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Cilem tdto diplomovd pr6ce s n6zvem ltyuiiti socidln[ch mdtlil pro zfsktlni neyych zikszn[ku
je zmapov6ni aktudh-ri komunikace na soci6lnich m6diich vybrand firmy a n6sledny n6vrh

karnpan6 na nejpouZivan6j5ich soci6lnich mddiich. Jako ndstroj komparativni analyzy pro

zmapovfni aktu6lniho stavu byla zvolena metoda benchmarkingu s vybranou konkurenci
firmy. Diplomovii priice d6le popisuje proces tvorby' kampani na vybranych soci6lnich
m6diich a typy piistupfi k volb6 marketingoveho rozpodtu. Pro zvoleni spr6r'n6ho soci6lniho
m6dia byl proveden prim6mi vyzkum fbrmou dotazniku mezi stfr'aiicimi zitkazniky.
S odkazem na vysledky dotazniku byla navrhnuta kampai na nejpou2fvan6jSich soci6lnfch

m6diich. Dotaz.nik byl koncipoviin tak" aby bi'l voditkem pro stanoveni spriivneho cfle. cilove
skupiny. obsahu a typri piispEvkti. V z6v6ru by'I1' kamparrE zhodnocen.y a navrZen dalSf postup

moZneho rozvoje tdchto kampani.

Klfiovri slova: online komunikace, online marketing. sociiilni media. socirilni sitd, zakaznik.
benchmark. prim6rni vyzkum. kampari



Using social media to get a new customer

The aim of this diploma thesis called Llsing sociul media to gain nev,' customer is mapping

curent comunication of the selected company on social media and consequent draft of the

campaign on the most used social media. Method benchmarking u'as used as a comparative

analysis toll with selected company competiton for mapping current situation. The thesis also

desribes the process of creating campaigns on selected social media and types of approache to

dedicate marketing budget. ln order to choose the social media was created a primary research

in the form of a questionare between existing customers. Regarding to the results of the

questionare was proposed a campaign on the most wideli,'used social rnedia. The questionare

u,as assembled to guide the determination of the right target. target group. content and types of
content. At the end the campaigns were evaluated and drafted possible development these

campaigns.

Key words: online communication. online marketing, social media, social networks.

customer. bechmark, primary research. campaign
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Úvod 
Cílem předkládané diplomové práce s názvem Využití sociálních médií pro získání nových 

zákazníků je analyzovat aktuální stav komunikace vybrané firmy na sociálních médiích.  

Na základě vyhodnocení sekundárního výzkumu s vybranou konkurencí a primárního 

výzkumu mezi zákazníky navrhnout kampaň na nejpoužívanějších sociálních médiích. Práce 

je členěna do pěti kapitol. 

První kapitola obsahuje krátký vhled do marketingu. Pro správné marketingové řízení  

je definována mise a vize. Dále se kapitola věnuje procesu budování značky a navazování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky. V online prostředí je představen internet včetně jeho 

penetrace napříč kontinenty. Jsou popsány jednotlivé nástroje komunikačního mixu a jeho 

prvky v online prostředí. 

Druhá kapitola je věnována marketingu na sociálních médiích a popisuje očekávání uživatelů 

trávících čas na sociálních médiích. Dále jsou rozděleny způsoby měřitelnosti sociálních 

médií. Zabývá se způsoby stanovení měřitelných a dosažitelných cílů. Další část se věnuje 

rozdělení sociálních médií a vymezení pojmů sociální média a sociální sítě. Kapitola popisuje 

očekávání uživatelů sociálních médií a způsoby, kde jsou nejvíce ovlivnitelní. 

Třetí kapitola se zabývá charakteristikou vybraného podniku. Vhled do historie je doplněn 

představením sortimentu a nabízených služeb. Je provedena SWOT analýza jako metoda 

strategické analýzy, která zkoumá v interním prostředí silné a slabé stránky vybraného 

podniku. Z vnějšího prostředí definuje příležitosti a hrozby. Dále je představena metodika 

sekundárního výzkumu, která je provedena metodou benchmarkingu. Metodika primárního 

výzkumu byla provedena formou dotazníkového šetření mezi stávajícími zákazníky. Kapitola  

se věnuje sestavení dotazníku a metodám použitým při jeho vyhodnocení. 

Čtvrtá kapitola analyzuje aktuální stav komunikace vybrané firmy na internetu a sociálních 

médiích. Porovnává online komunikaci vybraných konkurentů. V závěru je provedeno 

srovnání vybrané firmy s konkurencí. 

Pátá kapitola se zabývá návrhem kampaní na nejpoužívanějších sociálních médiích podle 

výsledku dotazníkového šetření. Kampaň na Facebooku je rozdělena na získání nových 

fanoušků stránky, získání nových zákazníků formou slevy na zboží a získání nových 
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zákazníků formou omezené slevové akce na služby. Kampaň na YouTube obsahuje postup 

založení firemního kanálu a následný proces přidání videa. Poslední kampaň propojuje obě 

sociální média, kdy je na Facebooku propagováno video z firemního YouTube kanálu. 

Závěrečná část diplomové práce shrnuje dosažené poznatky, obsahuje vyhodnocení a dává 

doporučení dalšího vývoje kampaně na sociálních médiích. 
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1 Definice marketingu 
Kotler s Armstrongem definují marketing jako (2004, s. 30), „společenský a manažerský 

proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“  Propojení jednotlivých marketingových koncepcí 

a jejich vzájemné navázání doplňuje obrázek níže. 

 
Obr.  1 Základy marketingové koncepce 
Zdroj: vlastní zpracování dle KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing, s. 30 

Kolektiv autorů Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová a Vykypěl uvádějí, že (2009, s. 2), „marketing 

je jednou z činností vykonávaných organizacemi a soustavou procesů pro vytváření, sdělení  

a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, 

z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené. Jednotlivé aktivity, instituce 

a procesy spadají do několika strategických oblastí marketingu. Těmi jsou definování cílů  

pro oblast marketingu, řízení značky, komunikační strategie, komunikační mix, korporátní 

design, lidské zdroje v marketingu a materiálové a informační zabezpečení marketingu.“  

1.1 Mise a vize firmy 
Abychom byli schopni správného marketingového řízení, musíme si definovat misi a vizi 

firmy. Misi chápeme jako špičku pyramidy strategického řízení. 

výrobky, 
služby a jiné 

produkty

hodnota pro 
zákazníka, 
uspokojení 

jeho potřeb a 
přání, kvalita

směna, 
obchodní 
vztahy, 

vztahy se 
zákazníkem a 

dalšími 
subjekty

trhy

potřeby, přání, 
poptávka

 

Základy marketingové 

koncepce 
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Mise je důvod fungování firmy nebo její smysl. 

Pro smysluplné stanovení mise firmy je nejdůležitější fakt, že musí být jedinečná a jednoduše 

pochopitelná. Jako příklady si můžeme vypůjčit mise velkých nadnárodních korporací  

od kolektivu autorů Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová a Vykypěl (2009, s.35), 

„Nokia – Spojováním lidí se snažíme uspokojovat fundamentální lidskou potřebu – potřebu 

společných vazeb a kontaktů. Nokia staví mosty mezi lidmi – když jsou od sebe daleko nebo 

blízko – a také přemosťuje propasti mezi lidmi informacemi, které lidé potřebují. 

Ikea – snažíme se zlepšit každodenní život mnoha lidí prostřednictvím nábytku,  

který se vyznačuje kvalitním designem a dobrou funkčností.  

Tomáš Baťa: 

 Baťa obouvá svět. 

 Cokoliv vyrobíme, musí sloužit zákazníkovi dobře, bez ohledu na cenu. 

 Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je spousta železa  

a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“ 

Vize je stav budoucí, velmi vzdálený, který si klade firma za cíl. 

Rozdíl mezi misí a vizí je v čase. Mise se spíše odkazuje na současné dění, oproti tomu vize je 

více do budoucna. Mnohdy se tyto dvě věci překrývají. Příkladem je mise a vize firmy NASA 

z roku 2002, které uvádí kolektiv autorů Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová a Vykypěl 

(2009, s.36), 

1. „Vize – Zlepšit život na zemi, rozšířit mimo ni a najít mimo ni i nový život. 
2. Mise – Pochopit a chránit naši zemi, poznávat vesmír a inspirovat další generace těch,  

kteří jej budou poznávat po nás.“ 

1.2 Značka 
Značku popisuje kolektiv autorů Král, Machková, Lhotáková a Cook jako (2016, s. 79), „It is 

important to distinguish between a brand and a product. A product is anything that can be 

offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need  

or want. A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, and 

package design) intended to identify the goods or sevices (products) from those  

of competitors. A brand thus signals tho the customer the source of a product and protects 

both the customer and the producer from competitors who would attempt to provide products 

the appear to be identical.“  
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Je důležité rozlišovat mezi značkou a produktem. Produkt je něco co můžeme nabídnout. Trh 

tomu věnuje určitou pozornost a jeho spotřeba může vyvolat potřebu nebo určitou míru chtění. 

Značka je jméno nebo symbol určený k identifikaci zboží nebo služby od výrobků nebo služeb 

konkurence. Značka signalizuje, že může být zdrojem pro zákazníka. Produkt chrání zákazníka  

a výrobce před konkurenty, kteří chtějí nabízet identické produkty. 

1.2.1 Hodnota značky 
Důležitou součástí značky je růst její hodnoty. Můžeme ji definovat jako hodnotu,  

kterou vnímají cílové skupiny přicházející s ní do kontaktu. Oblasti tvořící hodnotu značky, 

které by měla firma svou  marketingovou strategií řídit popisuje následující obrázek. 

 
Obr.  2 Oblasti, které tvoří hodnotu značky 
Zdroj: vlastní zpracování dle HANZELKOVÁ, Alena; KEŘKOVSKÝ, Miloslav; ODEHNALOVÁ, 
Dana; VYKYPĚL,  Oldřich. Strategický marketing, s. 67 

Zásadní úlohu v nákupním procesu hraje povědomí zákazníka o značce. Co se mu první 

vybaví při potřebě daného produktu nebo služby. Cílem marketingu by mělo být dlouhodobé 

budování vztahů se zakázníkem, nejen krátkodobé za účelem rychlých prodejů.  

Pro opakovaný nákup zákazníkem je potřeba vybudovat jeho loajalitu ke značce. Takový 

zákazník mnohdy akceptuje vyšší cenu, na zboží si dovede počkat atd. Získávání nových 

zákazníků je v průměru dvakrát dražší než udržet ty stávající. Budování silné základny 

loajálních zákazníků má pro firmu z dlouhodobého hlediska i ekonomický efekt.  

Určující faktory

Hodnota značky
Povědomí

Vyvolaná asociace
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Vnímaná kvalita

Přínosy, 
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Jako příklad můžeme uvést zákaznický klub společnosti Hervis Sports od kolektivu autorů 

Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl (2009, s. 70), „Jedním ze způsobů budování 

loajality zákazníka jsou různé formy věrnostních programů pro zákazníky. Firma Hervis 

Sports a móda s.r.o. buduje loajalitu svých zákazníků formou zákaznického klubu – Hervis 

Sports Club. V rámci členství v klubu získávají zákazníci s klubovou kartou celou řadu výhod, 

např. až 4% roční věrnostní slevu (odstupňovanou maximálně až do 4% podle ročního objemu 

nákupu v KČ), exkluzivní nabídky pro členy klubu, záruku vrácení peněz, záruku výměny 

zboží, transport do 20 km od prodejny zdarma, získání až čtyř zákaznických karet k jednomu 

zákaznickému kontu. Pro zákazníky je zřízen sport club na webu – zde si mohou kontrolovat 

stav svého zákaznického konta, využívat partnerské nabídky, on-line poukázky, zúčastňovat 

se soutěží a akcí na podporu prodeje. Mimo informací na webu a v prodejnách zajišťuje firma 

i informování svých členů formou e-mailingu nebo direct mailových kampaní (Hervis Sports 

Club, 2009).“  

1.3 Internet 
Internet jako věc, která výrazným způsobem ovlivňuje chování zákazníků definují Kotler  

a Armstrong takto (2004, s. 56),  „Novou technologií, která nejvýznamněji ovlivnila naši 

dobu, je internet. Jde o rozsáhlou, neustále se rozvíjející, veřejnou a široce dostupnou 

počítačovou síť, která není vlastnictvím nikoho konkrétního a není také nikým centrálně 

řízena. Internet dnes spojuje jednotlivé osoby i podnikatelské subjekty a činí informace 

dostupnými po celém světě. Představuje technologii, která stojí za „novou ekonomikou“. 

Umožňuje kdykoliv a kdekoliv získat informace, pobavit se a slouží i jako komunikační 

prostředek. Firmy využívají internet k tomu, aby si vybudovaly své produkty. Kromě toho, že 

si konkurují na tradičních trzích, mají nyní přístup k trhům novým.“ 

V roce 2017 mělo internetové připojení 82% českých domácností. V posledních letech 

dosahuje dramatický růst přístup k internetu přes mobilní zařízení. Tento přechod od pevných 

počítačů vyžaduje přizpůsobení internetových stránek pro tato zařízení. 

Bez internetu měli spotřebitelé nesnadný přístup k informacím. Reklama v té době měla 

jednodušší zásah. Zákazníci nebyli přehlcení informacemi a byli připraveni naslouchat, kdy 

firma spustila reklamu. V dnešní době je situace obrácená. Zákazníci informace vyhledávají, 

když se jim to hodí. Moment, kdy informace nehledají, je obtěžuje. Tento fakt umocňuje 
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jednoduché propojení pomocí mobilních zařízení, jimiž jsou nejen telefony, ale i tablety  

a přenosné počítače. Při nákupu se zákazníci spoléhají zpravidla na dva kanály. Prvotní je 

průzkum webu, samotné potvrzení nachází ve své sociální skupině. 

Rapidní růst a současnou penetraci internetu uvádí kolektiv autorů Král, Machková, 

Lhotáková, Cook jako (2016, s. 43)., „Today, the Internet is to communication tool with the 

most rapid growth and it can be used for communication as well as for distribution and sales. 

The statistics concerning Internet usage provide a useful tool for estimating not only 

possibility of using this communication and distribution channel in the market but they can 

also be used as an indicator for international comparisons of countries level of technological 

development.  

The average level of Internet penetration in the world is still relatively low (just 42,4% in 

2014) and the differenes among countries and regions remain quite significant as the 

following table shows.“ 

Internet je v dnešní době komunikační nástroj, který je na vzestupu a je zároveň používaný 

jako prodejní kanál. Statistiky ukazují, že internet může sloužit jako užitečný nástroj pro 

prodej, ale také prezentuje míru technického vývoje v dané zemi. Internet má stále relativně 

malý zásah, v roce 2014 42,4%. Rozdíly mezi zeměmi a regiony zůstávají stále vysoké, jak 

ukazuje následující tabulka. 

 
Obr.  3 Internet penetration 
Zdroj: vlastní zpracování dle KRÁL, Petr; MACHKOVÁ, Hana; LHOTÁKOVÁ,  Markéta; COOK,  
Gina. International Marketing, s. 43 
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V Evropě je penetrace relativně vysoká vzhledem ke zbytku světa, ale je nižší než v Severní 

Americe. Napříč Evropou jsou značné rozdíly. Největší penetrace je na severu, konkrétně 

v Dánsku. Na druhé straně žebříčku je Řecko, Bulharsko a Rumunsko, které nedosahují ani 

60% penetrace. 

Složení věkových skupin na internetu uvádí Karlíček a kolektiv autorů (2016, s. 183), 

„Struktura české internetové populace podle věku je patrná z obr. 9.1. Tento graf zobrazuje 

podíly jednotlivých věkových skupin na internetové populaci a srovnává je s podíly daných 

věkových skupin na běžné populaci.“ 

 
Obr.  4 Srovnání věkové struktury internetové a běžné populace 
Zdroj: vlastní zpracování dle KARLÍČEK, Miroslav. Jak komunikovat na našem trhu, s. 184 

Nejpočetnější skupina co do věkové skupiny jsou lidé 65 a starší, konkrétně 18%. Naopak 

aktivních na internetu je 7%. Nejpočetnější internetově aktivní skupinou je 35 – 44let 23%. 

Následuje 25 – 34let s 19%. 

V České republice se v roce 2016 připojovalo prostřednictvím mobilních zařízení 4 mil 

uživatelů. 3 mil přes mobil, 1 mil prostřednictvím tabletu. Do budoucna se očekává další růst 

těchto čísel. Jako významný milník je vnímám rozvoj 5G sítí. Nové technologie pro náročné 

uživatele internetu, pro běžné uživatele raketové urychlení datových přenosů. 

1.3.1 Internetový marketing 
Marketing na internetu vnímáme jako způsob k dosažení požadovaných marketingových cílů 

prostřednictvím internetu. 

Internetový marketing popisuje Janouch (2011, s. 19). „Internetový marketing zahrnuje, 

podobně jako klasický marketing, celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, 
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přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky. Marketing na Internetu se soustředí 

především na komunikaci, avšak často se dotýká i tvorby cen. Internetový marketing bývá 

také označován jako e.marketing, web-marketing nebo on-line marketing. V poslední době se 

stále častěji používá i označení digital marketing. Pojmy jako on-line nebo digital marketing 

však zahrnují, kromě internetového marketingu, také marketing prostřednictvím mobilních 

zařízení (telefony, iPad atd.).“ 

1.3.2 Buzz marketing a guerilla marketing 
Buzz marketing Janouch řadí mezi (2011, s. 185), „word-of-mouth marketingové aktivity, 

kam kromě toho spadá také virální marketing. Vytváření buzz kampaní rozhodně není pro 

začátečníky v oblasti internetového marketingu. Nesprávně formulované nebo víceznačné 

sdělení může být zákazníky pochopeno zcela opačně, než bylo zamýšleno. Pak to místo užitku  

může firmu poškodit. Rozjetý buzz se nedá jen tak zastavit.“  

Guerilla marketing se soustředí na maximalizaci účinku při minimálních nákladech. 

Následujících pět bodů popisuje hlavní rozdíly mezi klasickým marketingem a guerilla 

marketingem: 

Úvahu peněz vystihuje Levinson (2011, s. 7), „Tradiční pojetí marketingu vždy zdůrazňovalo, 

že pokud chcete řádně uvést zboží na trh, musíte investovat peníze. Guerilla marketing říká,  

že pokud chcete investovat peníze, můžete – ale nemusíte, pokud jste ochotni investovat čas, 

energii, představivost a informace. 

Tradiční marketing je natolik zahalený tajemstvím, že odstrašuje mnoho podnikatelů,  

kteří si nejsou jistí, zda se marketing týká spíše prodeje, webových stránek nebo komunikace 

s veřejností. A protože jsou tak zmatení a obávají se udělat chybu, nedělají prostě nic. Guerilla 

marketing zbavuje tuto sféru všech mýtů a odhaluje podstatu marketingu – že jde o proces, 

který řídíte – než aby tomu bylo naopak. 

Tradiční marketing je nastavený na podnikání ve velkém. Než jsem psal první Guerilla 

marketing v roce 1984, nedokázal jsem najít žádné knihy o marketingu pro společnosti, které 

investují méně než 300 000 dolarů měsíčně. Ačkoli v současné době nejúspěšnější společnosti 

kupují Guerilla marketing po celých baleních a rozdávají jej svým prodejcům a marketérům, 

základem a duší guerilla marketingu je malé podnikání – společnosti s velkými sny,  

ale malým rozpočtem. 
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Tradiční marketing bere za měřítko úspěšnosti výše prodeje nebo reakce na nabídku, 

návštěvnost webových stránek nebo obrat skladů. Ale to nejsou ta pravá čísla,  

na která bychom se měli zaměřit. Guerilla marketing vám připomíná, že hlavní údaj,  

který si zasluhuje vaši pozornost, je výše vašeho zisku. Viděl jsem mnoho společností,  

které ve výši prodeje lámaly rekordy a zároveň ztrácely peníze. Zisk je jediné číslo, jenž vám 

sděluje pravdu, kterou hledáte a o kterou usilujte. Pokud vám něco nevynáší zisk, nepatří  

to do guerilla marketingu. 

Tradiční marketing je založen na zkušenostech a úsudku, což je jen efektní pojmenování pro 

pouhé hádání. Ale guerilla marketéři si nemohou dovolit špatný odhad, proto je guerilla 

marketing založen do největší možné míry na znalosti psychologie – zákonitostí lidského 

chování. Například 90% všech rozhodnutí něco koupit se děje v podvědomí, ve vnitřní  

a hlubší části vašeho mozku. Nyní již víme, jak zaútočit na tuto podvědomou mysl: 

opakováním. Chvíli se nad tím zamyslete a začněte získávat představu, jak guerilla marketing 

funguje. Prvořadé je opakování.“ 

Počátkem guerilla marketingové kampaně je průzkum trhu. Průzkumy děláme na ten trh, který 

firma externě zadá a jedná se v danou chvíli o investici. Druhá varianta je bezplatný výzkum, 

který provádějí sami podnikatelé. Zásadní je přesvědčení naslouchat názorům zákazníků.  

Při pokládání správných otázek nám zákazníci řeknou, co máme dělat, abychom byli 

úspěšnější, jinými slovy v guerilla marketingu ziskovější. Jako příklad možno uvést 

případovou studii společnosti Coca-Cola, když uváděla na trh nový výrobek New Coke. Proč 

sklidila hrozivý neúspěch sepsal Levinson (2011, s. 75), komentář tehdejšího vedoucího 

marketingu Sergia Zymana: „Uspořádali jsme velkolepé uvedení (New Coke), objednali 

vydatnou reklamu v médiích... Byli jsme spokojeni sami se sebou... dokud nezačaly přicházet 

výsledky prodeje. Během pár týdnů jsme pochopili, že jsme to totálně zpackali. Tržby  

se propadaly a média se obrátila proti nám. Sedmdesát dní poté, co se zrodila New Coke, jsme 

byli nuceni učinit druhé nejtěžší rozhodnutí v historii společnosti. Zatáhli jsme za záchrannou 

brzdu. Co se pokazilo? Odpověď byla k zahanbení jednoduchá. Nevěděli jsme toho dost  

o našich zákaznících. Ani jsme nevěděli, co je motivuje k tomu, aby kolu kupovali. Nechali 

jsme se svést k přesvědčení, že inovace – nahrazení stávajícího produktu novým – vyléčí naše 

problémy.  
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Obr.  5 Nový produkt firmy Coca-Cola 
Zdroj: https://www.coca-colacompany.com/history/the-real-story-of-new-coke 

Po tomto debaklu jsme se obrátili přímo na zákazníky a zjistili, že chtějí více než jen chuť, 

když nakupují colu. Když pijí colu, zapojují se do určité komunity, podílejí se na historii 

kokakoly a líbí se jim kontinuita a stabilita značky. Namísto inovací jsme spíše měli 

renovovat. Místo toho abychom vytvářeli nový produkt a doufali, že jej lidé budou kupovat, 

měli jsme se zeptat zákazníků, co chtějí, a pak jim to dát. Jakmile jsme jim začali naslouchat, 

oni začali reagovat a náš prodej se zvýšil z 9 miliard na 15 miliard obchodů ročně.“  

1.3.3 Marketingový rozpočet 
Sestavením a vyčleněním marketingového rozpočtu se zabývá Přikrylová a kolektiv autorů 

(2019, s. 58),  „Ideální metodou alokace komunikačního rozpočtu je zvyšování rozpočtu 

potud, pokud každá další koruna vložená do komunikace přinese více než jednu korunu zisku. 

Tradiční metody ke stanovení komunikačního rozpočtu jsou: 

Podle firemních možností, kde náklady se odečtou od zisku a rozdíl se investuje  

do marketingové komunikace. Je to metoda používaná spíše v menších a středních firmách 

lokálního nebo regionálního dosahu. 

Procento z obratu/prodeje je nejtradičnější způsob určování komunikačních rozpočtů. 

Procento může být počítáno z minulého nebo předpokládaného obratu. I když tento přístup 

láká svou jednoduchostí, není to obvykle nejlepší cesta k dosažení základních komunikačních 

cílů. Přesně stanovená částka, ať už vychází z minulosti, nebo z predikce, neumožňuje žádnou 

https://www.coca-colacompany.com/history/the-real-story-of-new-coke


- 27 - 
 

pružnost. Tato částka je odvozena od výše obratu, a tím dochází k absurditě. Když klesá obrat  

a je třeba zintenzivnit komunikaci, snižuje se objem dostupných prostředků. 

Pevná částka na jednotku se liší od předchozí metody pouze v tom, že pracuje s předem 

určenou částkou na prodanou nebo vyrobenou jednotku. Také tuto metodu lze založit  

na údajích z minulosti nebo na očekávání a obvykle ji preferují výrobci luxusního zboží  

nebo zboží dlouhodobé spotřeby, kde se nepředpokládá nějaký dramatický pohyb poptávky. 

Investice do komunikace založená na návratnosti (ROI – return on investment). Sleduje  

se doba, za jakou se vložené prostředky vrátí, a na tomto základě se plánují další aktivity. 

Dalším tradičním přístupem je jednoduché sledování konkurence na bázi absolutní,  

kdy se výdaje řídí výší výdajů konkurentů, nebo na bázi relativní, kdy se firma orientuje podle 

obvyklého procenta zisku, které se vydává na komunikaci v příslušném odvětví. 

Rozpočet může být také stanoven rozhodnutím top managementu, který určí priority  

a rozhodne o základním rozdělení prostředků na marketingovou komunikaci. 

Metoda dosažení cílů, nazývaná také metoda úkol-cíl, je založena na stanovení rozpočtové 

částky na komunikaci podle vytyčených cílů. Jedině tato metoda je slučitelná s moderní 

marketingovou praxí.“ 

1.4 Online marketingová komunikace  
V posledních dvou až tří desítkách let došlo k velkým technologickým změnám, na které 

musel marketing samozřejmě patřičně reagovat. Společenské změny vedly ke změně 

spotřebitelského chování. Existuje názor, že změny v marketingu nejsou v současnosti 

vnímané jako strategické změny, ale spíše jako posun na úrovni dílčích nástrojů  

(Přikrylová, 2019). Modernizací komunikačních nástrojů tak padají bariéry pro vstup  

do odvětví. Marketingovou kampaň je dnes možné zahájit v podstatě odkudkoli, kde máme 

zařízení připojené k internetu. Je možné sdílet multimediální obsah v podstatě komukoliv, kdo 

je ochoten sdělení věnovat nějaký čas. Moderní informační technologie dále umožňují zacílení 

na specifické cílové skupiny uživatelů, dokonce personalizovat na konkrétního uživatele. 

Existuje názor, že při předání informací může dojít k nesrozumitelnosti, tedy nepochopení ze 

strany zákazníků, což v nejhorším případě může znamenat poškození dobrého jména 

společnosti (Smith a Zook, 2011). 
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1.4.1 Reklama 
Reklama, ať si to jsme nebo nejsme schopni připustit, ovlivňuje každého z nás. Příkladem 

budiž zásah prestižního utkání amerického fotbalu označovaného jako Super Bowl. V roce 

2018 přenos vidělo téměř 104 milionů diváků. Díky obrovskému zásahu je také patřičně 

naceněna vteřina reklamního spotu, která se vyšplhala na čtyři milióny korun. Půl minutový 

spot tedy vyjde na více něž 120 miliónů korun.  

Reklamní cíle uvádí Přikrylová (2019, s. 75), „Obvyklým reklamním cílem bývá zvyšování 

obratu. Daleko realističtější přístup je komunikační, kdy se na reklamní cíle díváme z pozice, 

jak informovat, přesvědčit či připomenout potenciálnímu spotřebiteli produkt nebo službu. 

Reklama se ho snaží přimět, aby zaujal pozitivní postoj, s tím, že mu nabídne v reklamním 

sdělení pro něj tu správnou informaci. Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že zákazník koupí 

určitý výrobek nebo službu. V tomto chápání je zřetelně vidět vztah marketingové 

komunikace a konkrétní reklamní strategie.“ 

V oblasti online reklamy byl z hlediska investic přelomový rok 2017, kdy výdaje do online 

reklamy poprvé přesáhly výdaje v televizním odvětví. V online prostředí došlo postupem času  

k přesycenosti reklamou, v některých případech byla u některých uživatelů vypěstována tzv. 

reklamní slepota, neboli podvědomé či do určité míry vědomé ignorování online reklamních 

sdělení. Jako řešení s přemírou reklamy se objevuje nový pojem tzv. nativní reklama. Jedná  

se o reklamní formát, který se tváří jako součást obsahu. V tomto směru se rozvinuly tři 

způsoby, jak dosáhnout vhodnějších formulací a včlenění mezi redakční obsah: 

• Ad-vertoriál – Reklama není v oblasti, kde se standardně nachází, ale je součástí 
standardního obsahu. 

• In-feed – Reklamní sdělení, které splývá se standardním obsahem. 
• In-article – Reklama je včleněna mezi odstavce standardního obsahu. 

 Případová studie 

Pro úspěšnou reklamu je důležitá také její originalita a jednoduchá zapamatovatelnost. 

Příkladem je firma Kofola, výrobce limonády kolového typu. Firma je originální, díku tomu si 

umí najít nové zákazníky. Zároveň firma dodržuje tradici, čímž si udržuje starší skupinu 

zákazníků.  

Případovou studii uvádí Přikrylová (2019, s. 158), „Komunikační kampaně Kofoly jsou 

sezónní a vrcholí obvykle před letními prázdninami a Vánoci. S tématem konkrétní kampaně 
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souzní všechny ostatní nástroje marketingové komunikace a motiv se konzistentně objevuje 

v rámci labelingu, PR akcí, televizních spotů, bannerů, obalového materiálu a podobně. 

Klíčem je vtip, který je přesně zaměřen na cílovou skupinu. Komunikace se vyznačuje 

výrazným brandingem, originálním a líbivým stylem. Působí pozitivně a často využívá retro 

styl. Dalšími motivy jsou tradice, láska a především zábava. Celá kampaň je vždy konzistentní 

a obvykle se zaměřuje na uvedení nového produktu na trh, na nadcházející sezonu nebo 

podporu charitativní akce.  

 
Obr.  6 Vánoční reklama Kofola 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=f5hEBU725ec 

V roce 2001 spustil výrobce mediální kampaň zaměřenou na mladé, která je založena  

na sloganu „Když ji miluješ, není co řešit“. Reklamní slogan byl velmi úspěšný a pronikl  

i do běžného slovníku nejen mladých. V roce 2003 přišla Kofola s vánoční reklamou, která 

zaznamenala neuvěřitelný úspěch. Svým laskavým humorem si dokázala vydobýt místo 

v srdci lidí, stala se fenoménem a prakticky vánoční tradicí. Podle vyjádření Kofoly nemá 

v dnešní době vysílání této reklamy valný vliv na obrat firmy, ale je zařazována pravidelně 

právě kvůli tradici.“ 

 Reklama ve vyhledávačích 

Jak uvádí Přikrylová (2019, s. 177), „Reklama ve vyhledávačích patří do skupiny nástrojů, 

které se souhrnně označují jako search engine marketing (SEM). Kromě reklamy  

ve vyhledávačích (často označované podle obchodního modelu pay-per-click – PPC reklama) 

https://www.youtube.com/watch?v=f5hEBU725ec
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do té skupiny patří i search engine optimization (SEO). Zatím SEO se snaží o optimalizaci 

s ohledem na přirozené vyhledávání (organic search), a patří tak z hlediska online 

komunikačního mixu spíše do PR, reklama ve vyhledávačích řeší placenou reklamu  

ve vyhledávačích“ (paid search, search advertising).“ 

Pro správné zobrazování reklamy ve vyhledávačích je důležité nastavení klíčových slov. 

Přístupů je hned několik. Praxe ukazuje jako nejúčinnější metodu menšího počtu slov, která 

jsou vysoce relevantní. Některé nabídky inzerce nabízejí pomoc s volbou těchto slov. Její 

účinnost ovšem snižuje fakt, že ji využívá většina inzerentů. Pozici, na které se reklama  

ve vyhledávači objeví závisí na několika faktorech. První je maximální cena za proklik. 

Zjednodušeně řečeno je to částka celková, kterou je inzerent ochoten zaplatit. Druhý faktor je 

míra prokliku jako výkonnostní charakteristika. Třetí faktor závisí na okolnostech vyhledávání 

uživatele. Mezi charakteristiky řadíme například výsledky vyhledávání na stránce, lokalitu  

a čas vyhledávání a použité zařízení. 

Existuje názor, že klíčová slova mohou být levná nebo také výrazně drahá. Rozhodující  

je odvětví a také úroveň konkurence. Obvyklé ceny za kliknutí jsou v rozpětí padesát centů  

až padesát dolarů. 

1.4.2 Public relations 
PR mají na rozdíl od ostatních komunikačních nástrojů dlouhodobý charakter. Globalizace, 

která smazává geografické hranice dovoluje zasáhnout libovolnou skupinu uživatelů kdekoliv 

na světe. Rozsah PR je tedy globální. Činnost PR definuje Karlíček (2016, s. 119), 

„Prostřednictvím PR firma či jiná instituce cíleně a dlouhodobě prezentuje své záměry, 

informuje o svých cílech a výsledcích a snaží se přispívat k dobrému jménu organizace.  

PR dokážou efektivně informovat o nových produktových kategoriích a způsobech jejich 

užití. Dokážou rovněž zvyšovat pověst značky (brand reputation) a chránit ji v případech 

jejího ohrožení.“  
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Obr.  7 Hlavní cíle public relations 
Zdroj: vlastní zpracování dle KARLÍČEK, Miroslav a kolektiv. Marketingová komunikace. Jak 
komunikovat na našem trhu, s. 119 

Komunikace firmy se zájmovými skupinami by měla sloužit ke vzájemnému porozumění  

a umožnit tak firmě dlouhodobě fungovat ve vlastním prostředí. PR ovlivňuje chování  

a vnímání okolí organizace. Naproti tomu uvnitř organizace funguje jako poradce  

pro fungování managementu. PR oddělení působí jako spojnice mezi firmou a jejím okolím.  

1.4.3 Přímý marketing 
Před nástupem informačních technologií se za přímý marketing považoval přímý prodej  

na zákazníky bez dalších článků v řetězci. Příkladem, který přežívá do dnešních dnů je 

obchodní model firmy Avon, jejíž zástupci nabízí kosmetiku, oblečení a doplňky přímo  

na koncové zákazníky. Zástupci mají lokálně, nejčastěji s ohledem k trvalému bydlišti,  

na starosti určitou geografickou oblast. Zákazníci dostávají nabídku formou produktového 

katalogu fyzicky nebo emailem, který má omezenou platnost, zpravidla tři týdny. Objednání 

zboží probíhá libovolně avšak v termínu platnosti formou emailu či dokonce sms. Dodání 

zboží probíhá prostřednictvím dopravní společnosti nebo osobně přes zástupce společnosti. 

Výhodou tohoto způsobu prodeje je vysoká ziskovost s ohledem na krátký dodavatelsko-

Vytvářet důvěru 
mezi organizací 
a stakeholdery

Přesvědčovat 
a ovlivňovat

Informovat Vytvářet dlouhodobé 
vztahy

Přispívat k dobrému 
jménu organizace
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odběratelský řetězec a také snížené náklady na logistiku. Nevýhodou naopak je relativně malá 

zákaznická skupina na jednoho prodejce a menší sortiment nabízených produktů. 

Nástup nových informačních technologií změnil vnímání přímého marketingu. Oslovení 

potenciálních zákazníků není nyní nijak geograficky omezeno. Potřebný čas se významně 

zmenšil, stejně tak i náklady. Co zůstalo stejné, je práce s obrovským množstvím 

zákaznických dat a jejich nepřetržitý sběr. Prodejem styk se zákazníkem nekončí. Možnosti 

informačních technologií rozvinuly poprodejní podpory či distribuce. Internetové e-shopy 

mohou dnes jednoduchou cestou, nejčastěji formou emailu oslovit zákazníky, kteří již zboží 

zakoupili s žádostí o zhodnocení či recenzi spokojenosti. Tuto zkušenost je možno také sdílet 

na sociální sítě mezi svými přáteli či ve skupině. V rámci distribuce je zákazníkovi  

u některých prodejců nabídnuta možnost sledování zásilky. Zákazník tak může lépe 

naplánovat svůj čas a být připraven na převzetí zásilky.  

Mezi základní nástroje přímého marketingu můžeme zahrnout: 

• Webové stránky, katalogy 

• Sociální sítě a přímý marketing 

• Direct mail 

• Newsletter 

• Mobilní aplikace 

S odkazem na rozmach mobilních technologií je tento nástroj považován jako budoucnost 

přímého marketingu. Výhodou aplikace oproti internetovému prostředí je jasně vymezené 

prostředí, ve kterém se uživatel pohybuje a zároveň fakt, že mobilní zařízení má téměř vždy  

u sebe. Oslovení je tedy rychlejší a zároveň díky uživatelskému prostředí v aplikaci také 

osobnější. Pro firmu se v počátku jedná o větší finanční investici potřebnou pro vývoj 

aplikace, ale v dlouhodobém horizontu je firma schopna lépe kontrolovat průběh komunikace 

s uživatelem. Překážkou je prvotní stažení a souhlas uživatele k instalaci aplikace, s čímž 

nemusí vždy souhlasit. Tuto skutečnost lze částečně obejít užitím existujících sociálních 

médií. Facebook má tuto část aplikace nazvanou jako Marketplace.   

1.4.4 Osobní prodej 
Osobní prodej je založen na přímém kontaktu se zákazníkem. Informační technologie tomuto 

způsobu prodeje příliš nenahrávají. Naopak umožňují smazat geografickou vzdálenost, 
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komunikaci tímto způsobem rozšiřují. Současná podpora prodeje se nezaměřuje jen  

na okamžitý prodej, ale snahou je budování vztahu se zákazníkem a jeho zapojení 

v zákaznické komunitě. Osobní prodej používá dva základní nástroje.  

Prvním je messaging a live chat. Komunikace probíhá přímo v sociální síti jako je třeba 

Facebook, Messenger nebo jsou samostatnou aplikací WhatsApp nebo Skype. Některé firmy 

nabízí uživateli komunikovat ihned po přístupu na web. V případě B2B se tato komunikace 

nabízí nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za firmu obvykle komunikují vybraní 

zaměstnanci, kteří jsou proškoleni na komunikaci se zákazníky. K dispozici mají znalostní 

databáze pro kvalifikované odpovědi zákazníkům. S ohledem na velkou nákladnost tohoto 

řešení se řada firem rozhodla pro umístění těchto center do zemí s levnou pracovní silou, jako 

je například Indie. Pro výběr je rozhodující procento obyvatelstva hovořícího plynně anglicky. 

Velké firmy mohou řešit celou tuto záležitost formou outsourcingu. Databáze odpovědí 

předají externí firmě, která zajišťuje samotnou komunikaci se zákazníky. Nadstavbou je umělá 

inteligence, pro kterou se používá pojem chatbot. Systém pracuje nepřetržitě a automaticky 

uchovává všechny kontakty se zákazníkem, ale je schopen produkce pouze automatizovaných 

odpovědí. 

Specifickou formou osobního prodeje jsou online eventy a webináře. I tady platí, že se může 

zúčastnit kdokoliv, podmínkou je pouze technické vybavení, což je mobilní zařízení a přístup 

k internetu s dostatečně kvalitním připojením. Omezením může být omezení co do časových 

pásem nebo kulturní zvyklosti. Eventy mohou probíhat s interakcí s přednášejícím nebo 

dokonce s interakcí mezi uživateli. Akce tohoto typu si kladou za cíl proškolení uživatele, 

vylepšování reputace firmy a zvyšování povědomí o značce. 

1.4.5 Podpora prodeje 
Podporu prodeje definuje Karlíček jako (2016, s. 95), „soubor pobídek, které stimulují 

okamžitý nákup. Využívá krátkodobých, ale účinných podnětů zaměřených na stimulaci  

a urychlení prodeje a odbytu.“ Mezi nástroje se řadí různé formy snížení ceny, jako jsou 

zvýhodněná balení, kupony nebo přímé slevy. Další cestou je aktivace nových zákazníků 

formou produktu nebo služby k vyzkoušení. Nástrojem může být také prémie nebo reklamní 

dárek. S ohledem na velkou konkurenci v mnoha odvětvích vznikl pojem brand switchers. 
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Jedná se o neloajální zákazníky, kteří slyší na tyto formy prodeje. Jedná se tak o primární 

cílovou skupinou.  

Online prostředí umožňuje důslednou segmentaci jednotlivých uživatelů. Jako nástroj podpory 

prodeje můžeme zahrnout reklamu ve vyhledávačích a přimět tak uživatele k dokončení 

nákupu. Obdobným způsobem lze použít newsletterů s informací o omezených akcích nebo 

prostřednictvím notifikací, které jdou do aplikací mobilních zařízení. V rámci sociálních sítí je 

možno směřovat limitované nabídky na členy příslušné skupiny či komunity. 

Specifickým způsobem podpory prodeje je affiliate neboli provizní marketing. Neplatí  

se za zobrazení reklamy nebo počet prokliků, ale za realizovaný obchod. Prodej přes affiliate 

partnery dovoluje zacílit na mnohem větší část trhu. Zvýšení prodeje může pomoci i reputace 

partnera. Tato forma marketingu je významně rozvinuta v USA, kde tuto formu používá téměř 

80% firem. V ČR to není ani 10%. Velký potenciál tohoto způsobu marketingu je  

na sociálních sítích. Influenceři v rámci svých příspěvků sdílí informace či doporučení  

o produktu nebo službě. Tyto příspěvky se zobrazují fanouškům a uživatelům v rámci 

skupiny. Pro influencery, kteří se affiliate marketingem živí, je důležité najít správnou míru 

propagace produktů. Pakliže by byla příliš zjevná, vystavují se možné ztrátě svých fanoušků. 
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2 Marketing na sociálních médiích 
Sociální média definujeme jako online média, kde je obsah sdílen a spoluvytvářen uživateli.  

Je to neustále živý organismus, který se mění s přibývajícím obsahem. Klasická média mají 

stále silné postavení, ale u mnohých lidí je krokem následujícím si informace z reklamy ověřit  

na internetu. 

 
Obr.  8 V čem lidem pomáhají sociální média 
Zdroj: vlastní zpracování dle JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, s. 210 

Sterne vysvětluje, že internet je sociálním médiem, takto (2011, s. 16). „je jedinečný v tom,  

že jde o první komunikační kanál typu n-n. Telefon je typu n-n. Vysílání je typu 1-n. Internet 

je jedinečný, protože vždycky umožnoval „průměrnému Frantovi;“ komunikovat se zbytkem 

světa. 

Začalo to, když elektronické nástěnkové systémy (bulletin board systems, BBS) přestaly být 

závislé na počtu telefonních linek a staly se z nich diskusní skupiny. Schopnost vkládat dotaz 

a odpověď přestala být omezená na ty, kdo znali potřebný kód (telefonní číslo). Jak se 

rozšiřovala elektronická pošta, objevily se diskusní seznamy a nikdy už nezmizely. Pak se lidé 

naučili dělat internetové stránky. Bylo to levné a nebylo k tomu potřeba povolení ani velké 

vzdělání. Šlo o skvělé narovnání podmínek hry, díky němuž se David mohl utkat s Goliášem 

ovládajícím média. 

Blogování spojilo dohromady sílu konverzace s obrovským skokem kupředu v jednoduchosti 

používání. Díky Flickru a YouTube je nahrávání obrázků a videí na web hračkou. Pak přišel 
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Twitter a sdílení zpráv (instant messaging) se stalo tak jednoduchým, že se tento požár začal 

zákonitě šířit. Dokonalá bouře. To, co bylo vždycky superrychlým komunikačním nástrojem, 

se stalo komunikačním nástrojem s nukleárním pohonem a notnou dávkou steroidů.“ 

Pro reklamu se v novodobé historii stává stěžejní prostředí internetu a speciálně sociálních 

sítí. Janouch definuje tuto oblast jako (2011, s. 35), „Internet byl dlouhou dobu považován 

pouze za místo, kde můžeme najít nějaké informace. Časem firmy zjistily, že mohou také 

podat informace o sobě a svých produktech a tím něco sdělit svým zákazníkům. Avšak 

obrovský rozvoj zaznamenal internet až ve chvíli, kdy se z něj stalo také místo pro reklamu. 

Jenže reklama začala být v čase, stále méně účinná a bylo nutné najít nové způsoby oslovení 

zákazníků. Rozšířily se také cíle komunikace a internetový marketing nalezl novou formu – 

marketing  na sociálních sítích.  

Marketing na sociálních médiích je nejrychleji se rozvíjející formou marketingu na internetu  

a jeho cílem je ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí, aby akceptovala, změnila nebo 

opustila určité myšlenky, chování, praktiky či přístupy. 

Tato forma dává komunikaci se zákazníky zcela jiný rozměr. Zákazníci tak již dnes 

spoluvytváří produkty, komentují kroky firem a především si sdělují nejrůznější informace 

mezi sebou. A právě zde je důvod, proč se zabývat marketingem na sociálních médiích.“ 

Marketing se dnes daleko více uskutečňuje formou konverzací. Praxe je taková, že nějakou 

část marketingu firmy vyjadřují jiní bez ohledu, zda s tím firma souhlasí nebo nesouhlasí. 

Jednou z cest, jak můžeme významně ovlivňovat svou pověst, je uhlídat si většinu obsahu, 

který se týká přímo vás. Je nesmírně důležité mít svůj profil na stránkách profesních sdružení, 

hospodářské komory apod. Totéž platí pro hlavní sociální sítě, například Facebook, Twitter, 

LinkedIn apod. 

Kvalitní obsah vám jednak pomůže zaujmout lidi a navázat nové kontakty a jednak bude 

pozitivně ovlivňovat vaši pověst. Prohlášení Winstona Churchilla uvádí Leboff (2011, s. 135), 

„Historie ke mně bude laskavá, protože se chystám sám ji sepsat.“ Ve světě prostoupeném 

internetem je to velmi příhodný postoj a dnes by mohl být vyjádřen takto: „Lidé najdou 

v souvislosti s mým jménem kvalitní obsah, protože jej hodlám sám vytvářet.“ Vytvoření  

a poskytování kvalitního obsahu, a to v co největším měřítku, vám rozhodně pomůže vylepšit 

pověst, ale stejně jako Churchill nemohl napsat všechny historické knihy ani dohlédnout  

na vše, co se o něm napíše, nedokážete to ani vy.“ 
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2.1 Měřitelnost sociálních médií 
Abychom byli schopni měřit úspěch nebo neúspěch na sociálních médiích musí být jasný 

směr a jasně daný cíl. Bez cíle není možné výsledek zhodnotit. V dlouhodobém horizontu se 

firmy soustředí na tři základní cíle: 

 Zvyšovat výnosy 

 Snižovat náklady 

 Zvyšovat spokojenost zákazníků 

Nejzákladnějším faktorem jsou příjmy v penězích. Věc, která je snadno měřitelná. Pokud 

firma zvyšuje svoje příjmy, musí také přihlédnout na náklady. K vydělaným penězům je 

potřeba vynaložit prostředky pro zákaznickou podporu a průzkum trhu. Zvyšování 

spokojenosti zákazníků je dlouhodobý proces, který vede právě ke zvyšování výnosů  

a snižování nákladů. Průzkum ukazuje, že spokojený zákazník velmi pravděpodobně přijde 

nakoupit znovu. Je tedy levnější si zákazníka udržet, budovat silnou základnu loajálních 

zákazníků, než vynaložit náklady na získávání nových.  

Ukazatele na sociálních médiích jsou vnímány spíše jako vývojové trendy než okamžité 

hodnoty. Přímo můžeme měřit např.: počet členů komunity, počet odběratelů RSS kanálu, 

počet návštěv z odkazů, počet komentářů nebo počet registrací k odběru newsletteru. Tyto 

ukazatele nepromítají složitost a druh média. Nadřazený ukazatel je vždy návratnost investic. 

Ten počítáme jako: ROI = zisk / investice * 100        (1) 

Sledují se investice do projektu jako jsou náklady na zřízení profilu, odkazy, platby 

pracovníků marketingu nebo grafiků a programátorů. Příjmy jsou definovatelné jen 

v případech, kde za nimi lze jednoznačně určit prodej.  

Cílem marketingu na sociálních médiích nemusí být přímo prodej. Neméně důležitým cílem je 

získávání informací. Pracovníci marketingu by měli neustále analyzovat náměty a příspěvky. 

Dle jejich relevance je předávat oddělením uvnitř firmy. 

Měření návštěvnosti na webu je analýzou naměřených dat. K měření výkonnosti sociálních 

médií je zapotřebí zapojení lidského faktoru. Příspěvek se zmínkou o firmě nemusí znamenat 

započitatelný údaj, závisí na okolnostech.  

Základní měření účinnosti rozdělujeme na: 

 Kvantitativní 

 Kvalitativní 
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Janouch (2011, s. 232), uvádí následující rozdělení „Z kvantitativního hlediska se sleduje 

především: 

 Počet členů komunity 

 Počet odběratelů RSS kanálu 

 Počet zobrazení článku 

 Počet příspěvků v diskusích 

 Zvyšování návštěvnosti webu z odkazů na sociálních médiích 

 Zvyšování počtu (míry)  konverzí návštěvníků ze sociálních médií atd. 

Kvalitativní ukazatele jsou: 

 Charakter příspěvků a diskusí 

 Zvyšování povědomí o značce, produktu, firmě 

 Vyšší informovanost zákazníků při dotazech na firmu atd.“ 

Úspěšnou marketingovou kampaň uvádí Karlíček, Lentilky jsou krásné (2016, s. 200), „Cílem 

byla reaktivace Lentilek v prodejích a jejich vstup do digitálního světa. Agentura DarkSide 

zvolila kreativní koncept kampaně ve spojení s největším českým serverem pro tvořivé ženy 

Fler.cz. V rámci kampaně mohly matky s dětmi vytvářet lentilkové šperky a doplňky. Vzniklo 

přes 370 šperků, bytových doplňků a hraček. Soutěž o nejlepší lentilkový výrobek porotcovalo 

4646 lidí. Kampaň s nízkým rozpočtem zasáhla přes 163 tisíc fanynek na Facebooku. Počet 

fanoušků stránky vzrostl na 339 tisíc.“ 

Nejúspěšnější značky na sociální síti Facebooku, které přilákaly nejvíce českých fanoušků  

a zároveň jejich podíl na celkovém čísle prezentuje tabulka níže: 
Tab.  1 TOP 5 značek na sociální síti Facebook 
Značka Počet českých fanoušků Podíl českých fanoušků 
Lidl Česká republika 378 263 96,9% 
Slevomat 288 938 89,0% 
Kofola 293 938 58,0% 
Coca-Cola 293 870 99,7% 
Red Bull 254 036 0,6% 

Zdroj: vlastní zpracování dle KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na 
našem trhu, s. 198 

Nejvíce fanoušků má zástupce řetězce prodejen s potravinami a spotřebním zbožím Lidl 

Česká republika, téměř 400 tisíc, kde podíl dosahuje téměř 97%. Na konci žebříčku je gigant 

v oblasti energetických nápojů Red Bull, který měl v roce 2015 více než čtvrt milionu 
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fanoušků. Zajímavý je údaj českých fanoušků, kterých je pouze 0,6%. Údaj z roku 2019  

je více než 48 mil. fanoušků na globálním profilu #RedBull. Českou tváří na profilu je Ester 

Ledecká, dvojnásobná zlatá olympijská vítězka na olympijských hrách v Pchjongčchangu 

v superobřím slalomu v alpském lyžování a v paralelním obřím slalomu na snowboardu. 

2.2 Rozdělení sociálních médií 
Sociální média mohou být rozdělena podle několika kritérií. Je potřeba říci, že tyto způsoby 

jsou nejednoznačné. Několik služeb je v mnoha ohledech duplicitní. Například podle 

Janoucha (2010, s. 216 ), „Sociální média jsou členěna různým způsobem a hned na začátku  

je nutné říci, že veškerá třídění jsou zavádějící. Mnoho služeb se svými funkcemi  

a možnostmi překrývá – podle některých odborníků spadají blogy pod sociální sítě, podle 

jiných je dokonce psaný blog a video blog zcela něco jiného atd. Proto u každého členění je 

nutná poznámka, podle jakého kritéria jsou sociální média roztříděna. Často se používají  

2 kritéria – členění podle marketingové taktiky nebo podle zaměření. Podle zaměření se 

sociální média dělí na: 

 Sociální sítě – blogy, videa, audia, fotky, chaty, diskuze atd. 

 Business sítě – pro propojení lidí z byznysu, a to spíše z vyššího a nejvyššího 

managementu 

 Sociální záložkovací systémy – sdílení informací, převážně článků, formou veřejných 

záložek 

 Stránky, kde se hlasuje o kvalitě obsahu – hlasováním se články dostávají na přední 

místa, tím je čte více lidí a tím se o nich také více hlasuje 

 Zprávy – weby, kde jsou zobrazovány zprávy a lidé mohou obsah nejen sdílet, ale také 

přidávat komentáře 

Naproti tomu členění podle marketingové taktiky je považováno za přehlednější a podle 

tohoto členění jsou také nejčastěji prováděny průzkumy využívání sociálních médií: 

 Sociální sítě (Facebook, MySpace, LinkedIn) 

 Blogy, videoblogy, mikroblogy (Twitter) 

 Diskuzní fóra, QaA portály (Yahoo! Answers) 

 Wikis (Wikipedia, Google Knol) 

 Sociální záložkovací systémy (Digg, Delicious, Jagg) 
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 Sdílená multimédia (YouTube, Flickr) 

 Virtuální světy (Second Life, The Sims).“ 

Vybraná sociální média jsou představena detailněji s ohledem na možné další směřování 

firmy. Tam, kde je v současné chvíli aktivní konkurence a nebo výrobce, je detailně popsána 

cesta tvorby profilu, respektive kanálu. 

2.2.1 Facebook 
Janouch uvádí, že (2010, s. 241), „Ještě začátkem roku 2009 měl Facebook v České republice 

zhruba 150 000 uživatelů. V listopadu 2009 už přes 1,7 milionu (ve světě 350 mil.). Tento 

raketový nárůst mají na svědomí především novináři, kteří začali psát o Facebooku  

jako o něčem, bez čeho se nedá žít. Vliv to mělo především na dospívající mládež a celkově 

na skupinu 15-24 let. 

Tato skupina lidí tvoří více než polovinu uživatelů Facebooku v České republice. Čtvrtinu pak 

lidé ve věku 25-34 let. Už z toho vyplývá, jakým způsobem lze tuto síť využít k marketingu. 

Navíc těch 1,7 milionu zdaleka nejsou skuteční uživatelé. Skutečných uživatelů je však 

mnohem méně. Odhaduje se, že jich je asi jedna čtvrtina. Ostatní jsou falešné identity nebo 

lidé, kteří si založili účet a už se nikdy nevrátili zpět. A dokonce i domácí zvířata mají svoje 

profily.“ 

 
Obr.  9 Logo Facebooku 
Zdroj: https://www.iconfinder.com/icons/2344286/facebook 

Facebook byl založen v roce 2004. Zakladatelem je Mark Zuckerberg. Původní účel byl pro 

sdílení kontaktů mezi studenty. Původní myšlenku již Facebook násobně přerostl a od roku 

2006 se může registrovat kdokoliv starší 13 let.  

Princip je založen na sdílení informací mezi své přátele. Pro velký marketingový zásah  

je důležitá velká skupina lidí, která se rozrůstá a příspěvky se tím dostávají na přátele vašich 

https://www.iconfinder.com/icons/2344286/facebook
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přátel. Toto řetězení se dá zrychlit přes placenou reklamu, složitější zpravidla bývá  

si fanoušky udržet. 

Připojení na Facebook probíhá v několika krocích. První je volba, zda bude vytvářen osobní 

profil nebo stránka firmy. Odkaz pro vytvoření stránky pro firmu je v pravém dolním rohu. 

 
Obr.  10 Vytvoření profilu na Facebooku, krok 1 
Zdroj: vlastní zpracování, dle www.facebook.com 

Druhý krok definuje, zda se jedná o komunitu či veřejně známou osobnost nebo firmu či 

značku. Po zvolení firmy je vyžadován název firmy včetně adresy a jejích kategorií působení. 
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Obr.  11 Vytvoření profilu na Facebooku, krok 2 
Zdroj: vlastní zpracování, dle www.facebook.com 

Následuje vložení profilového obrázku z galerie a doporučení na vložení úvodní fotky. 

Facebook doporučuje vložení z důvodu zvýšení návštěvnosti takto vytvořených profilů. 

Po vytvoření stránky je doplněn krátký popis firmy, s ohledem na co nejjednodušší nalezení  

ze strany uživatelů. Doplňující informace jsou údaje ohledně otevírací doby a cenový rozsah 

nabízených služeb. Po doplnění těchto informací v záložce Centrum reklam probíhá samotná 

tvorba kampaně. Nabízí se čtyři možnosti kampaně.  

Propagace stránky vede k získání nových fanoušků facebookové stránky. Proces startuje 

nahráním fotky a definicí uživatelů, na které je reklama cílená. Název reklamy může mít 

maximálně 25 znaků, text 135 znaků. Obrázek ke kampani má velikost pouhých 110x80 

pixelů. Důležité tedy je, aby i z takto malého obrázku byl jasně identifikovatelný předmět 

kampaně. Tvorba trvání a rozpočet je posledním krokem pro spuštění kampaně. Pro kampaň je 

možné zvolit nepřetržité trvání za fixní cenu nebo zvolit denní rozpočet a kampaň nechat 

běžet po omezenou dobu. Uhrazením zvolené částky je kampaň spuštěna. 
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Obr.  12 Typy kampaní na Facebooku 
Zdroj: vlastní zpracování, dle www.facebook.com 

Propagace firmy v místě směřuje na uživatele, kteří se zdržují v okolí firmy. Proces tvorby 

kampaně je obdobný s rozdílem, že je volen rádius, ve kterém má být aktivní. Facebook 

propočítává velikost potenciálního okruhu uživatelů. Možností akce pro uživatele je označení 

stránky jako „To se mi líbí“, Zavolat, Zobrazit trasu, Další informace, Poslat zprávu a Uložit. 

Proces stanovení rozpočtu probíhá jako v předchozím případě. 

Třetí možnost je cesta k získání více návštěvníků webu firmy. Do kampaně se vloží webová 

stránka, kam je následně uživatel přesměrován. Poslední link vede k získání potencionálních 

zákazníků. V prvním kroku probíhá výběr údajů, které budou uživatelé o sobě vyplňovat.  

Na výběr jich je hned několik, ale Facebook doporučuje maximálně dva údaje. K většímu 

množství nebudou uživatelé ochotni. Po vyplnění emailu a jména jsou uživatelé vyzváni 

k registraci na stránce firmy. 

Pro uvedení nového produktu, služby nebo časově omezené akce či slevy Facebook nabízí 

možnost vytvoření události. Ta musí být vždy časově omezená. Do události se podobně jako 

při tvorbě kampaně doplňuje název, krátký popis a také místo konání. Události je možné 

nastavit četnost opakování v rozmezích jednou, denně, týdně nebo vlastní četnost. 
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Obr.  13 Tvorba události na Facebooku 
Zdroj: vlastní zpracování, dle www.facebook.com 

Události je možné přiřadit spolupořadatele, kteří si ji mohou přidat do svého kalendáře  

a podílet na propagaci. V druhé části je možné k události doplnit podrobnější časový plán 

včetně klíčových slov a případného vstupného na akci. Facebook dovoluje přispívat pouze 

správci nebo může příspěvky přidávat kdokoliv. Uživatelé, kteří mají chatovací aplikaci 

Messenger, mohou v případě povolení od správce posílat dotazy i touto cestou. Na samém 

závěru správce vybírá, zda je seznam hostů veřejný či nikoliv. 

2.2.2 YouTube 
Sociální médium v kategorii sdílená multimédia popisuje Janouch (2010, s. 253), YouTube 

jako „Je největší světová síť pro sdílení videa. Málokdo ovšem ví, že je to také 2. největší 

světový vyhledávač (po Googlu). Některé zdroje uvádějí, že uživatelé denně zhlédnou  

1,2 miliardy videí! Tato videa musí také nějak najít. 

Hodně firem proto používá ke své propagaci také kanály YouTube. Základním cílem  

je co největší počet zhlédnutí videí. Dále je důležitý počet odběratelů kanálu, tedy stálých 

příznivců. Protože počet přehrání videa je klíčový pro úspěch firemního kanálu, je nutné 
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věnovat velkou pozornost titulkům, popiskům a značkám. Z počtu přehrání se dále odvíjí 

zvýšení návštěvnosti webu, který je u videa uveden. 

Výhodou video kanálu je také to, že videa může kdokoliv kamkoliv vkládat, a to velmi 

snadno. Stačí zkopírovat odkaz a video se tak může objevit na nějakém blogu, zájmovém 

serveru nebo cizích WWW stránkách. Pokud je video zajímavé, vtipné a netradiční, může  

se rychle šířit v rámci sociálních médií. Virální kampaně jsou dnes převážně video 

kampaněmi.“  

 
Obr.  14 Logo YouTube 
Zdroj: www.iconfinder.com/icons/294703/youtube_icon 

Firma vytváří videa za účelem informovat zákazníky. Zda bude mít video úspěch a stane se 

virálním není snadné odhadnout. Měření úspěšnosti můžeme provést prostřednictvím počtu 

zhlédnutí. 

Vytvoření vlastního kanálu na YouTube probíhá v několika relativně jednoduchých krocích. 

YouTube je propojený s účtem Google. Prvním krokem je tedy přihlášení přes účet Google,  

na který přijde odkaz pro aktivaci účtu. Po rozkliknutí odkazu a zadání hesla,  

které je z bezpečnostních důvodů s minimálně osmi znaky, je kanál aktivní.  
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Obr.  15 Vytvoření kanálu na YouTube 
Zdroj: vlastní zpracování, dle www.youtube.com 

Kanál se administruje na kartě Panel kanálu. Samotná akce začíná nahráním videa. Na levém 

panelu je filtrování jednotlivých videí a jejich seznamy. Následuje správa komentářů,  

které píší uživatelé pod jednotlivá videa. Na YouTube se dá videi také vydělávat. První meta  

je 1.000 odběratelů a 4.000 hodin sledování.  

 
Obr.  16 Panel kanálu na YouTube 
Zdroj: vlastní zpracování, dle www.youtube.com 

Pravá část je věnována měřitelnosti výkonnosti kanálu. YouTube shromažďuje data o počtu 

zhlédnutí, celkovou dobu sledování a počtu odběratelů souhrnně za každý den. Pokud je  

pod videem odkaz, YouTube měří míru zásahu přes míru prokliku a následné zhlédnutí. 
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V globálním měřítku jsou sbírána data ohledně zemí, ze kterých uživatelé přistupují. 

Zaznamenáván je také jejich věk a pohlaví. 

2.2.3 Twitter 
Oproti Facebooku je Twitter relativně malá sociální sít. V roce 2009 dosáhl necelých 45 

miliónů uživatelů. Janouch (2010, s. 257), definuje prostředí Twitteru jako „Tweety jsou na 

textu založené příspěvky do 140 znaků, které se zobrazují na stránce s profilem autora. 

Zároveň jsou doporučeny lidem, kteří autora sledují a jimž se říká followeři (followers, 

odběratelé). 

Tweety je možné posílat nejen přes webovou aplikaci, ale také pomocí SMS zpráv  

nebo jiných externích aplikací. Také sledování tweetů je možné nejen na vlastním profilu,  

ale také přes nejrůznější aplikace (v mobilu, na jiných WWW stránkách, pomocí gadgetů 

atd.). 

Původní účel Twitteru však byl jen jakási forma zábavy, kdy lidé měli ostatním sdělovat,  

co právě teď dělají (What are you doing?). Společnost Pear Analytics provedla průzkum, 

k čemu je Twitter používán dnes, a podle analýzy uživatelských tweetů došla k rozdělení na: 

 Zprávy 

 Spam 

 Propagace sama sebe 

 Bezcenné bláboly 

 Konverzace 

  Předávané tweety (retweety).“ 

Z pohledu marketingu je důležité tweetovat k tomu, co se týká firmy. Reakce například  

na politické dění nebývají od ostatních uživatelů pozitivně přijímány. Neméně důležitý  

je počet Tweetů. Desítky denně není tím správným a dojde spíše k zahlcení uživatelů. 

Optimálně se jeví dva až pět Tweetů za den. 

2.2.4 LinkedIn 
LinkedIn je profesní síť založená v roce 2003. V polovině letošního roku měla více než  

550 mil uživatelů ve více než 200 zemí světa. Nejpočetnější skupina uživatelů je z USA, v ČR 

je k LinkedIn připojeno více než 1,5 mil uživatelů. LinkedIn používají personalisté při získání 
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nových zaměstnanců nebo hledání nových talentů. Základní profil je zdarma, placené jsou  

až doplňkové funkce.  

Přes toto sociální médium také hledají uživatelé své bývalé spolužáky nebo kolegy  

ze zaměstnání. Každý, kdo si založí účet na LinkedIn, uvádí proč si účet založil.  

2.2.5 Flickr 
Flickr je sociální médium v kategorii sdílená multimédia pro sdílení a třídění fotografií. 

Založena byla v roce 2004. Síť je vnímána spíše jako doplněk k primárním sítím jako je  

např. Facebook.  

Podobně jako na Facebooku umožňuje Flickr prezentovat svou firmu. Fotky z probíhajících 

akcí, produktové novinky nebo fotky z veletrhů. I zde je nutné volit správné názvy a popisy 

pro zajištění co možná největšího zásahu. Každé sdílené fotografii uživatel přiřazuje licenci, 

podle které bude šířena. Fotky mohou být s otevřenou licencí a dostupné všem uživatelům 

nebo naopak pouze pro osobní potřeby. Pro business využití je možné si zaplatit nadstavbu 

účtu, která umí ze statistického pohledu vyhodnocovat četnost návštěv. 

2.3 Uživatelé sociálních médií 
Uživatele sociálních sítí můžeme popsat jako člověka, který upřednostňuje čas na internetu 

před například televizí. Existuje názor, že denní část strávený na mobilních zařízeních 

překonává ten u televize (Rowles, 2014). Předpoklad u těchto uživatelů je, že sdílejí obsah se 

svým okolím a jsou ochotni utrácet peníze na internetu. Zásah přes sociální média je tak 

mnohem větší než běžná reklama. Mezi nejčastější důvody vstupu na sociální média jsou: 

 Zábava 

 Potkávat podobné zájmové skupiny 

 Ovlivnění ostatních 

 Učení nových věcí 

Věkově je nejpočetnější na sociálních médiích skupina lidí mezi 15-34 let. Říká  

se jí „generace Facebooku“ 

Pokud si pokládáme otázku: „Jak správně oslovit uživatele sociálních sítí?“ Není jednoduché 

si odpovědět a najít jednoznačnou cestu. Rozrůstající se témata a počet komunit na sociálních 
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sítích je výsledkem navyšujícího se počtu uživatelů. Jak uvádí Janouch (2010, s. 218), 

„Obecně ale platí, že z pohledu firmy jsou atributy úspěchu na sociálních médiích především: 

 Vášeň 

 Emoce 

 Nadhled 

 Sebekritika 

Firma nemůže své zákazníky oslovit klasickým způsobem, který používá například na svých 

stránkách, v reklamě nebo tištěných katalozích. Komunita chce diskutovat a přitom se také 

bavit. Nikdo není zvědavý na vychloubání se nebo vnucování nezajímavých produktů. Ovšem 

i zdánlivě nezajímavý produkt může být předložen v takové podobě, že se všichni začnou ptát, 

co to vlastně je. Nezapomínejte na staré známé „obal prodává“. 

Sociální média ale nejsou místem pro prodej. Hlavní je komunikace a z ní vyplývající cíle,  

o kterých již byla řeč. Při komunikaci se nesmí tlačit na lidi, k tomu je reklama. V sociální 

komunitě to musí vyplynout jakoby náhodně. Lidé musí mít pocit, že je dobré podílet se  

na určité komunitě. A nemusí to být zrovna přes sociální síť. Jsou i jiná místa nebo způsoby, 

jak se sblížit se zákazníky. Zde je přehled nejúčinnějších způsobů (míst), kde jsou uživatelé 

nejvíce ovlivnitelní a kde získat informace od zákazníků: 

 Přímá účast (prezentace) v sociálních sítích 

 Produktové stránky (mikrostránky) 

 Vlastní blog, články v produktově orientovaných blozích 

 Zákaznické reakce a hodnocení 

 Diskuzní fóra 

 Produkt „vytvořený“ zákazníky 

 Sponzoring stránek komunit 

Nezapomínejte také na to, že každé úspěšné stránky mají své nadšené autory, kteří věnují čas 

a energii diskusím s návštěvníky, naslouchání jejich přání a názorů atd. Podpořte tyto autory, 

odměňte je za jejich práci, snažte se tyto aktivity sami iniciovat.“  
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3 Charakteristika vybraného podniku 
Firma Jiří Šebera Pneuservis s.r.o. vznikla dle zápisu z obchodního rejstříku teprve minulý 

rok, konkrétně 21. června. Její založení však bylo o mnoho let dříve. V Pelhřimově, roce 

1993, pár měsíců po rozdělení Československa vznikla firma Jiří Šebera jako fyzická osoba. 

Zaměření je od začátku stejné. Pneumatiky osobní i nákladní a servis osobních vozidel.  

Na samém začátku si firma velmi těžko hledala zákazníky. Málokdo čekal, že si může nechat 

přezout pneumatiky v areálu autoškoly, kde firma začínala. Už v té chvíli byla firma nucena 

investovat do reklamy a vytvořila první banner, který byl umístěn v těsné blízkosti hlavní 

silnice a nabízel přezutí pneumatik. 

Firma se i přes složitý start dokázala udržet a po necelých šesti letech se přemístila do větších 

prostor bývalého statku. Statek byl kompletně zrekonstruován, na svou dobu se jednalo  

o velmi moderní pneuservis. V dalších letech expanze byli ve firmě zaměstnáni další tři noví 

mechanici a externí účetní. Zákazníci oceňovali především vstřícnost, profesionalitu  

a individuální přístup. Bohužel ve městě rostla také konkurence, která čítala tři větší 

pneuservisy s podobným zaměřením a několik malých garáží, které neuměly nabídnout takové 

služby, ale v některých případech za výrazně levnější cenu. V tomto konkurenčním boji  

se firma snažila dalšími způsoby komunikace navázat kontakt s potenciálními zákazníky. 

Reklamní banner do lokálního deníku, který vycházel každých čtrnáct dní.  
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Obr.  17 Pobočky pneuservisu 
Zdroj: pneuservis-sebera.cz 

V roce 2002 se firma dostala do bodu, kdy měla zcela zaplněné servisní kapacity a proto  

se rozhodla k vybudování druhé pobočky ve 25 km vzdáleném Pacově. Jedná se o malé město 

se zhruba pěti tisíci obyvateli, ale v té době bez nabídky pneuservisních služeb a všichni 

zákaznici dojížděli do Pelhřimova, případně do Tábora, který je ještě o pět kilometrů dál. 

Zpětně můžeme toto rozhodnutí označit za výborné rozhodnutí. Komfort pro zákazníky, kteří 

nemuseli do servisu cestovat takové vzdálenosti. 
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Obr.  18 Geografické rozložení poboček 
Zdroj: google.com/maps 

Pobočka v Pacově byla otevřena po dvou letech. Firma rozšířila své řady o dva další 

mechaniky, účetní se stala interní zaměstnankyní. Na pobočce v Pelhřimově, která byla a stále 

je tou větší, přibyla také recepční, která se kromě agendy zákazníků starala také  

o administrativu. Dalším krokem bylo rozšiřování skladovacích prostor. Rostlo množství 

zákazníků a také škála variant rozměrů pro jednotlivá vozidla. Navýšení bylo také spojeno 

s další službou pro zákazníky, uskladněním sezónních  pneumatik. Pro některé zákazníky je to 

pohodlnější, že nemusí s každou výměnou pneumatiky vozit a ti, kteří žijí v bytech mnohdy 

ani nemají zabezpečený prostor vhodný pro skladování. V posledních letech má firma 

přibližně stejný počet zákazníků. Kolem osmdesáti procent jsou zákazníci stálí, 20%  

se obměňuje. Zásadním způsobem se ale změnilo portfolio. Na pobočce v Pelhřimově, kde 

sídlí i větší firmy, se část zákazníků změnila na firemní zákazníky, kteří provozují vozidla 

přes operativní nebo finanční leasingy. Firma teď stojí před rozhodnutím, jak s těmito 

zákazníky efektivně komunikovat a dokázat oslovit ty nové.  

3.1 Sortiment a nabízené služby 
Hlavní činností je od založení firmy pneuservisní činnost a nabídka pneumatik. Nejdříve se 

jednalo o pneumatiky osobní. V následujících letech, kdy se firma rozvíjela a zvětšovala, 

nakupovala další stroje a vybavení, jejichž prostřednictvím  rozšířila nabídku na produkty  

a servis pneumatik nákladních, zemědělských, Agro a OTR. V rámci pneuservisu se jedná  

o kompletní nabídku pneumatik všech značek, opravy pneumatik, jejich výměnu včetně 

vyvážení, mytí a uskladnění. Mezi služby autoservisu, který rozšířil nabídku firmy  

až v pozdější době, patří především výměna oleje, brzdových kotoučů a destiček, tlumičů  
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a ostatních dílů podvozku. Jako speciální službu, která kombinuje obě tato odvětví, je kontrola 

a seřízení geometrie. Vozový park se kontinuálně zvětšuje, roste hmotnost a pneumatiky jsou 

zároveň širší a mají nižší profilové číslo. Pro servis, který chce nabízet kompletní služby  

je měření a seřízení geometrie podvozku základní nástroj. V poslední době se ve vozidlech 

rozšířil komfortní prvek klimatizace, díky které je cestování příjemné i v letních tropických 

teplotách. Obě pobočky nabízejí plnění klimatizací včetně jejich dezinfekce a čištění vzduchu 

ozonem. 

3.2 SWOT analýza 
Jak již bylo zmíněno, firma byla založena v roce 1993. Proto mezi silné stránky určitě patří 

zkušenost v oboru,  ve kterém je více než čtvrt století a také proškolení zaměstnanci, z nichž 

někteří jsou ve firmě od samého začátku. Další silnou stránku jsou loajální zákazníci, kteří 

jsou spokojeni a do pneuservisu se opakovaně vracejí. Hlavním důvodem je osobní přístup  

a kvalita servisního vybavení. Proto firma dokáže uspokojit značnou část zákaznických 

požadavků. 

Slabé stránky jsou s odkazem na špatný odhad a investici na samém startu. Pobočka 

v Pelhřimově disponuje třemi stáními, pobočka v Pacově dvěma stáními  

pro vozidla osobní. Nákladní stání je venkovní a obě pobočky mají shodně jedno. Dnes  

se ukazuje, že obě pobočky by využily minimálně jedno až dvě osobní stání navíc. S tím 

souvisí i nedostatečný prostor pro uskladnění zákaznických pneumatik. Krátkodobě  

se nedostatek řeší externím skladem, který je dražší a přeprava na dílnu je delší. Především při 

sezónní výměně pneumatik, kdy se střídá jeden zákazník za druhým, je poddimenzovaná 

čekací zóna pro zákazníky. Se změnou legislativy se firma také potýká se zastaralým 

softwarem, který již není podporován a jen složitě zvládá nové požadavky daňového systému. 
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Obr.  19 SWOT analýza 
Zdroj: vlastní zpracování 

Příležitostí je změna legislativy, která je již platná u sousedů v Německu a do budoucna se 

uvažuje o převzetí této úpravy i v ČR. Pneumatiky schválené pro zimní provoz jsou pouze ty, 

které mají na bočnici sněhovou vločku ve skalním masivu. Označení bláto a sníh, které stačilo 

v minulosti, již nebude dostačující. Zároveň se uvažuje i o pevném uzákonění letní a zimní 

sezony bez ohledu na počasí. Poslední roky byly v prodeji nových aut velmi silné. Následující 

období se předpokládá útlum prodejů a tím i nastartování potřeby letních pneumatik  

pro stávající vozy. S nástupem elektromobility přichází do pneumatik nová technologie, která 

přináší další prodejní potenciál. Elektromobily nevydávají téměř žádný hluk, proto  

i pneumatiky jdou touto cestou a mohou mít technologii tlumení hlučnosti. Uvnitř pneumatiky 

je tlumící vrstva, která snižuje hluk jdoucí do kabiny až o 85%. Lokální příležitostí je zlepšení 

dopravní dostupnosti. Dálnice D3 je nyní napojená až do Českých Budějovic, cesta se nyní  

dá zvládnout za méně než hodinu. Potenciální příležitost získání nových zákazníků z jižních 

Čech. 

Hrozbou do budoucnosti jsou leasingové společnosti, jejichž důležitost v posledních letech 

nabírá na síle. Při nákupu nových vozidel ubývá nákupu ze strany fyzická osoba. Naopak 

přibývá financování formou operativních leasingů, kde je vozidlo v majetku leasingové 

společnosti. Ty mají speciální podmínky vyjednané formou výběrových řízení, kam se firma, 

jako v tomto případě, není mnohdy schopna ani přihlásit. Omezující podmínkou pro výběrová 

Silné stránky
- zkušenosti v oboru
- proškolení zaměstnanci
- kvalitní servisní vybavení
- loajální klientela

Slabé stránky
- zastaralý IT software
- malá kapacita servisu
- nedostatečné zázemí pro zákazníky
- omezené skladovací kapacity

Příležitosti
- změna legislativy
- příznivé podmínky na trhu
- moderní technologie
- zlepšení dopravní dostupnosti

Hrozby
- leasingové společnosti
- kapacitní problémy
- měnící se potřeby zákazníků
- elektromobilita

SWOT
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řízení často bývá právě kapacita. Větší flotily při dvou pobočkách a pěti parkovacích stáních 

není schopna firma v požadovaných termínech zvládnout. Velkým tématem je elektromobilita. 

U těchto vozidel je výrazně méně servisních úkonů. Proto se firma může více a více soustředit 

na poskytované služby, aby v budoucnu dokázala nahradit tento servisní výpadek. 

Elektromobily mají pneumatiky specifických rozměrů. Úzké, aby splňovaly přísné normy 

valivého odporu, ale na druhou stranu velké ráfky. Firma by proto měla dále investovat  

do servisního vybavení, aby zvládala i tyto nastupující nové rozměry. 

3.3 Metodika výzkumu 
V rámci primárního výzkumu byl vytvořen dotazník s cílem analyzovat využití sociálních 

médií u stávajících zákazníků a využít získané informace k návrhu kampaně  

na nejpoužívanějších sociálních médiích pro získání nových zákazníků.  

Respondenti byli vybíráni náhodně, s ohledem na návštěvu servisu. Vyloučeny z dotazování 

byly osoby mladší 15 let. Nastavená věková hranice byla jako minimum pro získání 

řidičského oprávnění. Dotazníkové šetření probíhalo písemnou formou, ta odstraňuje zaujatost 

respondenta na dotazovatele při osobním dotazování. Výhodou je také rychlost a finanční 

nenáročnost, která byla odhadnuta na 3 Kč na jeden dotazník, přičemž bylo vytištěno celkem 

400 dotazníků. Celkový náklad na provedení výzkumu byl vyčíslen na 1.200 Kč. Při 369 

vyplněných dotaznících byla návratnost více než 90%. Nevýhodou tohoto typu je nemožnost 

kontroly podmínek vyplnění, tedy kdo byl skutečně respondentem. Někteří respondenti 

nemuseli odpovídat pravdivě a zároveň nelze vyloučit to, že dotazník vyplnili pouze jednou. 

Možným ovlivňujícím faktorem bylo prostředí, kdy někteří z respondentů odpovídali  

ve spěchu nebo pod rušivými vlivy. 

Dotazník čítá celkem 17 otázek, přičemž první jsou otázky analytické pro určení pohlaví, věku 

a bydliště. Otázky jsou uzavřené. Následující otázky jsou polouzavřené s cílem bližší 

identifikace zákazníka. Otázka sedmá je otázkou filtrační pro vymezení těch zákazníků, kteří 

nejsou uživatelé sociálních médií. Tito zákazníci dále dotazník nevyplňovali. Další otázky 

jsou uzavřené i polouzavřené s cílem zkoumat chování, čas, potřeby a očekávání zákazníků  

na sociálních médiích. 

Pro vyhodnocení bylo využito programu Microsoft Excel, kde byly zaznamenávány jednotlivé 

odpovědi. Existuje názor, že k porozumění analýzy dat, jejich interpretaci a použití výsledků 
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při rozhodování firem je vhodné použít jedinečný přístup „učení se podle praxe“ (Clow a 

James, 2014). Kompletní výsledky výzkumu byly uveřejněny jako příloha v IS Stag. Vybrané 

otázky byly prezentovány v práci pomocí sloupcových grafů. 

Sekundární výzkum byl proveden formou benchmarkingu s vybranou lokální konkurencí. 

Výzkum byl zaměřen na aktivitu konkurentů na sociálních médiích a internetu s možným 

využitím úspěšných kampaní a příspěvků pro vybranou firmu. Výsledek je prezentován  

ve srovnávací tabulce. 
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4 Aktuální stav komunikace se zákazníky 
Historicky firma začala komunikovat prostřednictvím banneru v blízkosti hlavní silnice. 

Následně se posunula do místních novin a lokálních deníků. Doplněk byly drobné 

sponzoringové aktivity, které obnášely finanční podporu místních sportovních oddílů. Jednalo 

se o banner na hrací ploše, případně krátkodobý pronájem místa pro umístění loga na dresy 

sportovců.  

 
Obr.  20 Internetové stránky firmy 
Zdroj: pneuservis-sebera.cz 

Na online poli firma má sice stopu, ale už při prvním otevření webové stránky je co zlepšovat. 

Stránka je značně zastaralá vzhledově a je až příliš jednoduchá.  

Vzhled a obsah webových stánek je v dnešní době už mnohem dál. Chybí profesionální fotky 

provozovny, následuje strohý popis činností a vše podtrhuje sortiment pneumatik a akce, které 

jsou zcela nic neříkající a postrádají jakýkoliv náznak nápadu a zajímavosti, že by dokázaly 

zákazníka nějakým způsobem oslovit. Užitečné jsou emailové a telefonické odkazy, které 

uživatele okamžitě přesměrují do emailu nebo nabídnou telefonický hovor. Nefungující je  

ale odkaz na úvodní stránce, který má za cíl zobrazit firmu na mapě. Proklik funguje  

až v momentě rozkliknutí záložky Kontakty. Poté je uživatel přesměrován na stránku 

mapy.cz., případně google.com/maps. 
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4.1 Online komunikace konkurence 
Lokální konkurence, až na jednu firmu, má pouze internetové stránky. První konkurent 

prezentuje na stránkách kompletní nabídku autoservisu, pneuservisu a příslušenství. Nechybí 

mapa a kontakty na pobočku. Služba navíc, která není v pneuservisu této velikosti příliš 

obvyklá, je lepení autofólií na okna.  

 
Obr.  21 Komunikace konkurence 1 
Zdroj: mastratuning.cz 

Druhý konkurent má obdobné internetové stránky, působí však méně přehledně. Krom 

klasických služeb firma nabízí Chiptuning a montáž zabezpečení Construct. 

Zajímavá je služba měření emisí, kterou ze zákona musí projít nové vozidlo po čtyřech letech 

a poté každé dva roky. 
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Obr.  22 Komunikace konkurence 2 
Zdroj: autocentrumsima.cz 

Třetí konkurent v online komunikaci ušel nejdelší cestu. Firmá má celkem sedm poboček, 

z toho čtyři na Vysočině. Internetové stránky nabízí jako jediné online rezervaci. Po zvolení 

pobočky zákazník vyplní základní údaje o sobě a svém vozidle. Následně si vybere datum  

a čas, který mu vyhovuje. Potvrzení rezervace obdrží emailem společně s kódem, kterým se 

prokáže po přistavení vozidla do servisu. Jako jediný má třetí konkurent také profil na sociální 

síti Facebooku. Profil založený 1. 1. 2005 se odkazuje mimo jiné na internetové stránky. 

Poslední příspěvek v lednu 2018. Předtím informace o probíhajících akcích, prezentace 

produktu ve spolupráci produktů a zajímavosti z provozu firmy. Firma se podílí  

na spolupořádání kulturních akcí jako jsou dětské dny. Zároveň je aktivní i v rallye, kde je 

sponzorem dvou posádek.  
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Obr.  23 Komunikace konkurence 3 
Zdroj: urbanpneu.cz 

Aktivitu podniku a vybraných konkurentů shrnuje následující tabulka. Vybraný podnik  

pro svou online komunikaci využívá pouze internetové stránky, které v sobě nemají 

funkcionalitu objednávání. Stejně je na tom konkurent 1 a konkurent 2. Nemají profil  

na Facebooku ani YouTube a internetové stránky jsou bez online objednávání. 
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Tab.  2 Srovnání online komunikace vybraného podniku s konkurencí 

  
Internetové 

stránky Facebook aktivní  YouTube Online objednání 
Vybraný podník Ano X X X x 
Konkurent 1 Ano X X X x 
Konkurent 2 Ano X X X x 
Konkurent 3 Ano Ano X X Ano 

Zdroj: vlastní zpracování  

Konkurent 3 má profil na Facebooku, ale je téměř dva roky neaktivní. Od tohoto konkurenta 

je možné se inspirovat v rámci směřování vybraného podniku. Z historie příspěvků je patrné, 

že uživatelé nejvíce označovali příspěvky se slevovými akcemi, školení a novinky ve firmě. 

Existuje názor, že v tržním prostředí existuje pojem rudý oceán, který představuje prostor 

obsahující všechna existující odvětví. V rudých oceánech všichni účastníci znají pravidla hry a 

snaží se o získání většího tržního podílu než jejich konkurence. Tržní prostor je rychle 

zaplňován, výrobky se stávají zaměnitelné a oceán je tak zbarven konkurencí do ruda (Kim a 

Mauborgne, 2015). 

4.2 Průzkum využití sociálních médií mezi zákazníky 
Firma se nachází v situaci, kdy má určitou skupinu stálých zákazníků. Pro další kroky,  

jak správně komunikovat se stávajícími zákazníky a jak správně oslovit ty nové, se firma 

rozhodla zvolit formu dotazníku. Na základě výsledku firma zváží další kroky komunikace 

směrem k zákazníkům. 

Dotazník zákazníci vyplňovali téměř tři měsíce a to v období od 6. 8. do 2. 11. 2019 na obou 

pobočkách. Celkem se podařilo sesbírat 369 vyplněných dotazníků. Aktivnější byla pobočka 

v Pacově, kde bylo zákazníky vyplněno 243 dotazníků, v Pelhřimově potom 126 dotazníků. 

Počátek, především z důvodu dovolených, nebyl ve vyplňování příliš úspěšný. Hlavní vlna 

započala až koncem září, kdy do servisů zavítali první zákazníci na sezónní výměnu 

pneumatik. Zákazníci byli osloveni zaměstnancem na prodejně s žádostí o vyplnění dotazníku 

během čekání v servisu. Úspěšnost za celou dobu obsluha odhaduje na 90%. Za účast  

na průzkumu nebyla poskytována žádná sleva nebo dárek. Můžeme tedy říci, že zákazníci 

nebyli nijak ovlivněni a dotazník vyplňovali na základě svobodného rozhodnutí. 

Dotazník byl rozdělen na sedmnáct otázek. Na prvních sedm otázek odpovídali všichni s tím, 

že na další odpovídali pouze v případě kladné odpovědi jako uživatel sociální sítě. V první 
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otázce zákazníci odpovídali na otázku ohledně věku. Největší skupina 153 zákazníků je  

ve skupině 31-45let. Ostatní jsou rovnoměrně rozděleni do ostatních skupin. Otázka druhá 

ohledně pohlaví dopadla podle očekávání 320 mužů a 49 žen. Stále platí, že věci kolem aut  

a jejich servis je doménou mužů. Třetí otázka se dotazovala na bydliště. Třetina dotazovaných 

jsou místní, druhá třetina je z okolních vesnic. Mezi zákazníky jsou i obyvatelé velkých měst 

nad 50 tisíc obyvatel. Další otázka vyzněla velmi jednoznačně. 285 zákazníků odpovědělo,  

že jsou vlastníkem vozidla. Necelých padesát používá služební. Zbylé odpovědi se rozdělily 

na 31 operativních leasingů a 7 zákazníků si půjčuje vozidlo v rámci rodiny. U této skupiny 

platí, že se jedná o mladé lidi v nejmladší věkové skupině. Následovala velmi zajímavá otázka 

na téma, jak se zákazníci o servisu dozvěděli. Převažovaly odpovědi: „Jsem místní, jezdím 

okolo“ v počtu 247 zákazníků. Druhá nejčastější odpověď byla: „Na doporučení známých“.  

O kvalitě internetových stránek servisu vypovídá fakt, že na jejich základě firma získala pouze 

2 zákazníky. Otázka týkající se četnosti návštěv dopadla 90-ti procentním podílem zákazníků, 

kteří servis navštěvují jedenkrát nebo alespoň třikrát ročně. 43 zákazníků bylo v servisu 

poprvé, přičemž největší část tvořili zákazníci, kteří řešili náhodný defekt pneumatiky. 

Stěžejní otázka, která vyselektovala uživatele sociálních médií, dopadla s výsledkem  

308 zákazníků. Tito zákazníci odpověděli jako nejčastější sociální médium YouTube, 

následoval Facebook a Instagram. Nejméně používané sociální médium je Flickr, čtyři 

zákazníci rozšířili škálu odpovědí o sociální médium Pinterest.  
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Obr.  24 Dotazník – otázka 7 
Zdroj: vlastní zpracování 

Četnosti návštěv sociálních sítí je v největší míře více něž třikrát za den, 66 zákazníků  

je každodenním uživatelem. Přes mobilní telefon vstupují více mladší zákazníci, naopak ti 

starší přes počítač. Tablet je zastoupen minimálně. Činnost na sociálních sítích zákazníci 

popisují jako pasivní konzument, následuje reakce na příspěvky. Aktivních uživatelů, kteří 

tvoří obsah, je 83. Otázka jedenáctá se zákazníků ptala na typy příspěvků, ke kterým inklinují. 

Zájem stávající zákazníci jeví o slevové akce, soutěže o ceny a také sortiment nabízených 

produktů. 
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Jakou sociální síť používáte?
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Obr.  25 Dotazník – otázka 11 
Zdroj: vlastní zpracování 

Dvanáctá otázka byla směřována na rozhodovací proces při výběru nových pneumatik.  

123 zákazníků odpovědělo, že se rozhoduje na základě doporučení servisu. Druhou 

nejpočetnější skupinou je část rozhodující se na základě výsledků testů. Preferovaná cesta 

objednání se do servisu je pro zákazníky stále mobilní telefon, následuje emailová 

objednávka. 9 zákazníků vyjádřilo jako preferovaný způsob objednání elektronický rezervační 

systém. Relativně velká skupina zákazníků 55, jsou ti, kteří se neobjednávají vůbec. Zde by 

mohl být prostor tuto skupinu, společně s telefonicky se objednávajícími zákazníky, převést  

na objednání přes rezervační systém. 
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Obr.  26 Dotazník – otázka 13 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázky 14, 15 a 16 u zákazníků prověřovaly, jak jsou se servisem spokojeni, jestli odpovídá 

jejich požadavkům a zda by na základě vlastní zkušenosti doporučili servis svým známým.  

Na základě dotazníku lze konstatovat, že většina hodnotí servis jako profesionální, jejich 

požadavkům odpovídá a svým známým by ho doporučili.  
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Obr.  27 Dotazník – otázka 17 
Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední otázka je otevřená a zákazníků se ptá na nové produkty nebo služby, které by uvítali 

v servisu. V této otázce odpovědělo 100 zákazníků. Jejich odpovědi můžeme rozdělit do čtyř 

odpovědí. 7 zákazníků by uvítalo kávovar v čekací zóně. Pět mladých maminek, v nejmladší 

věkové skupině 15-30 let, navrhuje rozšířit prostor o dětský koutek. Dvě zbývající odpovědi 

můžeme pro další použití sloučit v jednu. Zákazníci jako další rozšíření služeb navrhují 

myčku nebo mycí box. Tato služba dává logiku ještě více pro pobočku v Pacově, která má 

nejbližší myčku v Pelhřimově, který je vzdálen 25 km nebo v Táboře, který je vzdálen 31 km. 

V Pelhřimově se nachází pouze jedna myčka, která má omezenou pracovní dobu, není 

otevřena 24 hodin denně. Mycí boxy chybí úplně. V Táboře je nabídka širší. Myček je hned 

několik, zároveň i mycích boxů, které jsou otevřeny non-stop. 
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5 Návrh kampaně 
Na základě výsledků primárního výzkumu mezi zákazníky a s ohledem na benchmarking 

s vybranou konkurencí byl pro firmu vypracován návrh kampaně na nejpoužívanějších 

sociálních médiích, kterými je Facebook a YouTube. 

Firma podle svých finančních možností a s odkazem na hospodářský výsledek rozhodla  

o uvolnění 6.000 Kč na marketingové účely pro start obou kampaní. 

5.1 Návrh kampaně na Facebooku 
Prvním krokem bylo vytvoření firemního profilu na Facebooku, ten probíhá v několika 

krocích. První rozhodnutí je výběr kategorie firma nebo značka. Název stránky v souladu 

s názvem firmy, tedy Jiří Šebera Pneuservis, kategorie pneuservis. Budoucím uživatelům byly 

zadány tři způsoby možného kontaktu. Online přes webové stránky, na které odkazuje 

facebookový profil. Druhou možností je přímý kontakt přes telefonní hovory, emaily nebo 

sms zprávy. Třetí možnost je osobně v místě. Zadána byla také adresa sídla firmy, ta má svůj 

důvod především pro tvorbu událostí. Profilový obrázek byl zvolen s ohledem na jednoduchou 

identifikaci stránky uživateli, fotky obou provozoven. Pro úvodní fotku byla zvolena mapa 

s geografickým rozložením.  

Pro firmu byla navrhnuta mise a vize pro umístění na facebookový profil.  

 Mise – S námi dojedete dál.  

 Vize – Snažíme se, aby naše firma byla dodavatelem těch nejlepších služeb v oblasti 

pneuservisu a  chceme neustále umocňovat vaši radost z jízdy. 

Mise byla zvolena s ohledem na hlavní činnost firmy, kterou je pneuservisní činnost. Měla by 

vyjadřovat správnou volbu pneumatik na vaše vozidlo. Vize vyjadřuje budoucí stav,  

o který se firma snaží v dlouhodobém horizontu. Neustálé zlepšování vnitřních procesů firmy 

a tím neustále posouvat spokojenost zákazníka. 

5.1.1 Kampaň na získání nových fanoušků 
Úvodní kampaň byla zaměřena na získání prvních fanoušků nově vzniklé stránky pro její 

zviditelnění s cílem dostávat více zpráv. Cílovou skupinou byli muži i ženy ve věku 15 – 65 

let. Bydliště v rádiusu 80 km od pobočky Pacov. Z velkých měst byla zasažena Jihlava, 
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Havlíčkův Brod, Tábor, České Budějovice, Benešov a částečně také hlavní město Praha.  

Při tomto nastavení odhaduje Facebook zásah až 2 mil uživatelů. 

 

 
Obr.  28 Návrh kampaně Facebook, potenciální zásah 
Zdroj: vlastní zpracování 

Uváděný zásah je za předpokladu velkých finančních nákladů. Firma si dala za cíl získat první 

tisícovku fanoušků. Pro úvodní kampaň bylo uvolněno 3.000 Kč. Platnost kampaně jeden 

měsíc, předpokládaná částka za den 100 Kč. Cíl pro tuto kampaň byl získat prvních 1.000 

fanoušků stránky Jiří Šebera Pneuservis.  
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Obr.  29 Návrh kampaně Facebook, rozpočet 
Zdroj: vlastní zpracování 

Navrhované motivy ke kampani korespondují se zaměřením firmy. První motiv je snahou 

propojení pneumatik a vánočního času. Doporučené spuštění začátkem prosince s dobou 

trvání 20 dnů. 
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Obr.  30 Návrh kampaně Facebook, motiv 
Zdroj: vlastní zpracování 

Druhá verze navazuje s přáním úspěšného nového roku. Doba trvání 10 dnů. Kampaň osloví 

každý den 400 až 1.000 uživatelů. První kampaní za celou dobu trvání bylo zasaženo 12.000 

až 30.000 uživatelů a potenciálních zákazníků. 

5.1.2 Kampaň na získání nových zákazníků 
Druhá kampaň byla zacílena na nové zákazníky pro období před hlavní sezonou výměny 

pneumatik, kdy ještě nebyl servis plně vytížen. Cílem bylo získat 50 nových zákazníků, kteří 

uplatní slevový poukaz. Cílová skupina muži a ženy ve věkovém rozmezí 15 – 65 let. Uživatel 

svou účastí na kampani vyplní celé jméno a email. Po provedení dodatečné akce, tří 

jednoduchých kroků, uživatel obdrží na zadaný email 10% slevu na nákup nových zimních 

pneumatik.  
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Obr.  31 Návrh kampaně, registrace uživatele 
Zdroj: vlastní zpracování 

Kampaň je doplněná textem pro správné provedení dodatečné akce a oprávnění získat 

dodatečnou slevu: 

 Získejte 10% slevu na nákup nových pneumatik!!! 

 1. Stránku Jiří Šebera Pneuservis označte jako "To se mi líbí" 

 2. Dejte sdílet. 

 3. Do komentáře napište "Chci slevu". 

 Poukaz se slevou následně obdržíte na email. 

Tento druh kampaně vyžadoval značnou časovou náročnost spojenou s kontrolou splnění 

všech podmínek a následné rozesílání slevových poukazů. Odhadovaná časová náročnost  

na tuto administrativní činnost byly 2 pracovní dny. 
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Obr.  32 Návrh kampaně, motiv 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

Akce byla spuštěna po dobu 10 dní s rozpočtem 1.000 Kč, tedy 100 Kč na den. Předpokládaný 

zásah za dobu trvání kampaně cca 5.000 uživatelů.  

V návaznosti této kampaně byla spuštěna další s informací o nové technologii a nabízených 

produktech. Technologie těsnění uvnitř je gumová těsnící vrstva, která je nalepena z vnitřní 

strany pneumatiky na běhounové části. Cizí předmět do průměru 5mm, který propíchne 

pneumatiku je obalen těsnící vrstvou, díky které nedojde ke ztrátě tlaku. Uživatel tedy nemusí 

měnit pneumatiku a pokračuje v jízdě. Tato technologie nabízí vysokou míru komfortu  

a zvyšuje bezpečnost.  Cílem bylo meziroční zvýšení prodeje pneumatik s touto technologií 

minimálně o 15%. Cílovou skupinou jsou muži ve věku 18 – 60 let.  
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Obr.  33 Návrh kampaně, motiv 3 
Zdroj: vlastní zpracování 

V příspěvku, který byl kompatibilní také pro mobilní zařízení, byl umístěn odkaz pro získání 

cenové nabídky. Rozpočet kampaně byl stanoven stejně jako v předchozím případě, 1.000 Kč 

na 10 dní. Odhadovaná časová náročnost na rozesílání nabídek byla odhadnuta na 4 pracovní 

dny. 

5.1.3 Událost na Facebooku 
Událost na Facebooku byla vytvořena pro cílovou skupinu potenciálních i stávajících 

zákazníků firemní klientely, která zpravidla najíždí velké množství kilometrů a včasné přezutí 

je vhodné z bezpečnostních důvodů. Věkové omezení 25 – 60 let muži i ženy. Cílem bylo 

zlepšení rozložení vytížení pneuservisu a zvýšení kapacity v sezoně o dodatečných 20%.  

Samotná událost byla propagována po dobu 30 dní s investicí 1.000 Kč. Předpokládaný zásah 

byl odhadován na 9.000 uživatelů. 
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Obr.  34 Událost na Facebooku 
Zdroj: vlastní zpracování 

Událost byla naplánována na 3 po sobě jdoucí týdny, přičemž čím dříve zákazník do servisu 

přijel, dostal větší slevu na sezónní výměnu pneumatik včetně vyvážení. Událost byla 

doplněna podrobnostmi k výši slevy. 

 Vyhněte se dlouhým frontám a přezujte včas, navíc za AKČNÍ cenu: 

 První týden - 30% sleva 

 Druhý týden - 20% sleva 

 Třetí týden - 10% sleva 

 Akce startuje 1. října. Těšíme se na Vás! 

Uživatel se přímo v události objednává do půl hodinových časových oken, přes která následně 

prokáže svůj nárok na slevu. Tímto procesem se snižuje zátěž spojená s telefonickým nebo 

emailovým objednáváním. 

5.2 Založení YouTube kanálu 
Firemní kanál na YouTube byl založen jako doplněk k hlavnímu sociálnímu médiu 

Facebooku. Vzhledem k velké finanční náročnosti tvorby vlastních videí se firma rozhodla  

pro sdílení již vytvořených videí. Pro využití synergie byla obě sociální média propojena  
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a sdílí vzájemnou aktivitu. Cílem je získat 5.000 zhlédnutí a 500 odběratelů kanálu. Vedlejším 

cílem je vyprodukovat 200 interakcí, kterými mohou být komentáře pod videem nebo jejich 

sdílení na Facebooku. Cílovou skupinou jsou muži i ženy ve věku 15 – 50 let v závislosti  

na druhu obsahu. Videa jsou roztříděna do jednotlivých kategorií podle cílových skupin. 

Prvním krokem je založení vlastního kanálu, který je propojený s účtem Google. Založení 

účtu je rozdílné pro fyzickou osobu a firmu. Po zadání emailu a hesla je účet verifikován  

přes zaslání sms zprávy a následné zadání kódu. 

Když je účet založen následuje proces založení kanálu, kde je znovu potřeba zvolit kanál  

pro firmu nebo značku. Vytvoření kanálu je verifikováno také přes sms zprávu. 

 
Obr.  35 Vytvoření YouTube kanálu 
Zdroj: vlastní zpracování 

Po vytvoření kanálu je zpřístupněn panel úprav. Na tomto panelu je ke kanálu přidělena 

úvodní fotka. Vzhledem k relativně malé velikosti je doporučena fotka v poměru 16:9, která 

lépe vyplní dostupnou plochu. Kanál nabízí poměrně širokou škálu doplňujících informací, 

které jsou dostupné uživatelům na YouTube. Obsažen je odkaz na webovou stránku firmy  

a facebookový profil.  V rámci budování značky byl navrhnut vodoznak, který se zobrazuje  

na všech nahraných videích. Vodoznak je součástí image YouTube kanálu, zároveň je 

ochranou proti neoprávněnému kopírování autorských videí na jiné kanály. 
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Obr.  36 Úprava YouTube kanálu 
Zdroj: vlastní zpracování 

Před samotným nahráváním videa je nutné vyplnit licenci a kategorii. Byla zvolena veřejná 

kategorie ve standardní licenci YouTube. Tyto parametry jsou předpokladem pro zajištění co 

největšího počtu zhlédnutí. Kanál je charakterizován následujícím popisem: 

 Zveme Vás ke sledování kanálu Jiří Šebera Pneuservis věnovaného novinkám 

v pneumatikářském oboru, změnám v legislativě, výsledkům testů pneumatik  

a informacím k plánovaným akcím  

 Poskytneme Vám praktické rady při výběru nových pneumatik 

 Seznámíme Vás s novými technologiemi a produkty jako první 

 Přihlaste se k odběru kanálu a staňte se naším fanouškem na Facebooku 

 Navštivte naše webové stránky  



- 77 - 
 

5.2.1 Přidání videa 
Nahrání videa začíná vložením youtube.com do internetového vyhledávače. Druhým krokem 

je přihlášení se do svého kanálu přes Google účet. Pokud je účet již verifikován, znovu  

se neověřuje.  

Do prostředí pro přidání videa je potřeba kliknout na ikonu kanálu v pravém horním rohu  

a poté na odkaz Studio pro autory, kde se znovu v pravém horním rohu nabídne ikona  

pro nahrání videa. Základní neplacená verze kanálu umožňuje nahrát až 15GB, což odpovídá 

cca čtyřem hodinám videa ve Full HD kvalitě a osmi hodinám ve standardní kvalitě. 

 
Obr.  37 Nahrání videa, krok 1 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nahrávaný soubor odkazu je úložiště v počítači. Doba vkládání je závislá na rychlosti 

internetového připojení, 1GB zpravidla odpovídá sedmi minutám nahrávání. Video se věnuje 

novinkám v technologii a sortimentu letních pneumatik pro sezonu 2019. Je doplněno 

následujícím popisem: 

 Přinášíme Vám přehled novinek pro letní sezonu 2019. 

 Pneumatiky u nás skladem a za nejlepší ceny. 

 Zastavte se u nás od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 17:00. 

 Odkaz k výsledkům posledního testu. 

 …………………….. 
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 https://www.pneumatiky.cz/test-letnich-pneumatik-205-55-r16-ace-2019-t4 

 Tipnete kdo vyhrál? 

Klepnutím na tlačítko Další autor souhlasí, že video neobsahuje žádné násilí ani sexuální  

či rasový podtext a zároveň zvolí doporučenou věkovou hranici. 

 
Obr.  38 Nahrání videa, krok 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pro zvýšení kvality a také sledovanosti videa YouTube disponuje nástroji na přidání 

závěrečné obrazovky a vytvoření karty, která se zobrazuje v náhledu. 

Závěrečná obrazovka je v podstatě přidání fotky na úplný konce videa na několik málo vteřin, 

kde je shrnuto to nejdůležitější co by si měl divák zapamatovat. 
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Obr.  39 Nahrání videa, krok 3 
Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem tvorby karet je upoutání pozornosti uživatelů pro zobrazení videa. Karty jsou 

prostřihem celého videa do několika obrázků, které se přehrávají formou krátké prezentace při 

přejetí kurzoru myši na obrázek nebo název videa. V angličtině je tato funkce označována 

jako „mouseover function“. 

 
Obr.  40 Nahrání videa, krok 4 
Zdroj: vlastní zpracování 

Video je možné spustit okamžitě nebo odložit uveřejnění na konkrétní den a čas. Odkaz  

na video byl sdílen na Facebookové stránce firmy, kde je sledován počet prokliků.  

5.3 Propojení sociálních médií 
Pro získání většího množství interakcí byla na Facebooku vytvořena kampaň. Přimět více 

uživatelů reagovat, komentovat a sdílet příspěvek. Cílovou skupinou byly ženy i muži ve věku 

15 – 65 let v okruhu 50 km od pobočky Pacov. 
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Obr.  41 Propojení sociálních médií 
Zdroj: vlastní zpracování 

Kampaň byla spuštěna na 15 dní s rozpočtem 1.000 Kč. Investice na jeden den odpovídá  

67 Kč. Předpokládaný denní zásah je 270 až 770 uživatelů, celkový zásah 4.050 až 11.550. 

Průběh kampaně je přes konverze sledován analytickým nástrojem Facebook pixel. Ten 

umožňuje zobrazovat aktivitu uživatelů na stránce a sestavuje doporučené okruhy pro cílení 

budoucích kampaní a také měří vliv reklamy po zobrazení uživatelům a doporučuje jejich 

umístění. 
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Závěr 
Cílem předkládané diplomové práce Využití sociálních médií pro získání nových zákazníků 

bylo analyzovat aktuální stav komunikace vybrané firmy na sociálních médiích a navrhnout 

kampaň na nejpoužívanějších sociálních médiích pro získání nových zákazníků. 

V teoretické části se práce zabývala definicí pojmu marketing. Z pohledu strategického řízení 

byla definována mise a vize včetně příkladů z prostředí nadnárodních korporací. Bylo 

vysvětleno, co je to značka a jakým způsobem podporovat její hodnotu. Byla uvedena 

případová studie, jakým způsobem udržet zákazníka, jak budovat jeho loajalitu ke značce  

a jak vyvolat potřebu k opakovaným nákupům. 

Dále byl definován internet a představen krátký vhled do jeho historie. Zákazníci neměli 

zdaleka tolik informací, jako mají dnes. Nastává dokonce situace, kdy jsou přehlceni 

informacemi a sami si vybírají momenty čerpání informací. Firmy se naopak prostřednictvím 

internetu snaží maximalizovat svoje obraty, prodeje a zisky. Data ukazují stárnutí české 

populace, naproti tomu podíl internetové populace je výrazně mladší. V kategorii virální 

marketing byl představen buzz a guerilla marketing. Jak je pro správnou implementaci tohoto 

druhu marketingu důležitý průzkum trhu, ukazuje případová studie z prostředí nápojového 

giganta. Byl uveden nový produkt, který nebyl přijat ze strany zákazníků. Firma si následně 

byla vědoma svého špatného úsudku a za velkých finančních investic se dostávala zpět  

do obliby svých zákazníků. Marketingovému rozpočtu se věnovala následující část práce,  

kde byly definovány jednotlivé přístupy k tvorbě rozpočtu.  

Práce se dále zabývala online marketingovou komunikací a jednotlivým nástrojům 

komunikačního mixu. V oblasti reklamy byla uvedena případová studie úspěšné televizní 

reklamy českého producenta nápoje kolového typu. Další část se soustředila na reklamu  

ve vyhledávačích s ohledem na optimalizaci vyhledávaných slov. Představeny byly také 

nástroje placené reklamy.  

Další část byla zaměřena na marketing na sociálních médiích a představeny způsoby měření 

výkonnosti. Byla představena vybraná sociální média včetně návodu na založení účtu  

a založení kanálu. Co hledají uživatelé na sociálních médiích a cestu, jak je zaujmout popisuje 

další část práce. 

V praktické části práce byla krátce představena firma a provedena SWOT analýza vnitřního  

a vnějšího makro prostředí. Sekundární výzkum byl proveden metodou benchmarkingu 
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s vybranou konkurencí. Primárnímu dotazníkovému šetření předcházelo sestavení dotazníku, 

který obsahoval 17 uzavřených a polouzavřených otázek. Zásadním ovlivňujícím faktorem pro 

další vývoj diplomové práce byla otázka sedmá, „Jakou sociální síť používáte?“.  

Po vyhodnocení dotazníků byla vytvořena kampaň na nejpoužívanějších sociálních médiích 

využívaných stávajícími zákazníky. Patřil mezi ně Facebook, který používá 221 zákazníků  

a YouTube, který používá 268 zákazníků. Další otázky se dotazovaly na četnost použití 

sociálních médií, jaké příspěvky by zákazníky nejvíce zajímaly a jaký způsob objednání  

do servisu preferují. 

Kampani předcházel proces tvorby stránky na Facebooku. Samotná kampaň byla rozdělena do 

několika dílčích částí, od získání nových fanoušků až po spuštění časově omezené události, 

která lákala zákazníky na sníženou cenu za sezónní výměnu pneumatik. Pro každou kampaň 

byl definován cíl a cílová skupina. V případě potřeby dalších akcí byl popsán způsob, jak 

nabídky uživatel může dosáhnout. Kampaně byly ve všech případech spuštěny na omezenou 

dobu s předem stanoveným rozpočtem. Na propagaci Facebookových kampaní bylo celkem 

použito 5.000 Kč. 

Na YouTube byl popsán proces založení kanálu, který je na rozdíl od Facebooku propojený 

s účtem společnosti Google. Následovala úprava prostředí kanálu a jeho personalizace. Další 

část práce se zabývala vložením videa na firemní kanál. K videu byl připojen krátký popis. 

Pro zvýšení kvality videa byla navržena závěrečná stránka a několik prezentačních karet. 

V závěru práce byla sociální média propojena. Na Facebooku, byla vytvořena kampaň cílená 

na zvýšení počtu interakcí. Do kampaně bylo investováno posledních 1.000 Kč, byl tedy 

vyčerpán celý marketingový rozpočet.  

K dalšímu směřování kampaně je doporučeno hlubší analýzy, kterou by mělo provést vedení 

firmy. Stejně tak by se management společnosti měl zaměřit na komunikaci na sociálních 

médiích, věnovat jí více času, pozornosti a finančních zdrojů. Je důležité propagaci na 

internetu nepodcenit, firmě to do budoucna může přinést konkurenční výhodu. Firma se může 

více věnovat plánování Facebookových událostí a zdokonalit tak objednávací systém, o který 

zákazníci projevovali v dotazníkovém šetření zájem. Další doporučení je v budoucnu 

uvažovat o rozšíření působnosti na Instagramu, který v posledních letech zaznamenává 

rekordní navýšení počtu uživatelů, především u mladší generace. Všechny dílčí úkony vedoucí 

k naplnění cíle práce byly úspěšně provedeny. Společnost získala analýzu současné situace, 
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včetně návrhu kampaní a získala tak přehled o tom, v jaké míře by její osobní profil  

na sociálních médiích oslovil nové zákazníky. 
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Dotazník – průzkum využití sociálních médií 
 

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku za účelem zpracování diplomové práce týkající se Využití 

sociálních médií pro získání nových zákazníků. Na základě výsledků dotazníků firma zváží 

další kroky vedoucí ke zlepšení komunikace směrem ke stávajícím zákazníkům a zacílení  

na nové zákazníky.              

Věnujte nám prosím krátkou chvíli při Vaší návštěvě servisu a pomozte nám získat relevantní 

data a případný nový podnět, který nám umožní být s Vámi v kontaktu. 

 
1. Kolik Vám je let? 

a. 15-30let 
b. 31-45let 
c. 46-60let 
d. Více než 60let 

 
2. Pohlaví? 

a. Žena 
b. Muž 

 
3. Bydliště? 

a. Vesnice, město do 2.000 obyvatel 
b. Město do 5.000 obyvatel 
c. Město do 10.000 obyvatel 
d. Město do 50.000 obyvatel 
e. Město nad 50.000 obyvatel 

 
4. Motocykl/automobil? 

a. Vlastním 
b. Používám firemní/služební 
c. Operativní leasing 
d. Jiné, uveďte: 

 
5. Jak jste se o našem servisu dozvěděl? 

a. Jsem místní, jezdím okolo 
b. Na doporučení známých 
c. Reklama v novinách 
d. Na internetových stránkách 
e. Jiné, uveďte: 
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6. Jak často nás navštěvujete? 
a. Jsem tu poprvé 
b. Pouze při sezónní výměně pneumatik 
c. Řeším i servis, alespoň třikrát ročně 
d. Více než 5krát za rok 

 
(Můžete zvolit více odpovědí) 
 

7. Jakou sociální síť používáte? 
a. Facebook 
b. Twitter 
c. Instagram 
d. Flickr 
e. YouTube 
f. Linked In 
g. Nevyužívám  žádnou  (v tomto případě nevyplňujte další otázky) 
h. Jiné, uveďte: 

 
8. Jak často jste na sociální síti? 

a. Každý den 
b. Více než 3krát za týden 
c. Více než 12krát za měsíc 
d.  Více než 20krát za měsíc 

 
9. Z jakého zařízení nejčastěji vstupujete na sociální síť? 

a. Mobilní telefon 
b. Tablet 
c. PC 

 
10. Jaké jsou Vaše činnosti na sociálních sítích? 

a. Pasivní konzument obsahu 
b. Reaguji na příspěvky 
c. Aktivně přidávám příspěvky a komunikuji s ostatními uživateli 

 
11. Jaké typy příspěvků by Vás nejvíce zajímaly? 

a. Slevové akce na zboží a služby 
b. Sortiment nabízených produktů 
c. Novinky v automotive odvětví 
d. Technický rádce 
e. Jiné, uveďte: 
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12. Na základě čeho se rozhodujete při výběru nových pneumatik? 
a. Vlastní zkušenost 
b. Testy odborných časopisů 
c. Doporučení servisu 
d. Zkušenosti uživatelů na sociálních sítích 
e. Diskuzní fóra 
f. Jiné, uveďte: 

 
 

13. Jaký způsob objednání k nám preferujete? 
a. Telefonicky 
b. Emailem  
c. Rezervační systém na internetu 
d. Při osobní návštěvě 
e. Neobjednávám se 
f. Jiné, uveďte: 

 
 

14. Jak byste ohodnotili úroveň profesionaliti v našem servise? (hodnocení jako ve škole) 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
15. Doporučil byste náš servis Vašim známým? 

a. Ano 
b. Ne 
c. Nejsem si jistý 

 
16. Jste přesvědčeni, že aktuální nabídka služeb odpovídá Vašim požadavkům? 

a. Určitě ano 
b. Ano 
c. Spíše ano 
d. Spíše ne 
e. Ne 
f. Určitě ne 

 
17. Jaké další produkty nebo služby byste uvítal/a v našem servisu? 

Uveďte: 
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