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Úvod
Cíl práce: Cílem této diplomové práce je analyzovat a 
zhodnotit využívané nástroje internetového marketingu  
vybrané společnosti a vypracovat návrh pro lepší využití 
internetového marketingu.
Název společnosti: EVATON, s.r.o.
Právní forma: spol. s.r.o.
Sídlo: V stráni 415/3, 150 00 Praha 5
Tato společnost je provozovatelem internetového 
obchodu www.lezec-shop.cz

Metodika

Teoretická část se zabývá problematikou internetového 
marketingu a vychází z odborné literatury. Je zde 
uvedena charakteristika internetového marketingu, 
stručná historie internetu a také jeho počátky a samotné 
výhody. Dále se práce zabývá založením internetového 
obchodu a jeho technickým řešením. V poslední části 
jsou definovány a detailně rozebrány vybrané nástroje 
internetového marketingu. 
Praktická část se hned v úvodu zabývá charakteristikou 
vybrané společnosti, tedy společnosti EVATON, s.r.o., 
která je provozovatelem internetového obchodu 
www.lezec-shop.cz. Je zde také vytvořena analýza 
konkurence. Dále je v práci provedena analýza 
jednotlivých nástrojů internetového marketingu, které 
daný internetový obchod využívá. Následně jsou 
popsány doporučené úpravy jednotlivých nástrojů a 
také návrh dalších nástrojů internetového marketingu, 
které by tento internetový obchod mohl využívat. V 
závěrečné kapitole je shrnuto celkové zhodnocení a 
doporučení.

Abstr
Tato diplomová práce se zabývá internetovým marketingem, jeho nástroji a následnou aplikací těchto 
nástrojů na vybranou společnost. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Část 
teoretická se zabývá problematikou internetového marketingu, konkrétně internetovým obchodem, jeho 
úspěšným fungováním, a také jsou zde představeny jednotlivé nástroje, které jsou detailně rozebrány. 
Druhá část práce, tedy praktická část, vychází z části teoretické. Tato část obsahuje představení 
společnosti, analýzu její konkurence a následnou analýzu jednotlivých nástrojů. Hlavním přínosem této 
práce je analýza nástrojů internetového marketingu pro vybranou společnost a také doporučení pro 
jednotlivé nástroje.
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Závěr
V závěru jsou sepsána veškerá doporučení pro 
jednotlivé nástroje. Tato práce byla sepsána přímo 
po internetový obchod www.lezec-shop.cz a na 
základě této práce by měla být společnost schopna 
optimalizovat vhodné nástroje internetového 
marketingu, které využívá. Dále by také mohla využít 
některé z navrhovaných nástrojů internetového 
marketingu. Celkově by tak mohla navýšit počet 
zákazníků, a i samotných prodejů. 
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