a design), 

• Přizpůsobení/Customization (schopnost stránky přizpůsobit se potřebám 

zákazníka), 

• Obsah/Content (text, fotky, videa), 

• Komunikace/Communication (zda stránka umožňuje interaktivní nebo 

jednostrannou komunikaci), 

• Spojení/Connection (spojení s jinými stránkami), 

• Obchodování/Commerce (schopnost stránky realizovat komerční 

transakce).  
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  Stejně jako i ostatní nástroje v online prostředí by i web měl mít určené své hlavní 

cíle - tím může být například jen informovat návštěvníka o produktech a službách, 

případně rovnou produkty či služby skrze web prodávat. Všeobecně požadovaným cíli je 

změna znalosti o značce a vyvolání reakce, tedy to, aby návštěvník na webu provedl 

nějakou akci - té se říká konverze. Pokud vlastní firma e-shop, její požadovanou konverzí 

je objednávka zboží, v jiných případech jde například o registraci se do klubu nebo k 

zasílání newsletterů (Media Guru, nedatováno). 

3.1.1 Webová analytika  

  Webová analytika je silný nástroj, který nejen monitoruje návštěvnost webových 

stránek, ale zároveň napomáhá firmám sledovat chování těchto návštěvníků. Měla by 

poskytovat dva typy informací: co se na stránkách děje a jak upravit daný web tak, aby 

více vydělával. Webovou analytiku ale nestačí pouze sledovat: důležité je jí porozumět a 

následně využít získané informace ke zlepšování podoby webu (Němec, 2009). Podle 

Jaška (2009) získaná data můžeme dělit na kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní data 

by měla odpovídat na to co a jak se děje a kvalitativní odrážet to, proč se něco stalo.  

 

  V rámci webové analytiky je možné sledovat mnoho zajímavých metrik, které 

vypovídají o efektivitě a potažmo ziskovosti webu. Základní metriky vychází především 

z analýzy chování návštěvníků na stránkách. Uveďme si tedy ty nejzákladnější metriky a 

charakteristiky, které firmy monitorují a mohou pro ně být přínosné:  

 

• konverzní poměr - jak již bylo uvedeno výše, všeobecným cílem, který by měla firma 

sledovat, je konverze. Z té následně vyplývá konverzní poměr, vyjádřený v procentech: 

tj. poměr konverzí ku počtu kliků. Například pokud je sledovanou konverzí to, aby se 

návštěvníci webu přihlásili do věrnostního programu a ze 100 návštěvníků stránky o 

tomto programu se přihlásí pouze jeden, konverzní poměr je 1 % (Media Guru, 

nedatováno). 

 

• unikátní návštěvníci - počet jedinečných návštěvníků webu za určité časové období, je 

očištěná o návštěvníky, kteří přišli vícekrát. 

 

• délka návštěvy - podstatný ukazatel chování uživatele na webu, průměrná doba, kterou 

návštěvník na stránkách stráví. 
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• bounce rate - souvisí s délkou návštěvy a konkrétně zkoumá míru okamžitého opuštění 

stránky uživatelem. Fendrych (2008) uvádí dvě možnosti vyjádření bounce ratu: procento 

lidí, kteří stránku opouští do 10 sekund, případně si zobrazí pouze jednu stránku. Tato 

metrika je poměrně klíčová, protože pokud je procento vysoké, pro firmu je to signál toho, 

že je nutné zapracovat na strategii, jak zákazníka udržet déle.  

 

  Dále je vhodné měřit také třeba geografické rozmístění návštěvníků, počet 

stránek, které si prohlídli nebo odkud nejčastěji přichází: zda si adresu webu zadali přímo 

adresního panelu vyhledávače, klikli například na odkaz na sociálních sítích nebo přes 

placený reklamní odkaz (Petrtýl, 2014). 

3.2 Plošná reklama na internetu 

  Plošná reklama je jednou z úplně prvních forem reklamy na internetu. U tohoto 

typu reklamy je možné pronajmout si pro reklamní inzerci určitou plochu na webové 

stránce, proto je tedy definována jako reklama plošná. Někdy bývá mylně nazývána jako 

bannerová reklama, nicméně banner je pouze jednou z forem plošné reklamy. Úplně 

prvním formátem plošné internetové reklamy byl banner z roku 1994, který byl součástí 

kampaně firmy AT&T. Z dnešního pohledu je tento banner již dost zastaralý a těžko by 

se dnes ujal, nicméně ve své době znamenal pro online marketing revoluční krok vpřed a 

přinesl tak klasickým reklamám v tisku, televizi či rádiu nového konkurenta (Šolín, 2010, 

s.36). 

 

  Mezi základní metriky, které můžeme v rámci účinnosti plošné internetové 

reklamy měřit, patří:  

 

• počet impresí - neboli počet zobrazení, základní metrika, která sama o sobě nemá 

velkou vypovídající hodnotu.  

 

• míra proklikovosti - neboli CTR (click through rate), je určena v procentech a vypočítá 

se vydělením počtu prokliků počtem zobrazení.  

 

• cena za tisíc zobrazení - neboli CPM (cost per mile); rizikem je útrata všech prostředků 

za zobrazení, která ale nevedou k reálné návštěvě webu a konverzi.  
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• cena za klik - neboli CPC (cost per click), inzerent v tomto případě platí za zrealizované 

kliknutí (Petrtyl, 2014b). 

 

Plošná reklama patří mezi významné příjmy velkých internetových médií, která 

nabízí reklamní plochy na svém webu pro komerční využití a na českém internetovém 

reklamním trhu má stále velmi vysoké zastoupení (Martínek, 2012). Stejně jako i ostatní 

formy reklamy si i plošná reklama musí nacházet inovativní a kreativnější cesty, jak 

zaujmout uživatele a motivovat je, aby na ni klikl. I přesto, že se plošná reklama obecně 

setkává s různými problémy a přestává být tak efektivní, výdaje do ní v České republice 

stále rostou, viz kapitola Online marketing v ČR. V. Janouch (2014, s. 27) dělí plošnou 

reklamu na bannerovou, vyskakovací okna a tlačítka, nicméně toto dělení pokládám za 

lehce nepřesné a dle jiných autorů a zdrojů ho v následujících kapitolách rozdělím na 

bannery a alternativní formy plošné reklamy.  

3.2.1 Bannery 

  S bannerovou reklamou se setkal už asi každý, kdo někdy surfoval po internetu. 

Jedná se o reklamní proužek, který nese určité reklamní sdělení a po kliknutí na něj je 

přesměrován na web inzerenta. Za dobu svého působení ve světě internetové reklamy si 

díky technologickým změnám a potřebě přizpůsobovat se stále náročnějšímu publiku 

prošly mnoha změnami. Z původního obdélníkového tvaru o rozměru 468 x 60 pixelů a 

velmi jednoduché grafické podoby se staly mnohem kreativnější a často interaktivní 

formáty, které mají větší šanci upoutat pozornost spotřebitele (Přikrylová, Jahodová, 

2010). Podle použité technologie můžeme bannery dělit na statické, dynamické a 

interaktivní (Janouch, 2014). 

 

  Možnosti, kam mohou inzerenti bannery umístit, jsou poměrně široké: často jsou 

umisťovány na internetové stránky s vysokou návštěvností, především na serverech 

vyhledávacích služeb nebo na serverech specializujících se na vybranou tematiku. 

Objednat si jejich umístění lze jak na stránkách jediného webu, tak na jeho sítě (např. 

Seznam.cz, v síti webů Mladé fronty), dále pak na sítí Google AdWords, Seznam Sklik 

nebo třeba skrze systém Adform (Petrtyl, 2014). Možnosti zpoplatnění bannerové 

reklamy jsou nejčastěji CPM nebo CPC, které již byly vysvětleny v předchozí kapitole.  
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3.2.2 Alternativní formáty 

  Kromě klasických bannerových formátů existují samozřejmě i další formy plošné 

reklamy. Těm se často říká také “agresivní” formy, vzhledem k jejich rozměru a mnohem 

větší interaktivitě. Tyto formy se za poslední léta poměrně rozmohly - stejně jako majitelé 

webů i zadavatelé reklamy hledají stále další možnosti, jak reklamou co nejvíce zaujmout. 

Ne vždy jsou ale tyto inovace pozitivní, a to především pro uživatele, kterým tyto 

agresivnější formy reklamy nemusí být při prohlížení webu příjemné a mohou ho i od 

nákupu daného produktu odradit (Šolín, 2010).  

  Nejstarším z agresivních formátů je tzv. pop-up. Jedná se o vyskakovací okno, 

které se zobrazuje ihned po vstupu na stránku nebo při kliknutí na odkaz. Částečně může 

překrývat danou stránku a mělo by být možné ho zavřít. Tento typ reklamy bývá podle 

průzkumů zavřen ještě dříve, než se vůbec stihne načíst a často bývá spojován 

s warezovými či pornografickými stránkami. Jedním z těchto formátů jsou tzv. 

interstitials. Jedná se o druh velkoplošné reklamy, která se zobrazuje na cca 5 sekund v 

celém okně reklamy ještě před zobrazením obsahu stránky. Každému uživateli by se měla 

tato reklama zobrazit pouze jednou, což je vzhledem k její agresivní formě výhodou 

(Gold, 2002). 

3.2.3 Současné trendy v online reklamě 

  Plošná reklama představuje momentálně významné příjmy velkých internetových 

médií, která nabízí reklamní plochy na svém webu pro komerční využití a na českém 

internetovém reklamním trhu má stále velmi vysoké zastoupení (Martínek, 2012). Stejně 

jako i ostatní formy reklamy si i plošná reklama musí nacházet inovativní a kreativnější 

cesty, jak zaujmout uživatele a motivovat jej, aby na ni klikl. Takovými inovacemi mohou 

být rich media, neboli nové technologie využívané při tvorbě bannerů s flashovými 

animacemi, streamovaným videem nebo hratelných bannerů. 

 

  Dá se říct, že další inovací jsou i sofistikovanější možnosti v cílení a personalizaci 

zobrazovaného obsahu, které i v této oblasti online marketingu posilují. Pokud chtějí 

zadavatelé reklamy oslovit co nejvíce stávajících i potenciálních zákazníků co 

nejefektivnějším způsobem, je samozřejmě nutné určit si cílovou skupinu a dle ní dále 

kampaň nastavit, tak aby se uživatelům zobrazovala reklama co nejvíce “na míru” 

(Šestáková, 2015). 
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  Problém, se kterým se plošná reklama setkává, se nazývá bannerová slepota. 

Poprvé byl tento jev popsán v roce 1998 a označuje podvědomé ignorování bannerů a 

dalších formátů. Uživatelé si již totiž na tvary a umístění bannerů, že je při prohlížení 

webů přestávají vnímat. Důsledkem je nízká proklikovost bannerů a také to, že se 

zadavatelé pouští do již zmíněných agresivnějších formátů (Štráfelda, 2017). Někteří 

autoři jsou ale toho názoru, že neexistuje bannerová slepota jako taková, pouze špatně 

zacílený banner, který tedy logicky daného (špatně zacíleného uživatele) nezajímá 

(Šestáková, 2015). 

 

  Kromě tzv. bannerové slepoty může být “hrozbou” pro plošnou reklamu i její 

úmyslné blokování uživatelí pomocí různých nástrojů, např. AdBlock nebo uBlock. Pro 

inzerenty toto není velký problém, vzhledem k tomu, že je zatím využívá malé procento 

uživatelů. Tento jev ale může částečně přispívat ke zkulturňování inzertního prostoru a 

větší snaze myslet na uživatele (Eie, 2016). I přesto, že se plošná reklama setkává s 

různými problémy, výdaje do ní v České republice stále rostou, viz kapitola Online 

marketing v ČR.  

3.3 Sociální média  

  Sociální média jsou poměrně novým fenoménem v oblasti komunikace, který se 

odehrává v oblasti nových médií, v online prostoru, prostřednictvím webových  

a mobilních technologií. Safko a Brake (2009) definují sociální média jako “média 

vztahující se k aktivitám, postupům a chování lidí v online komunitách, kde uživatelé 

sdílejí informace, vědomosti a názory prostřednictvím konverzačních médií. Konverzační 

média jsou založena na webových aplikacích, jež umožňují vytvářet a jednoduše předávat 

obsah v podobě slov, obrázků, videa a audia.” Sterne (2010) pak za sociální médium 

označuje v podstatě celý internet, který umožňuje komunikovat každému s každým.  

 Sociální média rozdělujeme na několik druhů. Asi největším fenoménem dnešní 

doby jsou sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter a další). Dále můžeme sociální 

média dělit například na blogy, mikroblogy, geolokační aplikace (Foursquare), recenzní 

služby (ČSFD, nákupní server Amazon) či služby pro sdílení mutimédií (Flickr, rajce.net) 

(Jindra, 2011). 
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3.3.1 Charakteristiky sociálních médií 

  Jak říká Jindra (2011), z výše uvedených definic můžeme vyvodit, že sociální 

média jakožto nový fenomén komunikace spadá do třetí kategorie typologie komunikace, 

popsané teoretikem Vinem Crosbiem. Tou první je komunikace one-to-one, neboli 

dorozumívání mezi dvěma jednotlivci. Tou druhou je one-to-many aneb komunikace 

jednotlivce ke skupinám. Ta je typická zejména pro masová média jako televize či rádio. 

Probíhá většinou jednosměrně bez možnosti zpětné odezvy a stejná informace se dostává 

ke všem příjemcům.  

 

  Třetí z kategorií, se kterou Crosbie spojuje právě sociální média, je komunikace 

many-to-many, vyskytující se tedy v internetovém prostředí, kdy každý z účastníků může 

být podavatelem i příjemcem informace (Crosbie, 2006). Podobný model může fungovat 

ale i v offline prosředí, třeba na eventu jako je například konference.  

 

  Mayfield (2008; přeloženo autorkou) definuje následující charakteristiky 

sociálních médií:  

 

• Participace - podporují zpětnou vazbu a spoluúčast těch uživatelů, kteří o to mají zájem. 

To smazává hranici mezi samotným médiem a publikem.  

 

• Otevřenost - na sociálních médií zřídkakdy existují bariéry, které by uživatelům bránily 

v přístupu a i ke tvorbě obsahu. Většina z nich podporuje komentování, sdílení informací 

i zpětnou vazbu uživatelů.  

 

• Konverzace - právě narozdíl od klasických médií, která pouze vysílají informaci, 

sociální média vybízí uživatele k obousměrné konverzaci  

 

• Komunita - díky sociálním médiím se rychle a jednoduše formují komunity, které sdílí 

lásku ke stejné zálibě nebo mají jakýkoliv společný zájem.  

 

• Propojenost - většina sociálních médií je propojena s dalšími stránkami a odkazuje na 

další zdroje 
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3.4 Sociální sítě 

  Sociální sítě jsou pak definovány jakožto webové aplikace založené především na 

vzájemných vztazích mezi uživateli, kteří spolu komunikují a sdílejí obsah. Většina 

obsahu je zde tvořena uživateli a provozovatelé serverů do jejich provozu zasahují velmi 

zřídka (Bednář, 2011). Charakteristikám sociálních sítí, především sítě Facebook, a jejich 

využití pro marketingové účely se budeme věnovat v následujícících kapitolách. 

3.4.1 Využití sociálních sítí v marketingu 

  “Můžete si pozornost koupit, to je reklama. Můžete o pozornost prosit v médiích, 

to je PR. Anebo získáte pozornost tím, že vytvoříte zajímavý obsah a zdarma jej zveřejníte 

na webu.” Tak definoval ústřední téma marketingu, sociální média, posledních let 

D.M.Scott (Frey, 2011). Marketingový a PR specialista Larry Weber (2009) zase 

sociálním médiím předpověděl, že se stanou ústředním bodem aktivit, které souvisí  

s nakupováním, hledáním informací a komunikací i zábavou. Sociálním médií již tedy  

i v době jejich pomyslného rozpuku byla přisuzována poměrně velká důležitost  

i budoucnost a dnes se dá říci, že oprávněně. Vzhledem k povaze tématu této práce se ale 

v následující kapitole zaměříme konkrétně na jednu z podsložek sociálních médií, a to 

sociální sítě a jejich využití pro marketingové účely.  

  

  Popularita sociálních sítí a prudký nárůst jejich uživatelů po celém světě se v 

průběhu posledních rozšířila natolik, že jejich využití pro marketingové účely bylo zcela 

logickým a chytrým krokem. Internet ale samozřejmě nejde vnímat jen jako další médium 

podobné televizi či tisku a překlápět do něj stejné reklamy a i používat stejný styl 

komunikace. Úkolem marketérů v prostředí sociálních médií obecně je vytvářet stále 

nový a zajímavý obsah, který podnítí konverzaci nebo zaujme publikum natolik, aby ho 

dále šířili (Jindra, 2011). 

 

  Proč tedy využívat sociální sítě k marketingovým účelům? Frey (2011) 

vyzdvihuje tyto základní aspekty: 

 

• Image - pokud firma na sociálních sítích aktivně působí, může poměrně jednoduše 

budovat vztahy se svými (potenciálními) zákazníky a zlepšovat svou image. Přímá 

komunikace v uživateli vyvolává pocit, že je zapojen do určité skupiny a má přístup  

k nejnovějším informacím.  
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• Virální marketing - marketingový potenciál sociálních sítí tkví právě ve word of mouth 

neboli “šuškandě.” Jsou totiž ideálním prostředkem pro šíření reklamního sdělení 

prostřednictvím samotných uživatelů, kteří si v rámci vzájemné interakce mohou 

vyměňovat informace i o značkách a produktech. Pokud se značce podaří publikovat zde 

příspěvek ve formě videa či fotky, který uživatele zaujme či pobaví a rozhodnou se ho 

sami dobrovolně šířit, je to pro značku ta nejlevnější a nejpřirozenější forma propagace.  

 

• Public relations - prostřednictvím sociálních sítí lze šířit či publikovat PR články, 

případně se veřejně ztotožnit a sympatizovat s různými organizacemi či osobnostmi  

a jejich aktivitami či prohlášeními k aktuálním událostem. (Phillips, 2003) 

 

• Budování značky - samotné budování značky na sociálních sítích je zajímavé a obsáhlé 

téma, které by pokrylo celou bakalářskou práci. Dá se říci, že pokud je obsah publikovaný 

značkou dostatečně zajímavý a lákavý a uživatelé jej podvědomě či vědomě vnímají po 

nějakou dobu, mohou si ke značce vytvořit pozitivní vztah a najít si k ní cestu. 

 

• Loyalty marketing - podpora věrnosti značce zde může fungovat např. pomocí diskusí, 

propagace věrnostního programu a správným zveřejňováním zpráv o novinkách či 

probíhajících akcích, které v uživatelích může vyvolat pocit jisté sounáležitosti či 

dokonce exkluzivity. Na samostatnou podkapitolou by vydalo i téma zákaznické podpory 

skrze sociální sítě neboli community management.  

 

• Social data mining - sociální sítě jsou pro marketingové odborníky ideálním 

prostředkem, jak získávat o zákaznících strategicky důležité informace. Mezi takové 

informace patří například informace o cílové skupině, o jejích potřebách, názorech. Ty 

mohou sloužit k uzpůsobování celé marketingové strategie, případně k vylepšování 

stávajícího i k vývoji nového produktu (Carter, Levy, 2012). 

 

  Bednář (2011) shrnuje 3 základní kroky, jak k marketingovým aktivitám v rámci 

sociálních sítí přistupovat. Prvním krokem je návazat kontakt s klientem, dále ho 

přesvědčit ke koupi, propagovat značku a komunikovat s okolím o produktu a značce. 

Třetím krokem je pak poprodejní podpora a dlouhodobá komunikace s klientem. 
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3.4.2 Facebook 

  Facebook je rozsáhlá sociální síť sloužící ke komunikaci mezi uživateli, sdílení 

fotek, videií a dalšího obsahu. Uživatele zde mohou uzavírat „přátelství”, zakládat nebo 

se shlukovat do skupin lidí s podobnými názory či zájmy, případně sledovat profily svých 

oblíbených značek/firem. Jak říká Podzimek (2014), tyto firemní profily slouží ke 

komunikaci se zákazníky (i k soukromé komunikaci skrze zprávy), k aktualizování 

informací o firmě, publikování příspěvků nebo pořádání soutěží. Právě značky se na 

Facebooku postupem času “zabydlely” a samovolně tak vytvořily prostředí pro zcela 

nový typ komunikace k zákazníkům. Nejsou zde zastoupené už jen značky, ale také 

instituce, neziskové organizace i politické strany a politici. Být na Facebooku se pro ně 

stalo v podstatě nezbytností a proto právě i Facebooku a jeho využití budu věnovat větší 

pozornost než ostatním sociálním sítím.  

 

Zakladatelem této sociální sítě je Mark Zuckerberg, bývalý student Harvardu  

a dnes 5. nejbohatší člověk světa. Původním záměrem Zuckerberga bylo založit webovou 

aplikaci po seznamování se mezi studenty harvardské univerzity. Založena byla roku 

2004 a dnes ji využívá 1,86 miliardy lidí měsíčně, z čeho 85,2 % denních uživatelů žije 

mimo USA a Kanadu (Facebook, 2016). Oproti otatním sociálních sítí Facebook byl 

založen především na spojování se s lidmi, které známe jako přátele z reálného života; 

narozdíl od např. Myspace, která byla založena na navazování přátelství s novými lidmi.  

 

  Narozdíl od ostatních sociálních sítí přišel jako první Facebook s novinkou, s tzv. 

newsfeedem neboli kanálem novinek, který obsahuje ty nejnovější zprávy či informace o 

aktivitách přátel i sledovaných stránek. Přehled těchto novinek tak významně přispívá  

k potřebě uživatel se na síť častěji vracet (Jindra, 2011). 

 

 V České republice se Facebook stal nejpoužívanější sociální sítí: každý měsíc se 

na něj přihlásí 4,5 milionu lidí, z čehož 3,4 milionu z nich každý den. Přes mobil si 

Facebook prohlíží každý měsíc více jak 3,5 milionu lidí, 2,6 milionu každý den (Hušková, 

2016). 

3.4.2.1 Obsah na Facebooku a jeho propagace 

  “Obsah je král, ale jeho distribuce je královna,” prohlásil Jonathan Perelman, vice 

prezident a digitálním stratég serveru Buzzfeed (Perelman, 2013). Tento výrok je 
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parafrází na poměrně časté rčení marketérů, že obsah (tzn. to, co značky vytváří  

a publikují) je králem. Lidé se totiž na Facebook baví především bavit, případně se 

dozvídat nové informace. Proto by obsah měl být co nejvíce relevantní, přinášel přidanou 

hodnotu a uživatele motivoval danou stránku začít sledovat. Bez správného šíření ale 

obsah sám o sobě na této sociální síti nefunguje. Jednou z možností propagace obsahu 

napříč cílovou skupinou je placená reklama (Carter, Levy, 2012). 

 

  Stejně jako byl příchod značek a firem na Facebook logickým krokem v rámci 

inovací  online marketingu, samo vedení Facebooku vycítilo, že tím dalším krokem by 

měl být příchod placené reklamy na Facebooku. Této skutečnosti nahrával i fakt, že 

většina lidí Facebook považuje za jakousi součást svého života - tuto sociální síť tak nejen 

navštěvuje v podstatě denně, ale je ochotna zde na sebe prozradit mnoho soukromých 

detailů, což samozřejmě nahrává marketérům. Cílení reklamy na Facebooku dokáže být 

velmi detailní. Narozdíl od klasických mediatypů dovoluje reklamu cílit nejen již pomocí 

demografických údajů, ale i dle všech sociodemografických rysů jako zájmy, postoje, 

přesný věk, ale třeba i to, zda má dotyčný děti nebo je zadaný (Jindra, 2011). 

 

  Cílení lze pojmout i jinak, na základě podobnostních rysů uživatel. Zacílit obsah 

lze i na přátele fanoušků stránky, případně ještě o něco sofistikovaněji - vytvořit tzv. 

lookalike audience, publikum co nejpodobnější naší cílové skupině. Dále lze při cílení 

využít již stávající databáze zákazníků, a to převedením emailové databáze na Facebook. 

Pokud systém odhalí, že tyto adresy se shodují s adresami uživatelů Facebooku, dokáže 

reklamu distribuovat právě jim. Další variantou je retargeting/remarketing aneb 

identifikace lidí, kteří navštívili webovou stránku dané značky (Vinš, 2015). 

 

  Správné šíření obsahu je pro efektivitu reklamy velmi důležité: pokud je reklama 

chytře zacílena, uživateli není nutně nepříjemná a především se mu zobrazuje reklama na 

takové produkty či služby, které ho zajímají a v jeho newsfeedu ho neobtěžují (Jindra, 

2011). Nutno ale dodat, že sama placená reklama není a ani by neměla být jedinou cestou, 

jak obsah na Facebooku propagovat. Šíření obsahu je možné stimulovat nejen pomocí 

placené reklamy, ale také skrze podporu a moderování diskuse a sdílení obsahu, motivaci 

a aktivní podporu uživatelů k šíření obsahu a také cross promo, vytváření partnerství  

s dalšími subjekty. Ani jednu z těchto cest nemůžeme vnímat jako univerzální - 

optimálním řešením je vhodně je kombinovat (Bednář, 2011). 
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3.4.2.2 Analytika na Facebooku 

  Stejně jako u webových stránek nebo plošné reklamy, i na Facebooku (a sociálních 

sítích obecně) je zpětné měření a vyhodnocování výsledků pro komunikační strategii 

důležité - pochopitelně stejně jako v “offlinovém” marketingu. V předchozích kapitolách 

jsme mluvili o určitých metrikách, které je možné sledovat u online marketingových 

nástrojů. U Facebooku jsou některé metriky podobné, například CPC nebo CPM. To, jaké 

metriky by ale značka v rámci facebookové stránky konkrétně měla sledovat, záleží na 

jejích předem daných KPIs3, respektive na tom, jaké cíle jsou pro ni důležité (Carter, 

Levy, 2012). 

 

  Základní metrikou jsou na Facebooku samozřejmě fanoušci dané stránky. Trend 

v potřebe nasbírat co největší množství fanoušků už ale většinu značek opustil a sledují 

jiné, více relevantní metriky. Ne vždy se totiž velké množství fanoušků rovná 

automaticky úspěchu. Pro mnoho značek zde často bývá důležitou metrikou reach (dosah) 

neboli počet fanoušků, mezi které se daný obsah rozšířil. Ten můžeme dělit na organický 

a placený, což souvisí s předchozím tématem placené reklamy. Další důležitou metrikou 

je engagement (přesný český ekvivalent se nepoužívá) neboli zapojení fanoušků a jejich 

interakce s obsahem; interakcí mohou být označení “to se mi líbí” (likes), komentáře, 

případně sdílení (shares) daného příspěvku. Ačkoliv všechny 3 typy interakcí znamenají 

jisté zaujetí fanouška obsahem, každý z nich může mít jiný význam. Podle výzkumu 

Briana Cartera (2013) lidé dávají příspěvkům až 8x častěji like než komentují nebo sdílí. 

To je způsobeno i tím, že like je interakcí, která vyžaduje mnohem méně úsilí, zatímco 

např. sdílení již vyžaduje větší ztotožnění se s obsahem a ochotu jej šířit dále mezi své 

facebookové přátele (Carter, 2013). 

                                                
3 KPIs, Key performance indicators, jsou klíčové ukazatele výkonnosti, respektive 

úspěchu dané strategie 
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Graf 3: Poměr interakcí; Zdroj: Carter, 2013 

  

 

  Dále je možné měřit i ukazatele jako kliknutí na příspěvek, kliknutí na odkaz v 

textu u příspěvku nebo i negativní zpětnou vazbu, jako je skrytí daného příspěvku nebo 

úplné zrušení “to se mi líbí”, respektive fanouškovství, u stránky (Hacker, 2013). Čím 

více je podporován dosah daného příspěvku mediálního podporou, tím větší je možnost, 

že se příspěvek dostane i mezi publikum, které příspěvek tolik nezajímá nebo nechtějí 

daný obsah na svém Facebooku vídat. V takovém momentu je tedy větší pravděpodobnost 

výše zmíněné negativní zpětné vazby (Ganguly, 2015). 

3.4.3 Ostatní sociální sítě 

  Mezi další sociální média, která dnes nachází hojné využití v marketingu, patří 

Instagram nebo Twitter.Vzhledem k tomu, že tato sociální média ale nebudou popisována 

v rámci praktické části, bude jejich popisu věnována menší pozornost.  

 

  Instagram je sociální sítí, která prvotně neměla byznysové ambice ani cíl stát se 

marketingovým nástrojem. Původně se jednalo pouze o sociální sítí pro sdílení fotek a 

sledování dalších uživatelů. Od roku 2010, kdy byl Instagram spuštěn, zaznamenal 

raketový vzestup a stal se jednou z nejpoužívanějších sociálních sítí se 700 miliony 

uživatelů (Mjankov, 2015). 

 

  V roce 2013 byla tato doposud nevýdělečná mobilní aplikace odkoupena 

Facebookem a na Instagramu byla také spuštěna možnost inzerovat. To byl důležitý 
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moment pro marketéry a značky (Kellerová, 2015). Podle výzkumu Myers (2017) 

využívá Instagram momentálně kolem 40 % značek a firem.  

 

  Novinkou jsou v rámci instagramu tzv. “Insta stories”, aneb krátká videa nebo 

fotky, které se neukládají na profil uživatele, ale mizí z newsfeedu po 24 hodinách. Podle 

Instagramu sleduje Insta stories denně 150 milionů uživatelů a logickým krokem proto  

bylo v březnu 2017 zavedení reklamy i v rámci Insta stories (Hušková, 2017). 

 

  Další sociální sítí využívanou pro marketingové účely je Twitter. Twitter v České 

republice není zdaleka tak populární jako Facebook a má zde i poměrně specifickou 

skupinu uživatelů. Většinou je využíván veřejnými osobami, které ho využívají 

k publikování aktualit, informací a neformálních poznámek „ze života“ a veřejným 

diskuzím. V ČR je využíván především novináři, politiky a dalšími veřejně činnými 

osobnostmi (Bednář, 2011).  

 

 

3.4.4 Social listening 

  Social listening je proces monitorování sociálních sítí, blogů, diskusních fór a 

dalších online platforem s účelem zjistit a porozumět tomu, co si o dané značce či 

zkoumané problematice lidé myslí. Nejedná se pouze o klasický monitoring, ale o hlubší 

analýzu pochopit chování cílové skupiny či zachytit případné podněty pro zlepšování 

komunikační strategie (Beese, 2015). 

 

  Pro tyto účely značky využívají speciální nástroje, které tuto analýzu nabízí. Tyto 

nástroje dokážou zachytávat klíčová slova, fráze či zmínky o značce po internetu, aniž by 

daný člověk musel značku v příspěvku označit nebo napsat přímo do diskuse na její 

sociální média. Podle statistiky serveru Social Sprout se například na Twitteru odehrává 

30 % konverzací o určitě značce bez jejího přímého označení v příspěvku. Značka si tedy 

pak nemusí dané konverzace všimnout, což může být v některých případech promarněná 

šance k získání insightu nebo k interakci s internetovou komunitou (York, 2017). 

Algorytmy social listeningových nástrojů dokáží také odhalovat sentiment (tedy 

pozitivní, negativní či neutrální nádech) zmínky, pohlaví jedince, dynamiku zmínek za 
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určité období, nejčastější slova spojovaná se jménem značky, kde se diskuze nejčastěji 

odehrávají a další.  

 

  Díky social listeningu mohou značky nacházet nové podněty pro svou 

komunikační strategii, ale také zlepšovat zákaznickou podporu, zlepšovat svou image v 

očích stávajících zákazníků či nacházet nové nebo nacházet influencery a důležité opinion 

leadery (Beese, 2015). 
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4 Společnost Globus 

  Globus je německý maloobchodní řetězec, jehož historie sahá až do roku 1828, 

kdy si v německém St.Wendelu otevřel Franz Bruch obchod s potravinami. Obchod mu 

prosperoval, rozrůstal se a postupně se z koloniálu stal velkoobchod, který dokonce 

dovážel zboží zákazníkům domů. V 60. letech, kdy se objevila revoluční novinka v 

podobě samoobslužného prodeje, se majitel Walter Bruch seznámil s podnikatelem 

Martinem Wernerem a podle vzoru velkoformátových prodejen ze zahraničí se rozhodli 

i v Německu založit hypermarket Globus.  

 

  V roce 1996 přichází Globus i do České republiky a je zde historicky prvním 

hypermarketem. Jako první otvírá obchod v Brně, pak v Praze a dalších městech. 

Doposud Globus otevřel po celé České republice již 15 poboček. V minulosti získal 

mnoho ohodnocení jako Obchodník roku/Prodejce potravin roku 2012 nebo Top retailer 

(Globus, 2014). 

 

  Hypermarkety Globus se momentálně nachází v Česku, Německu, Rusku  

a Lucembursku. Ve finančním roce 2014/2015 byl jeho 349 milionů a tržby byly 22,9 

miliardy Kč (ČTK, 2016). 

4.1 Konkurenční řetězce v online prostředí  

  Obecným trendem v oblasti retailu je České republice v posledních letech 

rozšíření klasických obchodních řetězců do internetového prostředí. Podle nejnovějšího 

výzkumu společnosti Acomware  ze začátku letošního roku má již 73 % ze zkoumaného 

vzorku 125 největších hráčů na českém trhu vlastní e-shop (Acomware, 2017). Na druhou 

stranu dochází i k propojování e-shopů s kamennými prodejnami – podle údajů APEK  

má z celkového počtu 36 tisíc e-shopů kamennou prodejnu cca 9 tisíc.  

   

  Ačkoliv byl ve výzkumu zastoupen pouze jeden řetězec s potravinami, a to Tesco, 

tendence migrovat více do internetového prostředí je zřetelná. V roce 2017 se na spuštění 

e-shopu chystá i společnost Lidl nebo Kaufland; ten zatím pouze v Německu, ale pokud 

se zde provoz osvědčí, měl by začít fungovat i v ČR (Janíková, Mikulka, 2017). 

Zajímavým faktem je, že podle již výše zmíněného průzkumu Acomware je mezi 10 

nejvyhledávanějšími značkami na internetu hned 6 řetězců s potravinami.  
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  S tendencí řetězců orientovat se stále více na internetového prostředí souvisí  

i jejich aktivita na sociálních sítí. Srovnání a analýze komunikačních aktivit řetězce 

Globus a jeho konkurenty v online prostředí bude věnována samostatná kapitola. 

 

4.2 Komunikační strategie značky Globus 

  Řetězec Globus se dlouhodobě prezentuje reklamním sloganem “Tady je svět ještě 

v pořádku.” Tento slogan vychází z dlouhodobé strategie, kdy si značka zakládala a stále 

zakládá na kvalitních a poctivých produktech, širokém sortimentu a na rozdíl od 

některých konkurenčních řetězců i na absenci afér, které by se značkou byly spojovány. 

Globus se nikdy neprofiloval jako řetězec, jehož devízou by byly akční a levné výrobky 

(Hrubý, 2017). Krom toho si také tato značka zakládala na svých vlastních výrobách jako 

řeznictví a pekařství, což dlouhodobě poměrně dobře fungovalo. S podobnou strategií ale 

začaly přicházet i další značky. Proto se Globus rozhodl pro změnu komunikační strategie 

a začal komunikovat tzv. “Důkazy aneb Dokážeme vám, že u nás je svět ještě v pořádku.” 

- např. “Náš chleba je pouze ze 4 ingrediencí” nebo “Naše maso to má z přípravny na pult 

pouze 5 metrů, proto je vždy čerstvé” (Globus, 2014). V posledních měsících se ale 

komunikace stočila směrem ke Scan & Go. Toto zařízení je jistou konkurenční výhodou, 

protože žádný jiný český řetězec podobnou službu nenabízí. Komunikace vlastních výrob 

byla tedy upozaděna a řetězec se chce do budoucna soustředit více na propagaci této 

služby. Řetězec také pomalu zvyšuje procento promočních výrobků a zaměřuje se více 

na zvýšení frekvence nákupů (Hrubý, 2017). 

 

  Značka Globus se v minulosti v media mixu zaměřovala především na OOH 

reklamu (out of home kampaně, tzn. billboardy, citylighty) a komunikaci v místě prodeje. 

Na Vánoce roku 2016 se ale značka rozhodla přesunout část prostředků z OOH a po 5 

letech šla opět do televize, právě s výše zmíněným Scan&Go. Pevně danými kampaněmi, 

které se opakují každý rok, jsou kampaně Velikonoce, Back to school a Vánoce. Letní 

kampaň je variabilní, např. Grilování nebo Konto bariéry. Velké kampaně doplňují ještě 

kampaně menší, např. nedávno proběhlý Zdravý svět. Agentury, se kterými Globus v 

rámci marketingové komunikace spolupracuje, jsou 2FRESH, Klan, Adexpres, Prague 

best a Wunderman (Szélesová, 2017). 



   

 

32 

  

5 Analýza komunikační strategie značky Globus 

v online prostředí 

  Tato kapitola bude věnována obsahové analýze a deskripci marketingově 

komunikačních aktivit značky Globus v online prostředí a nástrojům, které jsou při její 

tvorbě využívány. Analýzou rozumíme proces „reálného nebo myšlenkového rozkladu 

zkoumaného objektu (jevu, situace) na dílčí části, které se následně stávají předmětem 

dalšího zkoumání. Jde o rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem“ 

(Lorenc, 2013). Informace a data k této části jsem čerpala především z osobních 

rozhovorů se specialisty z digitální agentury 2FRESH a také z nástrojů Google Analytics, 

Facebook Insights, Zoomsphere, Socialbakers a Senti One.  

 

5.1 Od offline k online komunikaci  

  Jak již bylo zmíněno výše, hlavní fokus v rámci komunikace značky Globus byl 

vždy kladen především na out of home a komunikaci v místě prodeje. Prostřednictvím 

těchto mediatypů ale značka těžko navazovala osobnější kontakt a interakci se 

spotřebiteli. Pak přišla na řadu online komunikace skrze web a různé online kampaně, 

klub Globus bonus a nakonec i komunikace na sociálních médiích. “V tomto ohledu social 

Globusu velmi pomáhá. Konečně tu vzniká dialog, osobnější vztah mezi značkou  

a zákazníkem. Skrze Facebook se nám daří předat zprávu a vzbudit emoce lépe než přes 

billboard, na který se vejde jedna středně dlouhá věta. A momentálně i z vyhodnocení 

vidíme, že konkrétně Facebook vychází po mediální stránce jako nejsilnější médium v 

poměru cena/výkon. Tento jev pozorujeme již dlouhodobě: začalo to kampaněmi Back to 

school a Vánoce, teď např. Zdravý svět. Ve všech se Facebook ukazuje jako velmi silné  

a efektivní médium,” tvrdí Olga Szélesová (2017) z agentury 2FRESH, která se Globusu 

stará o online komunikaci.  
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5.2 Jednotlivé nástroje online marketingu a komunikace 

společnosti Globus 

  V následující kapitole budou popsány jednotlivé nástroje, kterých společnost 

Globus využívá v budování komunikační strategie v online prostředí a kterými jsou 

webové stránky, plošná internetová reklama a především sociální síť Facebook, která 

funguje zatím pouze rok, ale i tak je velmi důležitým komunikačním kanálem. Právě 

Facebooku a analýze jeho obsahu a fungování bude věnována největší pozornost.  

5.2.1 Webové stránky 

  Webové stránky byly právě jedním z prvních nástrojů, díky kterým se Globusu 

dařil zakládat osobnější vztah se zákazníkem. Aktuální podoba webových stránek značky 

Globus, které se nachází na adrese https://www.globus.cz, pochází z roku 2014. Webové 

stránky redesignovala již zmíněná agentura 2FRESH a web byl oceněn v roce 2015 jako 

nejlepší mobilní web a zároveň nejlepší firemní web v kategorii Obchod a služby B2C 

(Pangrácová, 2015).  

 

 
Obrázek 1: Web Globus; Zdroj: Globus.cz 

 

  Primárním úkolem, který měl design webu plnit, byla distribuce online letáku. 

Nabídka je ale v každém z Globusu v ČR jiná, a proto je i papírový leták distribuovaný 

do schránek jiný. To musel web reflektovat, a tak byl stavěn tak, aby prvním krokem 

uživatele na stránkách byl výběr lokality. Všechny ostatní navštívené stránky na webu 

jsou pak relevantní k pobočce v této dané lokalitě - jedná se jak o informace o aktuální 

akční nabídce, tak například o informace o menu v restauraci nebo o nadcházejících 
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akcích na pobočce. Kromě těchto informací jsou zde umístěné i obecné informace o 

nabídce Globusu, např. již zmíněné důkazy o vlastních kvalitních výrobách a zboží. 

Sekundárním cílem webu je také zapsání se do věrnostního klubu Globus bonus. Dalším 

podobným věrnostním klubem je Mimi klub, určený pro ty, kteří čekají rodinu nebo mají 

děti do 3 let.  

  

  V souvislosti s věrnostním klubem Globus bonus je také vhodné zmínit 

newslettery a další emailové nabídky, které jsou členům zasílány. Klub má momentálně 

kole 600 000 členů a ti jsou dle výše pravidelné útraty rozděleni na bronzový, stříbrný, 

nebo zlatý řád. Podle toho jsou pak odměňování slevami či poukázkami na nákup.  

O email marketing se stará agentura Wunderman, která má jasně daný redakční plán, 

komu a kdy jaké nabídky zasílat tak, aby byly ideálně co nejvíce dle jejich preferencí a 

také aby emaily nebyly příliš časté a neobtěžovaly (Hrubý, 2017). 

 

  Jedna ze služeb, kterou web nabízí, je i objednání masa na pobočku. Tato 

funkcionalita ale není hojně využívána a není jedním z primárních cílů webu. Zatím se  

Globus v této oblasti zaměřuje spíše  na oblast online nákupu vína, a to v rámci služby 

Vinotéka (https://vinoteka.globus.cz) Tato služba vznikla v roce 2016 a kromě online 

objednávky vína nabízí i expertizu sommelierů, kteří poradí s výběrem. Co se online 

objednávek produktů týče, zatím se jedná spíše o dlouhodobou vizi značky, která by se 

někdy v budoucnu mohla objevit. “Na Vinotéce se Globus učí a testuje, jak nastavit 

logistiku, ceny a další záležitosti spojené s online objednávkami. Ve chvíli, kdy si toto 

ozkouší a nastaví, budou se pomalu moci pustit do kvalitního e-commerce řešení,” říká 

Milan Hrubý (2017) z 2FRESH, který se na projektu Vinotéka podílel.  

 

  Obecnou strategií značky je nerozmělňovat probíhající kampaně a akce do 

jednotlivých microsites, ale držet je vždy pod hlavičkou webu - nejen pro lepší orientaci 

zákazníka, ale také lepší měření výsledků. Do budoucna také agentura 2Fresh plánuje 

udělat audit webu: zhodnotit, jak web funguje, co by se dalo vylepšit a zda koresponduje 

s dlouhodobou strategií Globusu. 

5.2.1.1 Webová analytika 

  O webové stránky Globusu se agentura 2FRESH stará jak po designové  

a obsahové, tak i po analytické stránce. Ta vyhodnocuje web nejen v rámci jednotlivých 
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kampaní, ale také z hlediska dlouhodobé strategie, která by měla korespondovat s již výše 

zmíněnými úkoly webu. Primárním nástrojem využívaných pro analytiku jsou Google 

Analytics nebo nově také Visual web optimizer pro generování heat map, které dokážou 

odhalit, která z míst na webu uživatele zajímají a která ignorují. Z těch je pak možné 

vycházet při plánování změn na webu. „Když ale na webu provádíme nějaké změny, 

snažíme se k nim přistupovat strategicky a vycházet opravdu z dat,“ říká Viktorie Del 

Maschio, UX analytička z 2FRESH. „Například, když jsme chtěli do menu přidat položku 

Scan & Go, vedoucí na informační stránku, snažili jsme se vycházet z dat o tom, na 

kterých stránkách odkazovaných v hlavním menu zaznamenáváme nejnižší návštěvnost. 

Pouhým přidáním další položky bychom totiž navigaci příliš zahltili a stížili její čitelnost 

nebo např. její používání na mobilních zařízeních. Takhle jsme ji mohli vyměnit za jinou 

položku a zachovat přehlednost celého menu“ (Del Maschio, 2017).  

 

  KPI se pro web vždy nastavují dle jednotlivých kampaní podle toho, co je pro 

danou kampaň relevantním cílem. Kampaně jsou pak vyhodnocovány v synergii se social 

media oddělením a dále pak i s dalšími agenturami, které na online aktivitách Globusu 

pracují. Webová analytika následuje vyhodnocení bannerových a social media kampaní 

a měla by zhodnotit, co se dělo v daném období na webu a zda návštěvníci z bannerů či 

Facebooku provedli na webu požadovanou konverzi.  

 

  „Za rok 2016 jsme na webu zaznamenali 5 300 000 návštěv. Z toho je 55 % 

vracejících se uživatel a největší výkyvy zaznamenáváme pravidelně ve středy, kdy lidé 

chodí organicky na web, aby si prohlédli akční leták. Daří se nám snižovat bounce rate, 

navyšovat průměrnou dobu návštěvy i nové návštěvníky – například kampaň Zdravý svět 

jich na web přivedla 67 % z celkového počtu návštěv vedoucích z této kampaně“ (Del 

Maschio, 2017). 

 

 
Graf 4: Pravidelně pozorované výkyvy návštěvnosti; Zdroj: Google Analytics 
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  Na následujících grafech z nástroje Google Analytics jsou patrné nejdůležitější 

metriky webové analytiky, konkrétně za období leden až březen 2017, které koresponduje 

se zkoumaným obdobím i v kapitole o facebookové komunikaci značky.  

 

 

 
Graf 5: Návštěvnost webu dle pohlaví; Zdroj: Google Analytics 

 

 
Graf 6: Návštěvnost webu dle věku; Zdroj: Google Analytics 

 

  Web navštěvují z 59 % ženy a největší zastoupenou věkovou skupinou 

návštěvníků je skupina 25-34 let. To odpovídá i výsledkům z facebookové analytiky, kde 

jsou čísla velmi podobná. Webové stránky ale navštěvuje obecně o více jak 20 % mužů 

než má Facebook fanoušků-mužů.  
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počítači. Web je ale responzivní a tedy plně přizpůsoben tak, aby i na mobilním displayi 

bylo prohlížení webu komfortní.  

5.2.2 Plošná reklama 

  Globus v rámci plošné internetové reklamy využívá především bannerů a jim 

podobných formátů, nikoliv však agresivních formátů, jako jsou různá pop-up okna či 

reklamní bannery překrývající např. text článku a jinak obtěžující uživatele. Po grafické 

stránce se o bannery stará agentura 2FRESH, o jejich nasazování a analytiku pak agentura 

Adexpres. Kontinuálně se využívá hardsellových bannerů a jednotlivé kampaně pak 

doprovází i imageová část. Bannery jsou nejčastěji umisťovány na webové servery jako 

seznam.cz, ihned.cz nebo centrum.cz, pro cílovou skupinu jsou dále relevantní například 

zena-in.cz nebo prozeny.cz. Následující ukázky reklamních formátů jsou spojené 

s kampaní Zdravý svět, která proběhla v únoru a březnu 2017. Kampaň Zdravý byla 

kromě bannerové kampaně podpořena i na sociálních sítích.  

 

  Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o nové profilační kategorii 

zdravou/alterntivní stravou a ukázat, že Globus je tradiční, ale nabízí i tento moderní 

sortiment. KPIs určena pro bannerovou kampaň byla tedy u imageové složky zasahnout 

cílovou skupinu, dovést ji na web a u hardsellové kampaně dovést uživatele na web 

s tematickým katalogem. U bannerů byl vyhodnocován celkový zásah, imprese, prokliky 

na web, u kterých pak konkrétně CTR, CPC a CPL (cost per lead, tedy metrika 

vyjadřující, kolik Kč bylo vynaloženo za jednu konverzi.) V generování konverzí byla 

bannerová kampaň úspěšná, jelikož se jí podařilo vygenerovat  64 % konverzí z celé 

kampaně. Průměrný CTR byl 0,44 % a celkově se kampaní podařilo zasáhnout 3 443 099 

uživatel. Přesné částky v Kč nebudou z důvodu ochrany citlivých informací uváděny za 

žádnou z následujících metrik.   
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Obrázek 2: Bannery Evropa2; Zdroj: Adexpres 

 

  Z pohledu CTR nejlépe fungovala imageová reklama (branding) na webu rádia 

Evropa2, kde se podařilo zasáhnout i mladší cílovou skupinu a proklikovost byla 2,53%. 

Nejhůře na tom s proklikovostí byla reklama na serveru zena.cz. U imageové části 

kampaně se podařilo dosáhnout optimální frekvence 3 zobrazení reklamy na uživatele. 

 

 

 

  
Obrázek 3: PR display reklama; Zdroj: Adexpres 

  

 

  V rámci kampaně bylo využito i PR displayové reklamy, která vypadá jako článek, 

ale jedná se o PR placený obsah doplněný bannery. Nejúspěšnějším článkem byl článek 
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o biopotravinách na seznam.cz, který si přečetlo 58 040 lidí. Článek byl doplněn 

brandingovou reklamou v pozadí a bannerem ve formátu skyscraper.  

 

 
Obrázek 4: Hardsell bannery; Zdroj: Adexpres 

 

  Agentura při nasazování bannerů využívá i technologie RTB nebo real time 

bidding, kdy online médiu při příchodu návštěvníka předá informaci systému 

nabízejícímu bannery a ten sám vyhodnotí, jaký banner v tuto chvíli nasadit. K přesnému 

zacílení publika využívá nástroje CPEx, který dokáže namodelovat relevantní publikum 

– v tomto případě uživatelé, kteří se zajímají o zdravý životní styl, fitness, wellness  

a zdraví obecně. Využito bylo i remarketingu, neboli opětovné zacílení a oslovení 

relevantních uživatelů, kteří již v minulosti navštívili webové stránky Globus  

(Mencerová, Pajgrtová, 2017). 

 

5.2.3 Facebooková komunikace  

  Řetězec Globus momentálně působí ze sociálních sítí pouze na Facebooku  

a  facebooková stránka je vedle webu jeho nejdůležitějším komunikačním kanálem. 

Následující strany tedy budou věnovány právě facebookové stránce a její analýze.   

 

  Facebooková stránka Globus Česko (https://www.facebook.com/GlobusCesko) 

vznikla v květnu roku 2016, funguje tedy necelý rok. Příchod značky na Facebook byl 

logickým, ale poměrně dlouho očekávaným krokem, vzhledem ke skutečnosti, že většina 

konkurenčních řetězců již na této sociální síti působila. 
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  Hlavním cílem facebookové komunikace je, jak již bylo řečeno výše, navázání 

osobnějšího vztahu a především dialogu se zákazníkem, který před příchodem Facebooku 

v podstatě neexistoval - pokud nepočítáme možnost zavolat na infolinku, což vyžaduje o 

něco větší úsilí a působí o něco méně osobnějším dojmem, než napsat komentář či zprávu 

na Facebook. Dalším cílem přítomnosti značky na Facebooku je pochopitelně informovat 

potenciální či stávající zákazníky o novinkách či probíhajících akcích, které řetězec 

chystá.  

  

  Agentura 2FRESH, která vytváří obsah a spravuje komunikaci značky na 

Facebooku, si ale obecně zakládá na tzv. Human centered designu, kdy jsou v popředí 

vždy přání a potřeby dané cílové skupiny a zároveň je do procesu tvorby obsahu zapojen 

i samotný klient. Jednotlivá témata a také proces tvroby obsahu budou dále specifikovány 

a blíže analyzovány v dalších kapitolách. 

5.2.3.1 Obsah na Facebooku 

  “Tvorba obsahu pro Facebook není nahodilým procesem. Má svůj jasně daný řád 

a proces a na každý měsíc vzniká ve spolupráci s klientem redakční plán o cca 12 

příspěvcích, který je v podstatě takovým malým komunikačním plánem na daný měsíc. 

Název redakční plán proto, protože v podstatě se dá říci, že je to takový nástupce 

klasického redakčního plánu v magazínech, v našem podání ale v online formě, pro 

Facebook,” říká Machaňová (2017). 

 

  Kostrou komunikace na Facebooku je samozřejmě marketingový plán, který ten 

facebookový musí reflektovat. Na počátku tvorby měsíčního obsahu stojí  

schůzka s klientem z marketingového oddělení, kde se společně s ním agentura domluví 

na nosných tématech pro příští měsíc, která je nutné odkomunikovat. Kromě těchto témat 

pomocí malého brainstormingu, připomínající právě zjednodušenou formu HCD 

workshopu, společně vymýšlí i další témata a nápady. Ty jsou pak předány kreativnímu 

týmu, který vytvoří přibližné grafické návrhy příspěvků a textů, které dostává klient  

k okomentování. Až poté se finální příspěvek zadává do výroby grafikům a 

copywriterovi. Součástí briefu pro kreativní tým je i expertiza od social media managera, 

který je za publikaci příspěvků a jejich přípravu zodpovědný. Tato expertiza obsahuje 

krátké vyhodnocení uplynulého měsíce, doporučené formáty, doporučení a případné 

podněty, které přichází ze strany fanoušků.  
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  Szélesová (2017) dodává: “Kromě klasického redakčního plánu běží na 

Facebooku i kampaně. Zde je většinou rozdíl, protože jsou doplněné především 

výkonostními hardsellovými formáty, které fungují momentálně velmi dobře. Přes klienta 

pak na obchodní oddělení Globusu zasíláme výsledky: například. na který z produktů ve 

formátu carousel, kde je v jednom facebookovém příspěvku několik fotek různých 

produktů, klikají lidé nejvíce. Obchodní oddělení s tímto pak dále pracuje, např. v rámci 

komunikace v místě prodeje.” Tento postup je zajímavým příkladem toho, jak může být 

komunikace na sociálních sítích reálně nápomocná v rámci prodeje a zjišťovat, které 

produkty více propagovat.  

  

  Novinkou, kterou agentura pro výrobu obsahu chystá, je spuštění soukromé 

facebookové skupiny “Globus klub”, určené vybraným členům věrnostního klubu Globus 

bonus. Tito členové budou výzkumným panelem respondetů a malým vzorkem cílové 

skupiny Globusu, která by měla aktivně přinášet podněty a insighty pro zlepšování tvorby 

obsahu. Zároveň bude sloužit i např. pro otestování kreativy a scénáře videí a spotů. 

Podobnou skupinu vede agentura 2FRESH i pro dalšího klienta, značku Snickers.  

5.2.3.2 Témata a formáty příspěvků 

  Obsah publikovaný na facebookové stránce značky Globus je poměrně různorodý. 

Nejčastějšími tématy, kterých se příspěvky týkají, jsou informace o sortimentu spojené  

s odkazem na momentální akční nabídku, příspěvky týkající se probíhajících kampaní, 

doplňkových služeb (restaurace, benzínové stanice), charitativních aktivit (spolupráce  

s Konto Bariery), otevírací doby, probíhajících akcí na pobočkách (Mikulášská besídka) 

a další.  

 

  Například v měsíci březnu se převážná část příspěvků týkala probíhající kampaně 

Zdravý svět. Dále se pak týkaly sortimentu (čerstvé ryby, jehněčí maso) a také Scan&Go. 

Interakčními posty zde rozumíme přípěvky, které nenesou konkrétní informací týkající 

se produktu či služeb, ale spíše mají za účelem navázat interakci nebo slouží k pobavení 

a jistému zlepšení image značky v očích fanouška. V březnu to byly např. příspěvky  

o změně času, o Mezinárodním dni žen nebo video s tipy na ozdobu velikonočních 

vajíček.  
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  “Vlastní výroby jako řeznictví nebo pekařství se snažíme zmínit v každém 

redakčním plánu. Scan & Go kampaň jsme odstartovali na Vánoce a od té doby ji aktivně 

komunikujeme jakožto službu, kterou žádný jiný řetězec nemá. V zatím pilotním testování 

na čakovické poboče je mobilní aplikace, díky které by nakupující do budoucna mohli 

využívat svůj telefon namísto skeneru,” říká Petra Machaňová, social media manager z 

agentury 2FRESH (Machaňová, 2017). 

  

  Agentura se při tvorbě příspěvků snaží využívat různých formátů, které Facebook 

nabízí. Jsou jimi jak fotky (klasické, 360 stupňové), tagování produktů tak  

i interaktivnější formáty jako videa (klasická, stopmotion, živá vysílání), gify nebo formát 

carousel, který nabízí možnost vložit do příspěvků až 5 fotek vedle sebe s popisky  

a možností prokliknout se na libovolnou webovou stránku. Tento formát je nejčastěji 

využíván pro hardsellové účely. 

5.2.3.3 Dlouhodobý komunikační koncept  

 

  Během uplynulých měsíců agentura 2FRESH společně s marketingovým 

oddělením Globusu pracovala, co se obsahové stránky týče, na novém a uceleném 

dlouhodovém konceptu a směru, kterým by se do budoucna měla komunikace ubírat. 

Zhodnoceno je zde to, co za poslední rok na Facebooku fungovalo a také jsou do konceptu 

zahrnuty podněty od samotného Globusu.  

 

 

  Hlavní body, ze kterých dlouhodobý koncept a strategie vychází, jsou:  

 

•odlišnost Facebooku - facebookový stránka by měla mít jiný obsah než další kanály, 

slouží především pro budování image a zvyšování loajality ke značce 

•autenticita - klíčový je vlastní, autentický obsah, který s sebou nese alespoň nějakou 

přidanou hodnot pro zákazníka 

•dialog - se zákazníky je třeba vést dialog; Facebook je v tomto ohledu nejlepším kanálem 

•lokálnost - více mluvit o lokálních produktech, dodavatelích  

•hardsell - hardsellové kampaně jsou potřeba 
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Obrázek 5: Ukázka příspěvku convenience; Zdroj: 2FRESH 

  
 Obrázek 6: Ukázka příspěvku hardsell; Zdroj 2FRESH 

 

  Jednotné téma, které by mělo být do budoucna stavebním pilířem komunikační 

strategie, je šetření času zákazníkům při nákupu v Globusu; ten vychází z insightu, že 

ačkoliv zákazníci nakupují v Globusu rádi, často jej mají o trochu dál než konkurenční 

řetězce. 

 

Konkrétní témata, která by měla komunikaci dominovat, jsou například: 

•vše je v Globusu pohromadě - pekařství, řeznictví, restaurace, benzinova pumpa 

•Globus bonus, akce, slevy →  ušetření času při hledání slev 

•Pohodlné nakupování, convenience  

•Úspora času v kuchyni a v běžném životě 

•Lokální dodavatelé 
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  Obsah se pak bude skládat ze 4 hlavních oblastí, kterými jsou sezónní 

komunikace, dodavatele, kampaně a lokální komunikace. V rámci sezónní komunikace 

se mění jednotlivá témata reagující na aktuální sezónu, ta určují katalogy, kampaně  

a roční období. Během jednotlivých kampaní se pak obsah soustředí na komunikaci 

sezónních produktů, kampaňových aktivací, promo katalogových produktů a také 

hardsell. V rámci lokální komunikace se témata přizpůsobují každému z 15 hypermarketů 

a jejich akcím, akčním produktům a lokálním dodavatelům. Co se dodavatelů týče, cílem 

je upozorňovat na jejich lokální původ a nabídku, lépe je představit lidem napojit je 

vhodným způsobem na právě probíhající kampaň. (Machaňová, 2017) 

 

   Jak vyplynulo z rozhovoru, 2FRESH se chce v rámci dlouhodobé strategie 

zaměřovat stále více na interaktivní formáty, konkrétně videa a živé vysílání, které 

Facebook od minulého roku nabízí. Výhod, které video-formáty nabízí, je několik. “Živá 

videa jsou formát, která Facebook podporuje a předpokládáme u nich tedy větší dosah. 

Výhodou je také to, že ve chvíli, kdy začneme živě vysílat, fanoušci dostanou notifikaci  

o zahájení vysílání. Tento formát také zvyšuje autenticitu a vizuálnost obsahu a podporuje 

interakce. Vysílání navíc pak na stránce zůstává jako klasické video a díky mediální 

podpoře mu lze dodatečně navýšit dosah” (Machaňová, 2017). 

 

  Využití videí a živých vysílání je plánováno především pro komunikaci 

věnovanou lokálním dodavatelům, a to v rámci video rozhovorů s nimi a reportáží  

o původu dodávaných produktů. 
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Obrázek 7: Návrh příspěvku živé vysílání; Zdroj: 2FRESH 

 

5.2.3.4 Facebooková analytika 

  Pro jednodušší deskripci metrik a dat byla v této kapitole analyzována data  

v časovém období leden až březen 2017. Facebooková stránka Globusu měla k 31. březnu 

2017 14 012 fanoušků. Ještě na začátku roku byl jejich počet 12 090, největší nárůst nastal 

mezi 5.-19. únorem. Nárůst byl organický, respektive nebyl mediálně podpořen.  

  Celkově se oproti minulému kvartálu jedná o 16% nárůst. Fanoušci jsou z  

97,88 % Češi, je zde ale i několik desítek Slováků a také Němců či Američanů a Britů. 

 

    

  
            Graf 9: Nárůst facebookových fanoušků Q1; Zdroj: Socialbakers 
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 Graf 14: Interakce dle hodiny; Zdroj: Zoomsphere 

 

 

  Obecně sledovanou metrikou je pro agenturu v rámci facebookové komunikace 

výkon reklamy, respektive mediální podpory nasazené na jednotlivé příspěvky. Sledují 

se tedy základní facebookové metriky jako zásah, interakce nebo prokliky, přehrání videa, 

ale vždy v poměru výkon versus cena (Machaňová, 2017). 

 

  Úspěšnost komunikace se vyhodnocuje za jednotlivé měsíce, ale především za 

jednotlivé kampaně, které se v průběhu roku odbavují.  KPIs si agentura nestanovuje na 

celý rok dopředu, ale vždy právě dle individuálních kampaní – například proklik do 

akčního letáku, povědomí o vlastních výrobách, o Scan&Go. V reportech pro jednotlivé 

kampaně se pak vyhodnocují faktory jako celkový zásah kampaně (jeho poměr k ceně), 

nejslabší a nejlepší příspěvky (podle ceny za proklik) a úspěšné formáty, např. krátká 

videa z vlastní produkce nebo spolupráce s blogery. V kampaních jsou vyhodnocovány  

i výsledky z hardsellové linky – na který výrobek bylo nejvíce kliků. 

5.2.3.5 Propagace obsahu 

  Mediální podpora je nasazována na veškterý obsah publikovaný na facebookové 

stránce Globusu, a to okamžitě po vypublikování po příspěvku. Reklama je vždy cílena 

na konkrétní publikum, které má být osloveno. “Při nastavování facebookové stránky 

jsme testovali fungování jednotlivých cílových skupin. Nyní zachováváme tu nejlépe 

fungující cílovou skupinu a optimalizujeme ji v průběhu kampaní podle jednotlivých 

požadovaných výkonů. Pokud chceme oslovit nové publikum, které jsme ještě 
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neoslovovali, samozřejmě uzpůsobujeme charakteristiku hned od začátku. Příklad: 

standardně cílíme na ženy ve středním věku se zájmem nákupy, jídlo, dům a zahrada. 

Pokud jsme ale v hardsellové kampani promovali paměťovou kartu do fotoaparátu, 

zacílili jsme na muže v mladším věku a dosahli velmi dobrých výsledků – prokliků” 

(Machaňová, 2017). 

 

  Na podporu příspěvků používá agentura v průměru 3 dny, až na výjimky jako 

speciální příspěvk pro sváteční dny nebo časově omezené akční nabídky. “Máme 

vyzkoušeno, že takto to funguje nejlépe – během 3 dnů nabere mediální podpora určité 

publikum, částka je optimálně rozložena a neobtěžuje častým zobrazováním” 

(Machaňová, 2017). 

 

  Mediální podpora pro zvýšení počtu fanoušků byla využívána pouze na začátku 

při startu stránky, momentálně již využívána není. Cílem je fanoušky nabírat organicky, 

skrze kvalitní obsah. Samotný počet fanoušků není klíčovou metrikou, důležitější je 

naplnění stanovených cílů  pro jednotlivé kampaně – proklik do katalogu, interakce  

s obsahem a další.  
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5.2.3.6 Community management 

  Community management aneb odpovídání na komentáře a soukromé zprávy  

v rámci facebookové komunity řešila při začátcích facebookové stránky Globusu sama 

agentura 2FRESH. S odstupem času a nárůstem fanouškovské základny a tím pádem  

i množství komentářů a zpráv se ale ukázalo, že tato možnost je s ohledem na časovou 

náročnost neudržitelná. Agentury tedy začala spolupracovat přímo se zákaznickou linkou 

Globusu, která má přístup k informacím o skladových zásobách, o složení výrobků apod. 

Agentury ale stále drží nad community managementem supervizi, nastavuje tone of voice, 

nastavuje případnou krizovou komunikace a vyhodnocuje soutěže či složitější situace.  

K vážné krizové komunikaci zatím za poslední rok fungování facebookové stránky 

nedošlo – pouze v návaznosti na pořad internetové televize Stream “A Dost”, kde došlo 

ke zmínění špatně uvedené země původu na mase a čaje značky “Babička Růženka”, který 

obsahoval pesticidy a byl v prodeji i v Globusu (Machaňová, 2017).  

 

  Ke správě komentářů využívá agentura i zákaznická podpora nástroj Sales Lift. 

Tento nástroj je propojen s výše zmíněným Senti One a umožňuje jednotlivým zprávám 

a komentářům přidělovat štítky nebo je přerozdělovat mezi jednotlivými správci, aby na 

ně odpověděli. To pomáhá v orientaci se mezi jednotlivými komentáři a zprávami a  

k jejich jednoduššímu odbavování. 

 

  
 Obrázek 8: Zmínky v Saleslift; Zdroj: Saleslift 
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5.2.4 Social listening 

  Globus pro účely social listeningu využívá nástroj SentiOne. Tento původně český 

nástroj umožňuje sledovat zmínky o značce, předem určená klíčová slova i fráze, 

sentiment všech sesbíraných zmínek, pohlaví diskutujících jedinců, na jakých online 

platformách se zmínky vyskytují nebo jací jsou názoroví “vůdci,” kteří značku zmiňují 

nejčastěji. Aby nástroj předcházel zachytávání nerelevantních zmínek, dokáže vyloučit 

určitá slovní spojení jako např. “Zlatý Globus” nebo “glóbus geografie.”  

 

  Agentura tak díky social listeningu snáze monitoruje, zda se o značce na internetu 

mluví a pokud ano, v jakém slova smyslu. Díky tomu dokáže snáze identifikovat případné 

krizové situace nebo na ně alespoň obratněji reagovat. Výsledky ze social listeningu jsou 

zapojovány i do reportů jednotlivých kampaní, aby bylo zřetelné, zda kampaně dokázaly 

zvednout počet zmínek o Globusu v internetovém prostředí. Následující grafy se týkají 

období leden až březen 2017.  

 
 Graf 15: Dynamika zmínek; Zdroj: SentiOne 

 

 

  Dle grafu je patrné, že od ledna do února měly zmínky o Globusu na českém 

internetu spíše klesající tendenci. Od února začaly ale lehce růst, pravděpodobně díky 

kampani Zdravý svět a spolupráci s blogery.  
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 Graf 16: Sentiment zmínek a pohlaví diskutérů; Zdroj: SentiOne 

 

  Zmínky byly skoro ze 63 % označeny jako neutrální, ze čtvrtiny pozitivní. 

Sentiment dokáže algorytmus vyhodnocovat sám, ale pro větší přesnost je třeba zmínky 

manuálně procházet a kontrolovat správnost přiřazeného sentimentu. Většina 

diskutujících byly ženy - 54,94 %. 

 

 

 
Graf 17: Dynamika sentimentu; Zdroj: SentiOne 

 

 

  Pokud se podíváme blíže na dynamiku sentimentu v kratším období (zde 6.únor 

až 13.březen 2017, kdy běžela kampaň Zdravý svět), například 21.února vidíme větší 

výkyv v dynamice sentimentu, konkrétně bylo v tento den zaznamenáno 55 pozitivních, 

46 negativních a 171 neutrálních zmínek. Tento výkyv nastal pravděpodobně kvůli kauze 

na téma výrobků pocházejících z firem Andreje Babiše a diskuse na tom, které řetězce 
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tyto výrobky nejvíce prodávají. Další výkyvy, zejména pozitivním směrem, nastaly pak 

na začátku března, kdy se blogerka na svém Instagramovém profilu zmínila o nakupování 

v Globusu.  

 

 
 Graf 18: Online platformy; Zdroj: SentiOne 

 
 Obrázek 9: Názoroví vůdci; Zdroj: SentiOne 

   

 

  Zmínky o Globusu se nejčastěji vyskytovaly na Facebooku, dále pak na 

internetových portálech a fórech. Názorovými vůdci se staly kanál “A dost” na 

internetové TV Stream, instagramerka Michaela Jonášová a facebookový profil ČT Sport. 

U “A dost” se jednalo o zejména negativní zmínky kvůli čaji obsahujícím nebezpečné 

složky, který byl k dostání mimo jiné i v Globusu. U ČT Sport se jednalo o chybné 

vyhodnocení, jelikož zde byly zmínky spojené s udílením křišťálových globusů  

v biatlonu. Tuto zmínku systém nedokázal sám vyfiltrovat. 
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Obrázek 10: Příklady zmínek ze SentiOne; Zdroj: SentiOne 

 

 

  Na obrázcích jsou příklady zmínek, které systém dokáže na internetu nalézt a 

zařadit do newsfeedu uvnitř nástroje. Značka na ně tak může okamžitě zareagovat 

komentářem a zapojit se tak do případné diskuze.  
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6 Analýza komunikačních aktivit na Facebooku řetězce 

Globus a konkurenčních řetězců 

6.1 Metodika 

  V následující kapitole jsem využívala částečně kvantitativní i kvalitativní analýzy 

konkurentů společnoti Globus a jejich aktivit na sociální sítí Facebook a částečně také 

komparaci těchto řetězců a jejich aktivit mezi sebou. Pro sběr dat jsem využila jak veřejně 

přístupných zdrojů přímo z facebookových stránek zkoumaných subjektů, tak i z nástroje 

Zoomsphere, český specializovaný publikační i analytický nástroj, využívaný především 

digitáními agenturami. V jedné z podkapitol jsem také pro odhalení motivace publika 

interagovat s obsahem využila heuristického přístupu, který není založen na algoritmu ani 

na přesnější metodě, ale poučeném odhadu, intuici a zkušenosti (Sebera, 2012). 

6.2 Výzkumné otázky 

  V následující analýze a vzájemné komparaci aktivit Globusu a konkurenčních 

řetězců v rámci facebookové komunikace budou sledovány mimo jiné následující 

skutečnosti:  

 

Q1: Který z řetězců má nejaktivnější fanouškovskou základnu? 

Q2: Platí vztah, že čím větší je fanouškovská základna, tím jsou fanoušci aktivnější? 

Q3: Existuje spojitost mezi frekvencí publikování obsahu a aktivitou publika? 

Q4: Jaká jsou nejčastěji komunikovaná témata? Jsou si tato témata podobná?  

Q5: Jaké mohou být motivace za interakcí fanoušků s obsahem? 
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6.3 Konkurenční řetězce na Facebooku 

  Mezi největší subjekty na českém trhu v oblasti řetězců s potravinami  

a rychloobrátkovým zbožím patří společnosti Kaufland, Ahold, Tesco, Lidl, Penny, 

Makro či Globus. Podle výzkumu server Aktuálně.cz byla společnost Globus koncem 

roku 2016 v pořadí na 8. místě, co se výše tržeb týče (Špačková, 2017). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Z výše jmenovaných retailerů se v oblasti komunikace na sociálních sítích 

pohybují všichni, a to poměrně aktivně především na Facebooku. V rámci stručného 

přehledu jejich aktivit na Facebooku jsem analyzovala řetězce Lidl, Tesco, Kaufland, 

Albert a Globus, a to za období Q1 2017, tedy leden až březen 2017.  

 

Společnost	 Tržby	

1. Kaufland	Česká	republika	 55,23	mld	

2. Ahold	Czech	republic	 48,33	mld	

3. Tesco	stores	ČR	 41,76	mld	

4. Lidl	Česká	republika	 33,66	mld	

5. Penny	market	 32,13	mld	

6. Makro	Cash	&	Carry	 30,12	mld	

7. Geco	 29,98	mld	

8. Globus	ČR	 22,93	mld	

9. Billa	 21,62	mld	

10. JIP	Východočeská	 11,4	mld	

Tabulka 1: Tržby českých řetězců 2016; Zdroj Špačková, 2016; zpracováno autorkou 
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  Faktorem, který by bylo pro přesnější analýzu fanoušků a jejich nárůstu třeba 

zvážit, je skutečnost, zda řetězce vynakládají mediální podporu na nárůst fanoušků. 

Globus tuto možnost momentálně nevyužívá, pro ostatní řetězce tato informace není 

bohužel k analýze dostupná. Tuto variantu lze ale odvodit v případě, že na facebookové 

stránce nastane nepřiměřeně velký nárůst fanoušků ve velmi krátkém časovém období. 

Tento jev lze pozorovat například u Lidlu, jehož nárůst fanoušků jsem zkoumala pomocí 

nástroje Zoomsphere a který je patrný z grafu. 

 

 
Graf 19: Strmý nárůst fanoušků Lidl; Zdroj: Zoomsphere; Zpracováno autorkou 

 

6.3.1 Publikovaný obsah 

  Nejaktivnějším řetězcem, co se frekvence publikování obsahu týče, je nepochybně 

Tesco. To v prvním kvartálu roku 2017 vypublikovalo již 214 příspěvků, tedy v průměru 

více jak 2 příspěvky za den. V porovnání s předchozím obdobím je to o 31 příspěvků 

méně. Podobně s frekvencím je na tom i Lidl. Frekvence Globusu je v porovnání  

s konkurencí nejmenší – na svoji facebookovu stránku přispívá cca 16krát do měsíce.  

 

  “Publikujeme většinou třikrát týdně a domníváme se, že je to optimální. Pokud je 

dobře nastavené cílení a vše funguje, není třeba publikum zahlcovat. Marketingové 

oddělení Globusu je nyní s nastavením takto spokojeno, protože naplňujeme jeho přání 

dělat obsah trochu jinak než ostatní řetězce, kde se obsah často opakuje, nebo je velmi 

podobný” (Machaňová, 2017). 
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Řetězec	 Příspěvky	

celkem		

Příspěvky 

průměrně/měsíc	

Fotky		 	 Videa	

Lidl	 168	 56	 142	 16	

Tesco	 214	 71,3	 81	 32	

Kaufland	 95	 31,6	 72	 13	

Albert	 99	 33	 34	 4	

Globus	 49	 16,3	 34	 8	

Tabulka 3: Porovnání příspěvků; Zdroj: Zoomsphere; zpracováno autorkou 

 

  Pro jednodušší analýzu publikovaného obsahu jsem blíže zkoumala 

vypublikované příspěvky všech řetězců na jejich facebookových profilech v březnu 2017 

a rozdělila je do následujících kategorií:  

 

• interakční příspěvek – příspěvek sloužící k interakci s fanoušky, nenese informaci  

o konkrétním produktu, nikam dále neodkazuje, často se týká např. svátků, ročních 

období, vtipů, hádanek atd.  

 

• produktový příspěvek – příspěvěk propagující konkrétní produkt ze sortimentu 

řetězce, často odkazuje na web do akčního letáku. 

 

• recept – odkazuje na recept na webu řetězce. 

 

• informace o službách – zahrnuje informace o službách nabízených daným řetězcem,  

o otevírací době, náboru nových zaměstnanců atd.  

 

• soutěž -  soutěže o ceny, slevové kupony, poukazy. 

 

• CSR – příspěvky informující o CSR aktivitách řetězce. 
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• tipy – rady, tipy, triky, např. jak poznat zralý banán, jak uchovávat chléb apod.  

 

  Z grafů uvedených níže je zřejmé, že po obsahové stránce sází české řetězce velmi 

často na recepty. Nejvíce receptů publikuje Tesco, které má pro recepty i vlastní web 

tescorecepty.cz. Receptů hojně využívá i Kaufland, který často recept používá jako 

prostředek propagace jeho hlavní ingredience, která je v danou chvíli v akčním letáku. 

Dále řetězce publikují jednoduché interakční příspěvky, soutěže, produktové příspěvky, 

tipy a triky, informace o svých službách nebo o CSR aktivitách. Globus je jediným 

řetězcem, který nepublikuje recepty (v březnu pouze v rámci kampaně Zdravý svět),  

ve zkoumaném měsíci využil vlastní původní videa a také spolupráci s blogery.  
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  V následující tabulce jsou pro každý řetězec uvedeny 3 příspěvky s největším 

počtem likes za měsíc březen 2017 a rozděleny do výše zmíněných kategorií. Číslo  

v závorce udává procento fanoušků z celkového počtu fanoušků, kteří příspěvku udělili 

like. I z těchto čísel můžeme vyčíst, že nejaktivnější fanoušky měla facebooková stránka 

Gobusu – průměrně jich obsahu udělilo likes 4,6 %, což je oproti konkurentům poměrně 

velké číslo. Za Globusem se v tomto umístil jako druhý Kaufland, s 1,89 % fanoušků, 

kteří příspěvkům udělili likes.  

  

Řetězec 1. místo 2. místo 3. místo 

Lidl Info – Květiny pro ženy 
na MDŽ (1,5 %) 

Soutěž – o lístky do 
kina 
(0,96 % likes)  

Info – prodloužená 
lhůta vrácení  
(0,98 %) 

Tesco Interakce – Jaké arašídy  
máte nejraději?  
(2,99 %) 

Recept – domácí musli 
(0,72 %)  

Recept – Pečená řepa 
(0,52 %)  

Kaufland Recept – Smažený 
květák (2,21 %) 

Produkt – Narcisy 
v akci (2,03 %)  

Produkt – Tulipány v 
akci (1,45 %) 

Albert Info – Nový Albert  
magazín (0,61 %) 

Produkt – Mléko v  
akci (0,49 %)  

Produkt – Čerstvé  
pečivo (0,23 %) 

Globus Produkt – Mražená 
zelenina na váhu  
(5,9 %) 

Interakce – Přání k 
MDŽ  
(5,1 %)  

Produkt – Domácí  
potřeby v akci  
(2,82 %) 

Table 1: Porovnání příspěvků; Zdroj: Zoomsphere; zpracováno autorkou 
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6.3.2 Interakce publik s obsahem 

  Jak již bylo řečeno v kapitole o facebookové analytice, důležitou metrikou je 

kromě počtu fanoušků i míra interakce fanoušků s obsahem. Metrika interakce je na 

Facebooku definována jako počet likes, komentářů a sdílení. Tato metrika naznačuje, zda 

obsah publikovaná danou stránkou fanouškovskou základnou rezonuje nebo ne. 

 

Řetězec	 Interakce	 Likes	 Komentáře	 Sdílení	

Lidl	 248	558	
	

177	512	
	

54	930	
	

16	116	
	

Tesco	 179	130	
	

114	993	
	

23	297	
	

40	840	
	

Kaufland	 82	531	
	

73	072	
	

2	869	
	

6	590	
	

Albert	 15	853	 11	549	
	

2	830	
	

1	474	
	

Globus	 7	661	 6	948	
	

281	
	

432	
	

  Tabulka 4: Počet interakcí; Zdroj: Zoomsphere; zpracováno autorkou 

    

 

  Jednotlivé typy interakcí mají různé významy a mohou vystihovat různé motivace 

fanouška. Z tabulky je zřejmé, že nejvíce interakcí obdržel ve zkoumaném období Lidl, 

dále Tesco, nejméně pak Globus. Pokud jsou interakce přepočítány v poměru na 

fanouška, udávají relevantnější výsledek, který je nezávislý na velikosti dané stránky.  

V tomto ohledu vede právě Globus, který je co do počtu fanoušků nejmenší stránkou, ale 

má právě v poměru k fanouškům největší průměrný počet interakcí, tedy 0,66. Velmi 

těsně za ním je ale Tesco, viz graf 24. 
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Graf 25: Interakce v poměru k fanouškům; Zdroj: Zoomsphere; Zpracováno autorkou 

 

 

  Oproti předchozímu období si ale Globus, co se interakcí týče, pohoršil o celých 

56 %, což je nejvíce ze všech konkurentů. Naopak největší nárůst zaznamenal Kaufland 

se 14 %. Nutno ale dodat, že ne všechny interakce mohou být automaticky brány jako 

pozitivní ukazatel: například u komentářů, které se do interakcí započítávají, můžeme jen 

složitě bez hlubší analýzy každého z nich určit jejich pozitivní nebo negativní sentiment. 

  

  Podívejme se blíže na počet sdílení u dvou největších subjektů a jejich porovnání 

s počtem sdílení u facebookové sránky Globusu. Na první pohled se může zdát, že 

fanouškovská základna Tesca a Lidlu se s obsahem zde publikovaným ztotožňuje více, 

protože je ochotna jej šířit dál mezi své přátele více než fanoušci Globusu. Pokud ale 

srovnáme poměr denních průměrných sdílení, které obdrží příspěvky Globusu a Lidlu, 

rozdíl zde není velký: průměrně 6,28 % pro Tesco, 5,44 % pro Globus. U Tesca už je 

poměr větší – 22,19 % pro Tesco a 5,44 % pro Globus.  

  Ačkoliv má tedy Lidl 40 krát větší fanouškovskou základnu než Globus, denně je 

jeho obsah sdílen procentuálně skoro stejně. U Tesca již ale sdílení tvoří skoro čtvrtinu 

denních interakcí. Rozložení průměrných denních interakcí Globusu oproti 

konkurenčním řetězcům naznačují grafy níže.  
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 Graf 26: Interakce Lidl a Globus; Zdroj: Zoomsphere; Zpracováno autorkou 

  

 
 Graf 27: Denní interakce Tesco a Globus; Zdroj: Zoomsphere; Zpracováno autorkou 

 

 
Graf 28: Průměrné denní interakce Kaufland a Globus; Zdroj: Zoomsphere; Zpracováno autorkou 
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Graf 29: Průměrné denní interakce Albert a Globus; Zdroj: Zoomsphere; Zpracováno autorkou 

 

   

  Z grafů je patrné, že největší podobnost v rozložení průměrných denních 

interakcích můžeme pozorovat u Kauflandu a Globusu. Jak tedy z grafu č. 18 vyplývá, 

publikum Kauflandu  a Globusu si je podobné nejen aktivitou, ale i podobnými vzorci 

chování v rámci interagování s obsahem.  

 

  Motivace publika obsah sdílet může mít vždy jinou příčinu a těžko lze vyjádřit 

kvantitativně či pomocí grafu. Pro názornější příklad jsem vybrala dva nejsdílenější 

příspěvky Tesca a Lidlu. V případě Tesca se jednalo o video recept, který sdílelo celých 

5 145 lidí. V tomto případě se můžeme domnívat, že motivace příspěvek sdílet tkvěla ve 

vizuální atraktivitě, zajímavosti daného receptu a potřebě publika se o něj podělit se svými 

přáteli. U Lidlu se jednalo o upozornění řetězce na chleba obsahující nebezpečné částice 

a jeho stahnutí z prodeje. Příspěvek obdržel 1 613 sdílení a zde se lze domnívat, že 

motivace jej sdílet spočívala v potřebě fanoušků upozornit své přátele na zdraví 

nebezpečný výrobek. 
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  Obrázek 12: Nejsdílenější příspěvky Tesco a Lidl; Zdroj: Facebook Tesco a Lidl 

  

  V případě Albertu byla nejsdílenějším příspěvkem soutěž o poukázky na nákup 

oblečení, u Kauflandu se jednalo rovněž o soutěž. U obou těchto příspěvků tedy můžeme 

předpokládat, že se jednalo o podobnou motivaci, a to sdílet příspěvek mezi přátele, aby 

se také o soutěži dověděli. U Globusu byl nejsdílenějším interakční příspěvek 

publikovaný na Mezinárodní den žen, který nenesl žádnou informační hodnotu ohledně 

produktu nebo služeb nabízených řetězcem. U tohoto příspěvku je tedy pravděpodobné, 

že publikum obsah pobavil nebo se s jeho obsahem dokážou ztotožnit, a proto jej šíří dále 

mezi svá přátele. Stejně tak jako u Albertu a Kauflandu patřily k dalším dvoum ze tří 

nejsdílenějších příspěvků na stránce Globusu soutěže.  
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Obrázek 13: Nejsdílenější příspěvky Albert a Kaufland; Zdroj: Facebook Albert a Kaufland 

 

Obrázek 14: Nejsdílenější příspěvek Globus; Zdroj: Facebook Globus 
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   Obrázek 15: Nejvíce likes Lidl, Tesco, Kaufland; Zdroj: Facebook 

 

  Podobná motivace může stát i za tím, proč příspěvkům dávat like. Jako příklad 

zde uvádím srovnání 3 příspěvků Lidlu, Tesca a Kauflandu, které obdržely nejvíc likes. 

Příspěvek s rekordním počtem 26 tisíc likes vypublikoval Lidl. Jednalo se o příspěvek  

s o ukončení nabízení igelitových tašek v prodejnách Lidl a jejich nahrazení 

ekologičtějšími papírovými. U tohoto příspěvku tedy můžeme předpokládat, že fanoušci 

měli potřebu příspěvku dát like díky jejich sympatiím s tímto krokem ze strany Lidlu.  

 

  U příspěvku Tesca šlo o příspěvek, kde měli fanoušci pomocí udílení likes 

rozhodnout o tom, zda je rajče jablko nebo zelenina. Příspěvek nepřinášel žádnou další 

informační hodnotu (např. recept nebo článek o rajčatech) ani nemotivoval fanoušky  

k hlasování žádnou odměnou. Přesto příspěvek obdržel 12 tisíc likes. Zde je tedy 

pravděpodobné, že je motivace fanoušků založena na jednoduchosti a hravosti příspěvků 

a také na tom, že mohou jednoduše vyjádřit svůj názor pouze pomocí jednoho kliknutí.  

  Příspěvek s nejvíce likes Kauflandu obsahoval vizuálně poměrně atraktivní fotku, 

informaci o výhodné ceně květáku v akčním letáku a také recept na smažený květák. Lze 

se tedy domnívat, že všechny tyto tři faktory mohly být důvodem, proč fanoušci příspěvku 

udělili like. Kaufland navíc v popisku často používá větu “kdo má rád XY, ať dá like”; 

za období Q1 ji v různých obměnách použil přesně 61 krát.  
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6.3.3 Community management 

  V rámci malého testu responzivity zákaznické podpory jsem facebookovým 

profilům Globusu, Albertu a Tescu zaslala soukromou zprávu. Facebookové profily Lidlu 

a Kauflandu mají možnost soukromé zprávy zablokovanou, tudíž zde tento test nebyl 

možný. Zpráva byla zaslána v neděli večer a nejrychlejší odpověď přišla již o 13 minut 

později, a to od Tesca. Od Globusu přišla odpověď hned druhý den v 8:30 a od Albertu 

v 10:50 dopoledne.  

 

 
Obrázek 16: Nejrychlejší odpověď; Zdroj: Facebook messenger 

 

6.4 Shrnutí poznatků 

  V rámci rozboru online komunikačních aktivit vybraných českých řetězců  

s potravinami a dalším rychloobrátkovým zbožím jsem analyzovala aktivity řetězců Lidl, 

Kaufland, Tesco, Albert a Globus na sociální síti Facebook. Jejich facebookové profily 

jsem vybrala z toho důvodu, že je tyto řetězce momentálně využívají jako své primární 

komunikační kanály v online prostředí. Jako zkoumané časové období jsem zvolila první 

kvartál roku 2017, tedy leden až březen 2017, které je nejen velmi aktuální, ale zároveň 

není ovlivněno např. vánočními kampaněmi nebo sníženou aktivitou během letních 

prázdnin.  

 

  Zkoumala jsem počty facebookových fanoušků jednotlivých řetězců a jejich 

tendence. Největší počet fanoušků má momentálně řetězec Lidl, ačkoliv největší rostoucí 

tendenci můžeme pozorovat u Globusu, který je také z konkurentů na Facebooku zatím 
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nejkratší dobu, a dále pak u Kauflandu. Pro přesnější porovnání by u této metriky bylo 

vhodné vědět, zda konkurenční řetězce vynakládají mediální podporu na nákup nových 

fanoušků. Tato informace je ale bohužel nedostupná.  

 

  Další analyzovanou metrikou byly interakce fanoušků s publikovaným obsahem. 

Nejvíce interakcí bylo zaznamenáno na Facebooku Lidlu, nicméně v poměru k počtu 

fanoušků si nejlépe vedou Globus a dále Tesco. Na příkladu Globusu jakožto nejmenší 

stránky se tedy ukazuje, že aktivita nemusí být přímo uměrná velikosti fanouškovské 

základny. Globus ale zaznamenal největší propad v interakcích oproti předchozímu 

období, a to o 56 % - i přesto, že v předchozím období byl počet publikovaných příspěvků 

o 3 větší. To může naznačovat, že ve zkoumaném období byl pro fanoušky obsah méně 

zábavný.  

 

  V rámci daných metrik jsem analyzovala poměr likes, sdílení a komentářů.  

Ze zpracovaných grafů vyplývá, že publikum Globusu je v porovnání se svými 

konkurenty o něco méně aktivní ve sdílení a komentování příspěvků. Obecně se tedy 

můžeme o publiku Globusu domnívat, že je v interagování s obsahem o něco “línější”  

a raději udílí pouze likes. Celkově nejsdílenějšími příspěvky byly příspěvky na téma 

nebezpečného produktu, recept, soutěže a vtipný interakční příspěvek. Nejpodobnější 

vzorec interakce s obsahem měla ve zkoumaném období fanouškovská základna 

Kauflandu.  

 

  Co se frekvence publikování týče, nejaktivnějším bylo na svém facebookovém 

profilu Tesco se 214 příspěvky. Podle poměru interakcí na fanouška si ale Tesco vede 

dobře a je tedy patrné, že fanoušky obsah stále baví. I přesto, že Globus publikuje nejméně 

příspěvků, interakce fanoušků s obsahem jsou i tak nejlepší. Publikované formáty jsou 

většinou fotky a videa, při čemž videií momentálně nejvíce využívá Tesco.  

  Pro detailnější analýzu témat příspěvků jsem pak zvolila pouze měsíc březen  

a publikované příspěvky rozdělila do několika kategorií. Velmi populárním tématem jsou 

obecně recepty, se kterými pracují všichni kromě Globusu. To může být na jednu stranu 

výhoda (odlišují se tím od ostatních), na druhou stranu nevýhoda, jelikož dle popularity 

receptů u konurence tím Globus může ztrácet na interakcích či fanoušcích. Velmi 

populární jsou také soutěže a produktové příspěvky propagující produkty nabízené  

v akčním letáku.   
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  V rámci rozboru jsem také provedla test rychlosti odpovědi na zaslání soukromé 

zprávy. Nejrychlejší odpověď (během 10 minut) přišla od Tesca, přestože zpráva byla 

zaslána v neděli večer.  
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Závěr 

  Tato bakalářská práce měla za cíl zmapovat možné formy marketingově 

komunikačních aktivit v online prostředí a zasadit je do kontextu reálné komunikace 

značky Globus v online prostředí. Úvod práce byl věnován elementárním pojmům jako 

komunikace, komunikační strategie, marketing nebo marketingový mix, které položily 

základy pro další kapitoly věnované vlivu internetu na marketing a  online marketingu. 

Pro doložení jeho momentální důležitosti byly předloženy i základní statistiky a data  

o jeho stavu v České republice.  

 

   Velká část práce byla pak věnována podrobnější deskripci jednotlivých nástrojů 

využívaných v online marketingu. Aby deskripce těchto nástrojů korespondovala 

s reálnými komunikačními nástroji, kterých v rámci své strategie řetězec Globus využívá, 

byly zde popsány webové stránky, plošná internetová reklama a využití sociálních médií, 

především pak sociální sítě Facebook, která se již stala zavedenou komunikační 

platformou mnoha značek a společností. Jedna z podkapitol byla věnována i social 

listeningu, procesu monitorování online prostředí s cílem odhalovat zmínky o značce  

a porozumět jim. 

 

  Další kapitoly byly pak věnovány samotné komunikační strategii řetězce Globus 

v online prostředí, tedy analýze všech nástrojů pro ni využívaných a jejich 

charakteristikám. V této analytické části jsem čerpala informace a data z osobních 

rozhovorů se specialisty z digitální agentury 2FRESH a ze specializovaných nástrojů pro 

analýzu online platforem.  

 

  Závěrečná analýza a komparace byla pak věnována konkurenčním řetězcům  

a jejich aktivitám v rámci facebookové komunikace. Zde jsem zkoumala základní metriky 

jako jsou velikost fanouškovské základny a její tendence, témata příspěvků a interagování 

publik s obsahem. Detailnější závěry z analýzy byly popsány v poslední kapitole této 

práce. Obecně jsem ale v rámci této analýzy dospěla k tomu, že velikost fanouškovské 

základny není vždy přímo uměrná její aktivitě a že vyšší frekvence publikování také 

neznamená vždy větší aktivitu publika. Dále jsem analyzovala témata příspěvků všech 

zkoumaných subjektů, která jsou si často vzájemně podobná, a i jednotlivé vzorce 

chování publik při interakci s obsahem.  
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  Cíle práce tedy považuji za splněné, ačkoliv věřím, že například samotnému 

tématu motivace uživatel interagovat s obsahem by mohlo být zajímavé věnovat větší 

prostor; případně i celou bakalářskou práci. Domnívám se totiž, že ačkoliv je aktuálně 

stále více zmiňovaným trendem využívání umělé inteligence pro správu sociálních médií, 

lidský faktor je při vyhodnocování úspěšnosti či neúspěšnosti obsahu na základě interakcí 

stále nenahraditelný. 

 

Prostudovávání materiálů, dat a literatury pro mě samotnou bylo přínosné a jistě 

některých poznatků využiji v mé stávající praxi v digitální agentuře. Kladně bych také 

ráda zhodnotila samotnou komunikační strategii v online prostředí společnosti Globus. 

Domnívám se, že ta je vedena opravdu strategicky, s rozmyslem a také s opravdovým 

nasazením. Pokud bych měla hodnotit například facebookové aktivity Globusu, je zde 

vidět, že tvorbě obsahu je zde věnována opravdu pozornost a úsilí. A vzhledem k tomu, 

že Facebook je sociální sítí a současně marketingovým nástrojem, který navštěvuje 

v Česku kolem 2,6 milionu lidí denně, věřím, že se toto úsilí do budoucna značce vrátí.  
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Summary 

  This bachelor thesis‘ goal was to outline different forms of marketing 

communication in online environment and put them into context of an existing 

communication strategy of the grocery & other FMCG products chain Globus. Its 

theoritical part was dedicated to elementary terms such as communication, 

communication strategy, marketing or marketing mix, which estabilished a base for the 

following chapters concerning the impact of internet on marketing and online marketing. 

For supporting its importance there were stated  basic statistical data and information of 

its current state in the Czech republic. 

 

  A major part of this thesis was focused on a more detailed description of the 

individual tools utilized in online marketing. In order to make this description correspond 

with real communication tools which are being used throughout the whole strategy of 

Globus, websites, display advertising and application of social media in marketing, 

primarily of the social network Facebook, which has become and indespensable platform 

for many brands‘ communication strategies. One of the chapters was also dedicated to 

social listening, a process of online media montitoring, used for tracking conversation and 

mentions around the brand’s name.  

 

  Subsequent chapters were focused on the communication strategy of the brand in 

online environment and thus an analysis of all the tools utilized and their charactertics. In 

this analytical part I drew data and information from personal interviews with specialists 

from a digital agency 2FRESH and from specialized online platforms‘analysis tools.  

 

  The final analysis was dedicated to analysing competition chains and their 

activites within Facebook communication. Here I examined basic metrics such as size of 

the fan base and its tendencies, topics of the posts and interactions of the audience with 

the content. Detailed conclusions of this analysis was indicated in the final chapter of this 

thesis. However, generally speaking, I arrived at the conclusion that size of the fan base 

is not always directly proportional to its activity and that higher posting frequency does 

not always mean a higher activity of the audience. Furthermore I briefly analysed 

reocurring topics which overlap very often and also patterns of the audience’s behaviour.  
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    I consider the aims of this thesis to be accomplished, yet I believe that for 

instance the topic of audience’s motivation behind interactions could have been examined 

in a larger scope; potentially even as a whole bachelor thesis. I assume, that even though 

the artificial intelligence used for social media management is being mentioned as a 

bigger  and bigger trend currently, the humane factor is still irreplacable – for example 

for the assesment of social media content’s success based on interactions. 

 

  Studies of the materials, data and bibliography have been beneficial for me myself 

and certainly I will utilize some of the acquired findings during my present experience in 

a digital agency. Finally, I would like to positively evaluate the brand’s communication 

strategy itself. I believe it is led by a real strategical overview, deliberation and efforts. If 

I were to assess e.g. the Facebook page’s content, the efforts are really apparent here. I 

believe that Facebook really is a platform with a big potential and efforts put into it will 

pay off to the brand.  
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