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Abstrakt 

Bakalářská práce „Budování značky s důrazem na sociální sítě“ se zabývá v teoretické části analýzou 

jednotlivých sociálních sítí, jejich využitím, marketingem, zaměřením a dalšími informacemi, které 

jsou pro sociální sítě důležité. Další část teoretické části je zaměřená na Budování značky a souvise-

jících pojmů, jako je corporate idenitity a public relations.  

 

Praktická část práce začíná představením společnosti Obklady Vilímek, situační analýzou, positio-

ningem a SWOT analýzou. Dále se díváme na to, jak firma spravuje svůj marketing a hlavně, jak do 

teď pracovala s marketingem na sociálních sítích.  V třetí části praxe vyhodnocujeme situaci a vy-

tváříme návrh pro změny na webu, v online reklamě a marketingu na sociálních sítích.  

 

Klíčová slova 

sociální sítě, budování značky, marketing, internet 

 

 

Abstract 

The Bachelor´s Thesis is entitled “Brand Building with an Emphasis on Social Networking“ In 

its theoretical part, the thesis develops an analysis of social networking sites, their use, 

marketing focus and other information significant for social networking. The theoretical part 

further focuses on brand building, corporate identity and public relations.   

 

The practical part introduces “Obklady Vilímek Company”, situation analysis, positioning and 

SWOT analysis. Then the survey focuses on marketing management of this company, and, 

in particular, on the fact how the company has handled its marketing on social networks up to 

the present. The third part of the practical research evaluates the results and develops a 

concept with recommendations on how to change the existing website, advertising and 

marketing on social networking sites. 
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Úvod 

Sociální sítě jsou tady s námi už delší dobu, tyto sítě vznikaly postupně od poloviny devadesátých 

let a jsou v dnešní době součástí našich každodenních životů, o čemž svědčí i statistiky používání. 

Denně se na sociální sítě připojují lidé ze všech koutů světa, kteří chtějí komunikovat, sdílet svoje 

názory, poznávat nové lidi, bavit se, ale i sledovat události, které se dějí okolo nás. Každá z dnešních 

nejpoužívanějších sítí je zaměřená trochu na něco jiného. Některé jsou zaměřeny na komunikaci, 

jako například Facebook, některé na sdílení videí jako například YouTube a další jsou určené pro 

komunikaci mezi profesionály, jako například LinkedIn. 

 

Sociální sítě už však dnes nejsou určené pouze ke komunikaci, ale velkou důležitost v nich hraje 

propagace. S růstem počtu uživatelů na sociálních sítích rostl i počet firem a společností, které si 

uvědomovaly, že sociální sítě jsou vhodným nástrojem pro marketingovou komunikaci k zákazní-

kům. Pokud se nebudeme bavit o placené reklamě, tak je propagace díky sociálním sítím zdarma, 

ke komunikaci se zákazníkem je potřeba si pouze založit účet na sociálních sítí a v zásadě můžete 

komunikovat. To ale nestačí, pokud se chcete na sociálních sítích jako firma více rozvíjet a oslovovat 

nové zákazníky. Pro detailnější práci na sociálních sítích je vhodné si najít člověka, nebo externí 

firmu, která Vám vytvoří marketingový plán a bude Vám sociální sítě spravovat.  

 

Online reklama je oblíbená zejména proto, že je cenově velmi dostupná a společnosti tak nemusí 

platit velké sumy za reklamu v televizi, rádiu, novinách či v jiném sdělovacím prostředku. Firmy si 

na tuto formu prezentace rychle zvykly a je opravdu málo firem, které by v dnešní době nepoužívaly 

pro komunikaci alespoň jednu sociální síť. Jsou odvětví, pro které je stránka na sociální sítí povin-

nost, týká se to například internetových obchodů. Jednomu takovému se budu v praktické části vě-

novat. Nesmíme zapomenout zmínit i restaurace, které dávají na sociální sítě svoje denní menu a 

zároveň s nimi komunikují zákazníci například ohledně rezervací. Na sociálních sítích se tak může 

prezentovat opravdu každý.  

 

U firem, které už na sociálních sítích komunikují, je důležité, aby věděly, jak komunikovat se zákaz-

níky, jak odpovídat na dotazy, připomínky či pochvaly, protože špatná komunikace, gramatické 

chyby, či arogantní jednání může stránce výrazně uškodit než prospět. Kvalitně postavenou strategií 

na sociálních sítích, příspěvky, ale i zajímavou a dobrou komunikací můžeme posílit naši značku 

oproti konkurenčním značkám.  

 

Registrace na sociálních sítích je tak pro firmy velmi rychlou a jednoduchou cestou komunikace, jak 

se dostat do povědomí svých zákazníků, a to navíc s relativně nízkými náklady. Sociální sítě jsou 

vhodné i pro nově vznikající firmy, zejména proto, že uživatelé si na sociálních sítích sdílejí a dopo-

ručují různé obchody, výrobky, značky či služby a zajímavé firmy tak získávají nové zákazníky, aniž 

by jakkoli musely investovat velké částky do reklamy. Stávající zákazníci, kteří mají s firmou dobrou 

zkušenost se na stránky přidávají už jen proto, aby měli přehled o nových produktech firmy či 

značky, a také jí chtějí být co nejblíž.  
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1 Sociální sítě 

1.1 Princip sociálních sítí  

Sociální sítě jsou fenoménem internetu v 21.století. V poslední době neexistuje služba nebo pro-

dukt, který by měl tak velký vliv na společnost. Sociální sítě jsou pro mnoho lidí jedním z hlavních 

zdrojů zábavy, komunikačním nástrojem, pomocníkem při budování kariéry i pomocníkem při stu-

diu.  

 

Jedná se o webovou službu k seznamování a ke komunikaci mezi kamarády, rodinou a známými. 

V některých případech, které si představíme v pozdější části práce se může jednat i o komunikaci 

mezi profesionály. Sociální sítě jsou určeny k rychlé výměně informací. Ve většině případů se na 

sociálních sítích vaše zveřejněné informace zobrazují jenom vašim kontaktům, ale je možné si na-

stavit, aby byly viditelné i pro kontakty vašich dalších kontaktů. Facebook, ale i jiné sociální sítě, 

umožňují nastavit rozdělení přátel na různé okruhy uživatelů, například na rodinu, kolegy z práce či 

spolužáky. Na základě nastavení pak mohou sdílet svůj obsah pouze se zvolenou skupinou uživatelů. 

 

Nejvýznamnějším důvodem pro užívání sociálních sítí je kontakt s přáteli, i proto a také proto, soci-

ální sítě umožňují vytvářet komunikační skupiny mezi registrovanými uživateli, se kterými je možné 

hrát hry či sdílet obsah v digitální formě, a to například fotografie, videa, články či odkazy na externí 

weby. Uživatelé, kteří mají společné zájmy, patří do komunity, a jejich nejčastěji navštěvovaná lo-

kalita je pak i jejich „společným domovem“. Tyto komunity se pak navzájem propojují zase s jinými 

komunitami.   

 

Sociální sítě jsou populární především svou jednoduchostí, rychlostí a možností snadno kontaktovat 

své přátelé a navazovat nové vztahy. Vytvoření profilu zabere jen pár minut a uživatelem se stanete 

hned. Výhodou mnoha sociálních sítí je, že jsou přeloženy do mnoha jazyků a může je používat i 

uživatel bez jazykového vzdělání. 

 

Každá sociální síť má trochu jinou roli a zaměření, všechny ale spojují společné znaky vycházející 

z principů sociálních sítí.  Uživatel má na sociální síti svůj profil, což je prvek který, dá se jednoduše 

říct, spojuje všechny sociální sítě. Profil obsahuje často profilovou fotku, osobní údaje, základní in-

formace o uživateli, zájmy a mnoho dalších informací, které chce uživatel na svém profilu zveřejní. 

Profil je vytvářený tak, aby do něj mohl uživatel informace jen doplňovat a nemusel nic složitě vy-

mýšlet.  

 

Bohužel dnešní doba na sociálních sítích nemá jen samá pozitiva. Vzhledem k tomu, že každý dnes 

vlastní „chytrý“ mobil, je možné být na sociálních sítích a komunikovat víceméně pořád. Lidé pak 

tráví zbytečně mnoho času na sociálních sítích, který by mohli využít jinak.  

Každý příspěvek na sociálních sítích má možnost být nějakým způsobem ohodnocen, ať už se jedná 

o komentáře či takzvané „lajky“ nebo „líbím se ti“, což často vede k porovnávání mezi uživateli a 

někteří uživatelé se tak mohou cítit méněcenně, nebo méně oblíbeně. Vzhledem k tomu, že si na 
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sociální sítě můžeme nahrát téměř cokoli, je spousta lidí, co nahrává vymýšlené příspěvky, napří-

klad, že jsou na dovolené atd., což opět vede k porovnávání mezi uživateli a někteří tak mohou 

zbytečně závidět a mít deprese z toho, že oni nemají tak „hezký život“ a nemá je nikdo rád. 

To pak může vést až k psychickým problémům.  

 

Sociální sítě sebou nesou velkou míru sebeprezentace a ta je často hlavním motivem a snahou za-

nechat dobrý dojem.  Nadměrné zaujetí sám sebou, obsahující představy o sobě, je narcismus, což 

je dost blízko k sebe prezentování na sociálních sítích. Uživatelé, kteří mají sklony k narcismu patří 

právě mezi nejaktivnější na sociálních sítích.  Nadměrné užívání sociálních sítí má za následek roz-

šíření přemosťující sociální kapitál, tedy vztahů bez většího emočního dojmu (Blinka, 2015). 

 

Obrázek 1 Statistiky sociálních sítí v ČR v roce 2019. Zajímavá je především migrace uživatelů na mobilní apli-
kace, kde se číslo každoročně zvyšuje, dále bych vypíchnul oblíbenost LinkedInu, tato profesní sociální síť má 
v České republice třetí největší počet uživatelů, což je na takto specifickou síť zajímavé číslo. 

Zdroje: ČSÚ průzkumy, AMI Digital 2019, Digital 2019 od HootSuite, StatCounter, Internet World Stats, CIA World Fact-

book, Statista, (Losekoot, a další, 2019) 

https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/06/ami-digital-index-socialni-site-uz-v-cesku-nerostou/
https://datareportal.com/reports/digital-2019-czech-republic
https://gs.statcounter.com/
https://www.internetworldstats.com/europa.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html
https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/
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1.2 Historie sociálních sítí 

Sociální sítě vznikli z jejich předchůdce, tedy různých fór, webových galerií, diskusních serverů a 

blogů. Tyto servery sice umožňovaly nahrávat fotky a psát obsah, ale všechny nezávisle na sobě, a 

byly tak špatně propojitelné. Dnešní sociální sítě jako je např. Facebook nebo Twitter propojení 

všech těchto aspektů umožňují, a to je jejich velká výhoda. Díky sociálním sítím je dnes snadné 

zůstat ve spojení se spolužáky, rodinou, přáteli a kolegy v podstatě odkudkoli na světě.  

Sociální sítě jsou založeny na tom, že: 

a) Většina obsahu je vytvářena samotnými uživateli 

b) Základem jsou vztahy mezi uživateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy a hodnocení 

c) Provozovatelé serverů jen minimálně vstupují do jejich provozu  

 

1.2.1 Vývoj obchodního modelu sociálních sítí 

Když v roce 2004 Mark Zuckerberg zakládal Facebook, nevěděl svůj obchodní model, ale pravděpo-

dobně se svými spolupracovníky věděli, že pokud shromáždí tolik uživatelů na jednom místě, může 

to mít v budoucnu velkou cenu. Postupem času se na Facebooku začala zobrazovat reklama, Face-

book ale v té době ještě neuměl reklamu cílit na jednotlivé uživatele, a tak se reklamy zobrazovaly 

dost nerelevantně. V tu chvíli si zakládající společnost uvědomila, že je potřeba zjistit o uživatelích 

co nejvíce informací, jako věk, vztah, zájmy atd., aby mohli tyto informace prodat zadavatelům re-

klam, a ty podle nich vytvářet konkrétní modely reklam a zacílení. 

 

Facebook v roce 2007 dokázal reklamy personifikovat z desktopové platformy a zvýšil tak jejich 

účinnost, což se hodilo zadavatelům reklam a výrazně to tak zvýšilo i hodnotu Facebooku. V té době 

se ale rozmohlo používání smartphonů a uživatelé začaly postupně migrovat z desktopových plat-

forem na platformy mobilní, kde žádná společnost až na Google nedokázala správně sbírat infor-

mace o uživatelích. Googlu se to povedlo v roce 2011, kdy trochu kontroverzně změnil podmínky 

používání služby. V tu chvíli ale dokázal sbírat uživatelská data z vyhledávače a zacílit tak reklamu 

přímo šitou na míru uživateli.  

 

Většinu uživatelů Facebooku časem přestalo bavit se dorozumívat pouze na jedné sociální síti, a tak 

začaly postupně využívat alternativní aplikace, které byli určené primárně pro mobilní platformy, a 

to například Snapchat, Instagram a WhatsApp. Facebook chtěl tyto aplikace koupit. U Snapchatu se 

mu to nepovedlo, ale u ostatních dvou ano.  Ve stejné době, tedy v roce 2012, Twitter skupuje 

společnost Vine, která umí vytvářet krátká videa. Tyto mobilní aplikace vědí spousty informací o 

uživatelích.  Jak Twitteru, tak i Facebooku se tyto informace hodily pro rozvoj targetované reklamy 

na uživatele, kterou mohli prezentovat na jakékoli platformě patřící pod společnost. Twitter záro-

veň vlastní společnost Gnip, která shromažďuje data o uživatelích na sociálních sítích, a tak se spo-

lečně prolínají a posilují. 

 

Všechny sociální sítě se tak postupně přeměnily na společnosti prodávající personifikované re-

klamy, což je aktuálně jejich hlavní příjem. Toto téma o získávání informace je velice kontroverzní. 

V roce 2016 údajně analytická společnost Cambridge Analytika neoprávněně získala informace o 87 
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milionech uživatelů a tyto data následně použila k podpoře volební kampaně Donalda Trumpa 

v prezidentských volbách. Facebook byl pak následně za tento únik informací vyšetřován Federální 

obchodní komisí, která mu vyměřila i rekordní pokutu 5 miliard dolarů.  

 

Do budoucna by Facebook mohl zaznamenat i finanční zisky z kryptoměny Libracoin, kterou v tuto 

chvíli vyvíjí. Na tomto projektu se podílí spousty velkých společností, například Visa, Mastercard, 

Spotify nebo Netflix. Facebook by svojí měnou rád konkuroval už zavedenému Bitcoinu a zároveň 

by rád oslovil všechny uživatele svých služeb, tak aby dokázali rychle převádět menší finanční částky 

mezi sebou. Uvidíme tedy jak se obchodní model Facebooku v nejbližších letech bude měnit.  

  

1.2.2 Vývoj uživatelů na sociálních sítích 

Sociální sítě svým působením na trhu prošly i výraznou obměnou v chování uživatelů. Ze začátku 

byly sociální sítě využívány zejména mladší generací uživatelů, kteří zveřejňovali své statusy, kde 

byly jejich názory, fotky, postřehy... Pokud se podíváme do roku 2010 bylo běžné, že každý uživatel 

nahrál do týdne několik statusů, což v tuto chvíli už běžné není, pokud tedy nejste známá osobnost, 

kterou sociální média živí.  

 

Lidé na sociálních sítích tolik neprezentují sebe, protože pokud by přidávali moc příspěvků může se 

stát, že to bude některé z jejich přátel otravovat. Proto dnešní uživatelé jsou spíše konzumenti ob-

sahu známých osobností, zpravodajských kanálů a fanoušci oblíbených brandů a jejich příspěvky se 

tak týkají zejména komentování těchto stránek než vytváření vlastního obsahu. 

 

V dnešní době už neplatí, že by sociální sítě bylo pouze pro mladé uživatelé. S rozmachem chytrých 

telefonů má každý člověk možnost mít svoje sociální sítě „v kapse“ a sledovat tak obsah. Sociální 

sítě si tak oblíbili i uživatelé starších generací, protože přes ně mohou komunikovat například se 

svými spolužáky, rodinou či kamarády z dob studií a udržovat si tak kontakt i přesto, že se pravidelně 

nevídají.  Podle mého názoru paradoxně starší uživatelé začínají využívat sociální sítě více než mladí, 

kteří už na nich nějaký čas strávili a nebaví je tolik konzumovat obsah jako starší uživatele. 

 

Velkou výhodou pro všechny uživatele je i fakt, že přes sociální sítě mohou prodat nepoužívané 

věci, které jim doma překáží, aniž by museli inzerovat na externích webech. Například Facebook má 

vlastní služba Market Place, kde se dá zboží prodávat, nebo můžete využít různých skupin, které 

fungují jako bazar. 

 

Neméně zajímavou skupinou uživatelů jsou takzvaní influenceři, což doslova v překladu znamená 

vlivní lidé. Mezi influencery můžeme považovat známé osobnosti pravidelně přispívající na sociální 

sítě, sportovce, různé cestovatele, ale i uživatelé, kteří dělali zajímavý obsah pro určitou skupinu 

lidí. Hlavním kritériem proto být influencer je ale mít určitý počet sledujících. Tito „vlivní“ lidé se 

tak živí zejména reklamou na sociálních sítích a to například, že propagují oblečení nějaké značky, 

kosmetiku, restauraci či úplně jiný produkt. Tyto firmy jim za to platí nemalá peníze a vzhledem 

k tomu, že influenceři mají spousty sledujících dostává se tak reklama mezi širší publikum a pokud 

je dobře zvolená i cílová kategorie bývá reklama často úspěšná. Být hodně sledovaný sebou ale nese 
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určité povinnosti, které si spousta těchto uživatelů neuvědomuje a často je tak sledují malé děti, 

kteří pak konzumují jejich obsah, který nemusí být vždycky vhodný a chování některých influencerů 

tak není úplně zodpovědné. 

  

Obrázek 2 Graf využití služeb Facebooku uživateli denně. Do grafu se započítává Facebook, Instagram, Messenger, What-
sApp. 

Zdroj: Facebook.com 
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1.2.3 Mrtvé sociální sítě 

1.2.3.1 Friendster 

Sociálních síť Friendster byla jedna z prvních, která se na internetu objevila. Byla založena v roce 

2003 Jonathanem Abramsem a brzo překročila hranici jednoho milionu uživatelů. Friendster byla 

první síť, která vymyslela koncepci osobních profilů, do kterých mohli uživatelé zadávat svoje údaje. 

Friendster byl ale v roce 2015 prodán a stala se z něho sociální síť pro počítačové hráče. Obchodní 

model této sítě byl postaven na zobrazování necílené reklamy. Friendster se stal později diskutova-

nou sítí, jen proto, že to byl „jeden z největší omylů internetu“ (Chafkin, 2007). 

1.2.3.2 MySpace 

V srpnu roku 2003 začala vznikat síť MySpace, kterou založili Tom Anderson a Chris DeWolfe. Síť 

byla podobná již zmiňovanému Friendsteru, její výhodou ale byla zejména lepší technická stránka a 

také větší ochrana osobních údajů (přátelé přátel nemohou vidět daný obsah). „Vzhledem k tomu, 

že MySpace začal o uživatelích shromažďovat informace, stal se tak jednou z nejdůležitějších a 

nejpřevratnějších sociálních sítích v budování reklamy a marketingu zacílené přesně na potřeby uži-

vatele“. (Treadaway a další, 2011).  MySpace se tak dá považovat za průkopníka sociálních sítí. 

V roce 2006 se stala jednou z nejoblíbenějších na celé planetě. Přemožení Facebookem přišlo pak 

v roce 2009, následně začaly počty uživatelů rapidně klesat.   

Obrázek 3 Sociální síť Friendster. Síť začali uživatelé opouštět zejména proto, že měla spoustu technický 
chyb a jiných problémů. 

Zdroj: http://www.geocities.ws/mitchdrio/friendster.html 

http://www.geocities.ws/mitchdrio/friendster.html
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1.2.3.3 Spolužáci 

Sociální síť vznikla v roce 1999. V roce 2005 byla koupena českým internetovým gigantem Se-

znam.cz, který změnil její design a začlenil mezi další své komunitní služby.  Síť měla za cíl sdružovat 

bývalé a současné spolužáky ze škol, jak ze základních, tak ze středních a vysokých. Každá třída měla 

své specifické ID, pomocí kterého bylo možné třídu najít. Další možností vyhledávání bylo podle 

měst, jejich částí a poté nalezení školy a třídy. Do tříd se vstupovalo na základě kontrolní otázky 

(jméno spolužáka, který seděl v první lavici, jméno třídní učitelky atp.) nebo žádostí o vstup, která 

se zaslala správci třídy. Obchodní model Spolužáků byl založen na zobrazování reklamy, která byla 

automaticky cílena podle města, kde se škola nacházela.  

 

Spolužáci byli ukončeny v září roku 2018. Hlavním důvodem pro ukončení služby bylo zavedení plat-

nosti GDPR, protože upravit systém, tak aby odpovídal nařízení o ochraně osobních údajů, by bylo 

finančně náročné. Dalším důvodem pro ukončení byl klesající počet uživatelů, kteří se postupně 

přesunovali na jiné sociální sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Sociální síť Myspace. Profil Toma byl automaticky prvním přítelem každého uživatele, který se na 
MySpace zaregistroval. 

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/cestovani/469130/pamatujete-si-jeste-na-toma-z-myspace-podivejte-
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1.2.3.4 Google Plus 

Důležité v této kapitole je určitě zmínit sociální síť od internetového giganta Google. Žádná společ-

nost pravděpodobně nemá tolik zkušeností s neúspěchem na trhu sociálních sítí jako právě Google. 

Tato společnost, která vlastní nejpoužívanější internetový vyhledávač, měla v minulosti pod sebou 

už sociální sítě jako: Jaiku, Wawe, Orkus, Schemer a Spaces. Všechny tyto sítě na trhu z různých 

důvodů neuspěli, což měla změnit v roce 2011 nově vzniklá sociální síť Google Plus (Google+, nebo 

G+).  

 

Google Plus byl ze začátku pouze pro omezený počet uživatelů, kteří dostali pozvánku. Zpřístupněn 

pro všechny uživatele byl až po 3 měsících provozu a po 4 měsících měl již 40 milionu uživatelů. 

V dubnu měl G+ na svém vrcholu dokonce 170 milionu uživatelů.  

V roce 2013 začal Google Plus spravovat komentáře na platformě YouTube. V roce 2015 byla Ed-

wardem Morbiem zmapována aktivita uživatelů a došlo se k závěru, že historicky na Google Plus 

existovalo asi 2,2 miliardy profilů, z toho pouze 9 % uživatelů zveřejnilo nějaký obsah a ten byl z 37 

% tvořen hlavně komentáři na YouTube a v 8 % případů se jednalo o aktivitu spojenou se změnou 

profilového obrázku.  

Rok 2015 byl pro Google+ zlomový. Společnost začala postupně omezovat provázanost s ostatními 

službami od Googlu, nejdříve byla změněna služba Google+ Photos a následně i nutnost mít zalo-

žený účet na Google+, pokud chtěl uživatel přidávat komentáře na YouTube. Google na svém ofici-

ální webu uvedl, že hlavním problémem sítě bylo, že nebyla dostatečně sociální. V dubnu roku 2019 

Google ukončil provoz sociální sítě Google Plus. Obchodní model Google+ byl postaven na zobrazo-

vání cílené reklamy, kterou Google bral z uživatelova vyhledávání ve vyhledávači Google. 

Obrázek 5 Jedna z prvních důležitých sociálních sítí v České republice, která bohužel nepřežila díky Facebooku a nařízení o 
osobních ochraně GDPR.  

Zdroj: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/spoluzaci-cz-konci-po-14-letech-kvuli-gdpr-9908 
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Obrázek 6 Hlavní zeď sítě Google+.  

Zdroj: https://www.enkey.it/en/2019/02/28/goodbye-google-plus-we-wont-really-miss-you-so-much/ 
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1.3 Relevantní sociální sítě 

Vznik a historii sociálních sítí jsme si představili v předchozí kapitole, nyní si blíže představíme jed-

notlivé sociální sítě – jak fungují, z čeho získávají peníze atd.  Jasným leaderem na trhu sociálních 

sítí jev současné době společnost Facebook, pod kterou spadá i úspěšná síť, která se zaměřuje 

pouze na sdílení fotek, a tou je Instagram. Daří se také Twitteru a pracovní síti LinkedIN. V České 

republice ještě „přežívá“ Lidé.cz a Libimseti.cz, ale obě sítě mají už jen pár uživatelů a dalo by se 

říct, že si žijí vlastním životem. 

 

Sociálních sítí je na internetu ovšem mnohem víc. Spousta z těchto sítí je ale využívána pouze v ně-

kterých národech, jako například sociální síť Qzone, která vznikla v Číně v roce 2005 a vzhledem 

k nemožnosti používání Facebooku a jiných sociálních sítí v Číně je tam velice oblíbená. Stejně 

známá je i ruská sociální síť VKontakre.ru, která je ruskou obdobou Facebooku. 
 

1.3.1 Facebook 

Facebook, tato v dnešní době jedna z největší sociálních sítí byla založena v roce 2004 Markem Zuc-

kerbergem a jeho společníky. Původně se mělo jednat o sociální síť omezenou jenom pro studenty 

Harvardovy univerzity, pod doménou thefacebook.com, během pár měsíců byla služba zpřístup-

něna i dalším univerzitám, a nakonec byl přístup umožněn všem uživatelům s univerzitní emailovou 

adresou. Od roku 2006 se může do Facebooku přihlásit každý, kdo dosáhnul 13 let. Facebook, ale 

nijak nekontroluje věk podle pasu, nebo občanského průkazu, takže se na Facebooku pohybuje i 

spoustu dětí mladších než 13 let. V roce 2008 se Facebook přehoupnul přes hranici 100 milionu 

uživatelů. V těchto letech měl Facebook problém s penězi. Facebook získával peníze především 

z fondů rizikového kapitálu.  

 

Od založení Facebooku řešil Mark Zuckerberg problém s rodinou Winklwvossovými, kteří zaklada-

tele Facebooku obvinili z toho, že jim nápad na sociální síť ukradnul. Celý spor vyvrcholil v roce 

2011, kdy jim Mark Zuckerberg vyplatil 65 milionu dolarů. 

 

Facebook, který byl původně založený pouze pro meziuniverzitní komunikaci se stal fenoménem 

této doby. Důvodu, proč se tak stalo je spousty, ale podle Kulhánkové a Čamka (2010) se tak stalo 

například proto, že Facebook umožňuje:   

a) „Důvěryhodnost díky uzavřenému a jasně definovanému okruhu kontaktů, které sami spra-

vujete. 

b) Kanál novinek-dnešní příspěvky, díky kterým jste „v obraze“ 

c) Obrázky, videa, přátelé, kontakty 

d) Vaše vlastní důvody“ 

 

Základem Facebooku je takzvaná „zeď“, což je hlavní plocha, na které se uživateli zobrazují veškeré 

novinky, příspěvky od přátel, příspěvky od firem, které uživatel sleduje, fotky, reklamy atd. Další 

důležitá funkce je Messenger. Je to část Facebooku, která uživatelům umožňuje si vzájemně vymě-

ňovat zprávy, posílat obrázky a soubory. Messenger se nachází na pravé straně webového portálu. 
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Velice důležitou součástí Facebooku jsou i stránky, které jsou určené pro prezentaci firem, značek, 

známých osobností a skupin, kde se diskutuje o daném tématu.  

 

 Obchodní model Facebooku je založen na získávání informací o uživateli a následnému prodávání 

reklamních míst externím inzerentům, kteří mohou využít informace od Facebooku a cílit tak re-

klamy na vhodné uživatele, což se týká i sociální sítě Instagram a aplikace WhatsApp. Sociální síť 

Instagram, jak již bylo řečeno, byla koupena Facebookem v roce 2012 za miliardu dolarů. V pozděj-

ších letech se ukázalo, že se jednalo o velmi dobrou investici. Členem skupiny Facebook se stala i 

multiplatformní aplikace na výměnu zpráv WhatsApp, kterou společnost koupila v roce 2014.  

 

 

 
  

Obrázek 7 Facebook v roce 2009, známou uživatelskou „zeď“ firma okoukala u konkurenčního Twitteru, který s ní přišel 
jako první.  

Zdroje: https://promediacorp.com/2011/11/the-evolution-of-facebook/facebook-pages-2009-2/ 
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1.3.2 LinkedIn 

 

Specifickou sociální sítí je LinkedIn, který byl založen v roce 2002 Reidem Hoffmanem a jeho spolu-

pracovníky. Sociální síť LinkedIn je zaměřená na komunikaci mezi profesionály z různých oborů. Lin-

kedIn bývá často nazýván i jako životopis na internetu, a proto se jedná o výborný nástroj pro HR 

oddělení, které pomocí sítě LinkedIn hledají nové zaměstnance do svých společností.     

Lidé na LinkedINu sdílejí příspěvky týkající se jejich profesního života, jejich úspěchy, úspěchy jejich 

zaměstnavatelů, komentáře k oboru atd. Ve skupinách na LinkedInu lze také diskutovat na odborná 

témata. Spousta firem má na LinkedInu založené svoje profily, kde prezentují svojí práci, brand a 

svoje produkty. O LinkedInu se říká, že je to nejbohatší pokladnice pracovních a profesních kon-

taktů. 

 

K vytvoření profilu na LinkedInu stačí pouze jméno a emailová adresa. Profesionální prezentace 

může obsahovat spoustu dalších kategorií a to např. povolání, pozice, fotografie, pracovní zkuše-

nosti, vzdělání, účast na projektech, ocenění, vytvořené publikace, absolvované kurzy, certifikáty 

apod. Uživatelé z vyplněnými profily tak mají vyšší pravděpodobnost, že budou osloveni s různými 

pracovními nabídkami. LinkedIn profil by měl být psán jako příběh a kategorie by uživateli měly 

ukazovat o jakého člověka se jedná.  Každý uživatel by měl mít na profilu vyplněné i shrnutí, které 

slouží k představení a zaujetí. Mělo by být napsáno v první osobně, a dokud uživatel hledá pracovní 

příležitost, je dobré, aby tento prostor využil i jako shrnutí své kariéry a případně napsal, jakým 

směrem se chce dále ubírat. Vhodné je vypsat i své cíle, úspěchy a důvod ke změně povolání.  

 

Obchodní model LinkedInu je postaven hlavně na prémiovém členství, které je rozdělené do 4 ka-

tegorií. První je kategorie Career, která je určena pro každého, kdo hledá práci. Kategorie Business, 

která je určená spíše pro podnikatele z menších firem. Kategorie Sales, která je určená pro mana-

žery větších společností. Poslední kategorie Nábor je určena pro zaměstnance pracují na HR. Ceny 

za prémiové členství začínají na 29,98 EUR/ měsíc a končí cenou 89,99 EUR/ měsíc za kategorii Ná-

bor (údaje z března 2020). LinkedIn umožňuje sdílet i marketingová sdělení, nebo propagovat ote-

vřené pozice.  

  

Po tom, co LinkedIn koupila firma Microsoft stala se z něho trochu mainstreamová záležitost, což 

nevyhovuje uživatelům, kteří síť používají už spousty let. LinkedIn má v současnosti (rok 2020) přes 

200 milionů zaregistrovaných uživatelů, v 200 zemích světa. 
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1.3.3 Twitter 

Sociální síť Twitter vznikla v roce 2006, jejím zakladatelem je Jack Dorsey. Twitter je mikro blogovací 

platforma, která umožňuje svým uživatelům veřejné psaní a příjímání krátkých zpráv tzv. Tweetů. 

Každý tento tweet může mít pouze 280 znaků a jedná se tedy o rychlý komunikační nástroj.  Síť se 

v roce 2007 stala veřejně přístupnou, a tím začal její vzestup. Twitter není nijak omezený věkem 

jako například konkurenční Facebook. Twitter je oblíbený zejména při velkých veřejných akcích 

nebo sportovních utkáních, kdy spoustu lidí „tweetuje“ k aktuální situaci. Nejvíce tweetů na spor-

tovní událost bylo např. při semifinále Mistrovství světa ve fotbale v roce 2004 mezi Brazílií a Ně-

meckem. Na toto téma bylo zveřejněno 35,6 milionů tweetů. 

 

Twitter měl v roce 2013 již 500 milionu aktivních uživatelů. V roce 2019 už je to jenom nějakých 330 

milionu uživatelů a Twitter tak ztrácí na popularitě, i když svoje fanoušky stále má. Na Twitter píšou 

zejména známé osobnosti, celebrity, sportovci či politici, kteří se vyjadřují k aktuálnímu dění ve spo-

lečnosti a jejich sledující tweety komentují a sdílejí dál. Twitter je používán i jako PR nástroj 

Obrázek 8 Základní vzhled LinkedInu.  

Zdroj: Linkedin.com 
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některých společností, kde majitelé těchto společností mají profil a píšou v první osobně o své spo-

lečnosti a jejich úspěších, a jsou tak považováni za odborníky v oboru, čímž jsou zajímaví pro poten-

cionální zákazníky. 

 

Prostředí sítě je označováno anglickými pojmy, a to i přesto, že máte Twitter v jiném než anglickém 

jazyce.  

Jedná se o pojmy:  

a) Tweet – zpráva s 280 znaky 

b) Following – uživatelé, které sledujete  

c) Followers – uživatelé, kteří sledují Vás 

d) Reply – oslovení uživatelé, které je veřejné 

e) Retweet – sdílení zajímavého tweetu 

f) Hashtag – označení klíčových slov se symbolem # 

 

 

  

 

1.3.4 Instagram 

Sociální síť Instagram vznikla v roce 2010, kdy byla založena americkými programátory Kevinem 

Systromem a Mikem Kriegerem. Ze začátku uměla aplikace pouze sdílet fotky, které mohly být ozna-

čovány tlačítkem „to se mi líbí“ a komentovány. V roce 2012 oznámil CEO společnosti Facebook 

Obrázek 9 Základní prostředí Twitteru. Twitter se v České republice nikdy netěšil velké oblíbenosti, a to i proto, že byl 
dlouhou dobu pouze v anglickém jazyce. 

Zdroj: Twitter.com 
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Mark Zuckerberg plán, na akvizici Instagramu za částku kolem 1 miliardy dolarů.  V roce 2013 se do 

Instagramu přidala i funkce Direct, která umožňovala uživatelům si vyměňovat zprávy.  V roce 2016 

byla přidána funkce Stories, kterou se Instagram inspiroval u konkurenčního Snapchatu. 2018 byl 

rok, kdy Instagram uvedl funkci delších videí IGTV. Síť předpokládá, že videa budou mít čím dál tím 

větší oblibu, a proto chce jít s dobou, a dnes můžeme najít videa i ve výběru hlavního feedu In-

stagramu.  

 

Instagram je v současnosti (rok 2020) nejpopulárnější sítí na které sdílíme své fotografie, videa a 

dnes je Instagram využíván miliony lidmi po celém světe. Síť Instagram pravidelně prochází aktuali-

zacemi, které vylepšují funkce a reagují na aktuální situaci, co je zrovna moderní mezi uživateli.  

Základem Instagramu je „zeď“ na které se nám zobrazují fotky sdílené lidmi, které sledujeme. Nutno 

podotknout, že Instagram je výhradě aplikace pro mobilní telefony, nebo tablety. Instagram má i 

webové prostředí, které ale není uživatelsky tak přívětivé a nenabízí uživatelům všechny funkce, 

které má mobilní aplikace. V horní části aplikace se nacházejí tzv. Stories, kde se zobrazují rychlé 

příspěvky uživatelů, které sledujeme, a to pouze na 24 hodin a není možné je jako klasické fotky 

komentovat veřejně, ale můžeme je okomentovat uživateli, který Stories sdílí. 

 

Instagram je v dnešní době nejsilnější platforma pro marketing, na které se dají zacílit příspěvky 

zejména pro mladší generaci uživatelů. Spoustu firem využívá na sociálních sítích k propagaci svých 

produktů takzvané „influencery“, což jsou slavné osobnosti a celebrity, které mají na Instagramu 

spousty sledujících. Výhoda spolupráce s influencery je, že váš produkt dokážou předvést a používat 

v reálných situacích, a to je pro vás velká výhoda. Potencionální kupec vašeho produktu si pak 

v mnoha případech myslí, že influencer produkt skutečně používá a reklama na Instagramu pak ne-

vypadá jako klasická nucená reklama, ale jako doporučení.  

  

Obrázek 10 Instagram od svého uvedení na trh v roce 2010 prošel výraznými změnami funkčnosti 

Zdroj: https://www.letemsvetemapplem.eu/2015/09/03/instagram-predstavil-nekolik-novinek-pro-svuj-chat-direct/ 
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1.3.5 Qzone 

Tato čínská sociální síť, která byla založena v roce 2005 byla jednou z nejvýznamnějších sociálních 

sítí Číny. V roce 2017 měla 650 milionu uživatelů, čímž se zařadila mezi nejvýznamnější sociální sítě. 

V dnešní době už je lehce na ústupu, díky konkurenční sítí WeChat. Qzone výrazně pomohl v jeho 

rozmachu zákaz Facebooku v roce 2009 poté, co pomocí Facebooku komunikovali separatisté na 

severozápadě Číny. Zákaz Facebooku se samozřejmě hodil i čínské vládě, protože Facebook nedo-

kázala tak dobře kontrolovat a cenzurovat jako čínské sociální sítě. 

1.3.6 WeChat 

 

Pokud nemáte WeChat nemůžete v dnešní době 

v Číně v podstatě vůbec „fungovat“. Tuto sociální síť 

a službu používají všechny generace čínských ob-

čanů. Pomocí aplikace je možné komunikovat se 

svými přáteli, propagovat firmy, nakupovat, platit 

účty, seznamovat se, posílat peníze atd. Velký bratr, 

tak bychom mohli nazvat tuto aplikaci, která shro-

mažďuje informace nejen o komunikaci uživatelů, 

ale i o jejich pohybu, plateb kartou, s kým se stýkají 

a spousty dalších intimních informací.  

 

WeChat patří pod čínskou internetovou společnosti 

Tecent, jejíž činnost úřady Čínské lidové republiky 

kontrolují. WeChat má od roku 2017 ve svých ob-

chodních podmínkách, že sdílí všechny potřebné in-

formace s čínskou vládou. A s obchodními podmín-

kami musí souhlasit každý uživatel, který sociální síť 

používá (Sinopsis, 2017). 

 

 

1.3.7 Academia.edu 

Academia je americká sociální síť určená pro uživatele z akademické sféry. Síť byla založena v roce 

2008 Richardem Pricem. Síť umožňuje uživatelům založit si vlastní profil a nahrát na něj svoje práce, 

zároveň si uživatelé mohou zvolit své oblasti zájmu. Uživatelé následně mohou prohlížet ostatní 

práce lidí z podobných oborů. Postupem času do společnosti vstoupili různí investoři, což mělo za 

Obrázek 11 Ukázka peněženky v aplikaci 
WeChat. WeChat je pro čínskou populaci víc 
než jenom sociální síť na sdílení obrázků a 
statusů.  

Zdroj: https://bit.ly/3dhnLxy 
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následek přeměnou do aktuálního stavu. V tuto chvíli má účet na Academia přes 122 milionu aka-

demiků a výzkumníků.  

 

1.3.8 VKontakte (VK) 

VK je nejvýznamnější sociální síťí na ruském internetu. Síť působí už od roku 2006 a velice se podobá 

Facebooku. Umožňuje tak stejné funkce jako jsou sdílení událostí, osobní profil, přátele, skupiny 

atd. 

 

VK se stala významnou sociální sítí zejména proto, že Facebook v jeho největší rozmachu kolem 

roku 2006 nepodporoval ruský jazyk. Zároveň do doby vzniku VK nebyla na ruském trhu žádná jiná 

služba umožňující větší centralizované shromáždění uživatelů. VK se v Rusku používá také jako úlo-

žiště nelegálních souborů, je zde například možné najít hudbu, seriály, filmy, knihy a přímo ve VK 

také přehrávat, nebo stahovat, a to vše zdarma. V poslední době síť podmínky trochu zpřísnila, ale 

nejedná se o nic, co by se nedalo obejít. V Současné chvíli je na VKontakte zaregistrováno 400 mili-

onu uživatelů, aktivních je z toho ¼ (Smith, 2020). 

 

1.3.9  Tik Tok 

Nejnovější a aktuálně asi nejprobíranější sociální síť z hlediska bezpečnosti je Tik Tok. Služba Tik Tok 

je vlastněna čínskou společností ByteDance. Tato síť je o nahrávání 15sekundových videí. Uživatel, 

který si aplikaci stáhne, si nemusí zřizovat žádný uživatelský účet a může mezi videi listovat a 

Obrázek 12 Ruská sociální síť VK se nápadně podobá Facebooku.  

Zdroj: VK.com 
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procházet je. Účet je potřeba až ve chvíli, kdy chcete sami začít nahrávat krátká videa, komentovat 

videa a sledovat vaše oblíbené kanály. Aplikace při vytváření vlastního obsahu dále nabízí spoustu 

zajímavých vizuálních nebo zvukových efektů, které vám pomohou upravit a sestříhat natočenou 

videoprodukci. Existuje spousta doplňkových aplikací, ve kterých můžete obsah upravit a následně 

na Tik Tok publikovat. Spoustu tutoriálů, jak vytvářet videa na Tik Toku najdete na YouTube.  

 

Tik Tok je primárně užíván dětmi, registrace je sice od 13 let, ale uživatel si může datum narození 

vymyslet a tím pádem se do služby zaregistrovat a začít nahrávat obsah. To sebou nese spousty 

bezpečnostních rizik v podobě obtěžování od pedofilů a dalších zvláštních jedinců. V současné době 

už si Tik Toku začínají všímat i marketéři a využívají sílu této sociální sítě především v cílené reklamě 

na mladší publikum. 

 

 

Tik Tok je oblíbený, jak už bylo řečeno, zejména 

mladší generací. Jde o jednoduchou mobilní 

aplikace, kde jenom posouváte prstem nahoru 

pro další vtipná videa. 

 

Tik Tok je znám svou unikátnosti v nabízeních 

relevantních příspěvcích pro každého uživatele 

a to způsobuje právě jeho oblíbenost. Spoustu 

uživatelů si získal i tím, že v něm není potřeba 

se registrovat, stačí jen stáhnou aplikaci a mů-

žete sledovat příspěvky. 

 

1.3.10  Snapchat 

Snapchat je aplikace na posílání fotek, které mají jen omezenu dobu zobrazení. Mobilní aplikace 

byla poprvé vydána v roce 2011, síť vymysleli tři američtí programátoři. Některé fotky je možné si 

ukládat i do alba. Uživatelé mají v aplikaci spoustu možností, můžou u posílaných fotek měnit dobu 

zobrazení, přidávat různé „smajlíky“, informace o počasí atd. Pokud druhý uživatel udělá 

Obrázek 13 Základní prostředí Tiktoku. 

 Zdroj: Tiktok.com 
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screenshot, prvnímu uživateli se tato informace zobrazí. Populární stories, které mizí po 24 hodi-

nách, měla první aplikace Snapchat, Instagram od ní tento nápad okopíroval. Nejpopulárnější je 

aplikace v USA, kde jí používá kolem 50 milionu uživatelů. Velké popularitě se těšila i v České repub-

lice, bohužel pro ni spousta uživatelů síť opustila a přesunula se na populárnější Instagram, který 

nabízí více funkcí. 

1.3.11  Lidé 

Nejvýznamnější česká síť Lide.cz, která patří pod českého internetového giganta Seznam.cz, má za 

sebou historii sahající až do roku 1997. V roce 2008 měla necelých 1,5 milionu uživatelů a v roce 

2010 byla stránka Lidé.cz mezi českými weby na druhém místě v počtu zobrazených stránek. Ná-

sledně se ale stránka Lidé.cz neudržela na trhu kvůli velké konkurenci zahraničních sítí, zejména 

Facebooku a její návštěvnost začala rapidně klesat. Dnes se jedná spíše o Seznamku a Chat. Uživa-

telé si mohou založit vlastní profil a hledat v profilech ostatních, psát do diskuse a zasílat soukromé 

zprávy. Síť Lidé.cz prošla velkou obměnou. V České republice byla síť na svém vrcholu kolem roku 

2010 než se zde masivně začal používat Facebook. V současné chvíli síť spíše přežívá, než že by se 

rozrůstala o nové uživatele. Bohužel i Lidé.cz se nevyhnula spoustě problémů s bezpečností a obtě-

žováním dětí. Obchodní model služby Lidé.cz je postaven na zobrazování Sklik reklamy. 

1.3.12  Sousedé  

Jedná se o český portál, který vznikl v roce 2003. Do roku 2016 si portál žil svým životem a v roce 

2016 už na něm bylo 40 tisíc uživatelů. V roce na 2018 je portál koupen od společnosti Mangrove 

Holdings a.s., v té době má sociální síť kolem 60 tisíc uživatelů. V roce 2020 přišla výrazná obměna 

webu a byli spuštěny i nové produkty a vyvinutá i mobilní aplikace.  

 

Portál má za hlavní cíl zjednodušit komunikaci mezi členy Společenství vlastníků jednotek a dalších 

bytových družstev tak, aby se nemuseli scházet na družstevních poradách, ale všechnu komunikaci, 

hlasování a informace řešili pomocí této sociální sítě. Sousedé dokážou pomoct i se spojením SVJ 

se správními firmami. Zároveň podporují udržování dobrých sousedských vztahů. Portál Sousedé 

nejsou jenom pro sousedy, ale můžou je využívat i různé spolky, spolužáci, sportovní kluby či jiné 

komunity, které potřebují řešit nějakou činnost.  

1.3.13  Libimseti.cz 

Služba Libimseti.cz, zaznamenala největší popularitu v roce 2008, kdy měla až 270 tisíc unikátních 

uživatelů denně. Aktivní byla Libimseti.cz i mimo internet a pod jeho hlavičkou se ročně pořádali 

spousty akcí po celé České republice. Síť založil Oldřich Neuberger v roce 2002. Začátkem roku 2009 

začala v Čechách stoupat popularita Facebooku a popularita Libimseti.cz rapidně klesat, což vyvr-

cholilo v roce 2010 prodejem. V tu dobu měla síť kolem 50 tisíc uživatelů denně (Brejlová, 2012). 
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Obrázek 15 Vzhled sociální sítě Lidé v roce 2009. V této době byli Lidé na svém vrcholu. 

Zdroj: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/lide-cz-a-spoluzaci-cz-jsou-v-cesku-nejoblibenejsi-komunitni-sluzby-
40232135 

Obrázek 14 Libimseti.cz Vzhled sítě se od jejího založení moc nezměnil. 

 Zdroj: Vlastní zdroje 
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2 Marketing na sociálních sítích 

2.1 Principy marketingu na soc. sítích 

V dnešní době chytrých telefonů, počítačů, tabletů a jiných podobných zařízení, se na internet a 

zejména k sociálním sítím připojují miliony uživatelů a tráví na nich celé hodiny. Firmy brzy zjistily, 

že je této skutečnosti možné využít a samy se začaly připojovat na sociální sítě a vytvářet vlastní 

obsahy. Důvodem úspěchu marketingu na sociálních sítích není totiž pouze úspora finančních pro-

středků, ale hlavně to, že mezi uživateli virálně šířený obsah působí na jedince mnohem autentičtěji 

a má daleko větší schopnost je přesvědčit, například k nákupnímu chování. Působení na sociálních 

sítích by tedy dnes už nemělo chybět žádné firmě a mělo by být obsažené v její marketingové stra-

tegii. 

 

Marketing na sociálních sítích je vývoj procesu propagace produktů a služeb. Stalo se tak proto, že 

na určitou část populace už nestačí tradiční cesty propagace, stali se vůči ní imunní, nebo je dokonce 

obtěžuje. Marketing na sociálních sítích lze charakterizovat následující definicí.  

Jedná se o proces, který umožňuje jednotlivcům, aby propagovali své webové stránky, produkty 

nebo služby prostřednictvím online sociálních sítí a jejich prostřednictvím komunikovali a využívali 

mnohem větší komunitu, než by byla k dispozici prostřednictvím tradičních reklamních kanálů. Dů-

ležité přitom je, že sociální média zdůrazňují především kolektivní pohled oproti individuálnímu. 

(Weinberg, 2009) 

 

Marketéři, kteří chtějí svojí práci směřovat na sociální sítě, musejí správně využít komunikaci s členy 

různých komunit, skupin a stránek. Důležité je i se členy komunit komunikovat o svých produktech 

a službách. Na druhou stranu úkolem marketingu na sociálních sítích je i komunitě naslouchat a 

pomáhat vytvářet kladný vztah k značce a firmě. 

 

Činnosti v rámci marketingu na sociálních médiích lze shrnout formou základních přístupů k marke-

tingu na sociálních sítích, které se liší podle toho, na jakém principu je založeno vystupování uvnitř 

komunity. Mezi tyto přístupy patří posilování identity, vytváření vazeb, komunikace vyvolaná uži-

vatelem, komunikace vyvolaná dodavatelem a osobní komunikace. Posilování identity se zaměřuje 

především na posilování jména a značky. Komunikace vyvolaná uživatelem je princip, který dává 

zákazníkům příležitost vznášet vlastní dotazy a uveřejňovat názory, na které má firma možnost re-

agovat. Na druhé straně komunikace vyvolaná dodavatelem umožní firmě se dovědět něco o zákaz-

nících a jejich názorech na její produkty. Osobní komunikace reprezentuje vrcholný způsob inter-

akce se zákazníky, a i tomu je možné dopomoci prostřednictvím sociálních sítí, například pomocí 

funkce události na Facebooku (Šlehofer, 2007). 

 

Sociální média přenáší naše zvyky z reálného světa a převádí je na internet. Pokud se potenciální 

zákazník rozhoduje o koupi, s radou se obrátí na své kamarády a kolegy. Pravděpodobně k nim bude 

mít větší důvěru než k obchodníkovi, který se snaží zboží prodat. Marketing na sociálních médiích 

využívá tuto sílu komunit, které na internetu vznikají. 
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2.2 Strategie marketingu na sociálních sítích 

Při budování marketingové strategie na sociálních sítích je potřeba si stanovit čemu se budeme 

věnovat, aby naše působení oslovilo uživatele, vyvolalo ohlasy, bylo pro ně zajímavé a plnilo naše 

marketingové cíle.  Pro vzbuzení zájmu uživatelů je nutné promyslet si aspekty, kterým se budeme 

při budování značky na sociálních sítích věnovat. (Safko, et al., 2009). 

Pro úspěšný marketing je potřeba zvládnout všechny tyto pilíře: 

a) Spolupráce 

b) Vzdělání 

c) Komunikace 

d) Zábava 

Při postavení marketingové strategie na těchto pilířích dosáhneme u zákazníků oblibu, a to zejména 

proto, že se při našich příspěvcích dozví i něco z oboru, který je zajímá a že se nebudou na našich 

sítích nudit. 

2.3 Komunikace se zákazníky  

Když se vrátíme o pár let zpátky, tak se pro marketing využívala převážně tradiční média, jako rádio, 

televize, billboardy atd.  Velká nevýhoda těchto médií je, že jsou těžko měřitelná. Naopak velkou 

výhodou marketingu, který se odehrává na sociálních sítí a internetu je, že se dá dobře zacílit na 

publikum, ale i dobře měřit. Nesmíme opomenout ani to, že pokud kampaň úspěšná není, dá se s 

ní docela dobře manipulovat a vyladit zacílení na určitou populaci, případně se zaměřit na sociální 

sítě, kde kampaň působí úspěšně. 

 

Většina sociálních sítí má svůj systém měření. U YouTube je to například počet shlédnutí, odběra-

telů, ale i konkrétní rozdělení na věkové skupiny atd. U Facebooku je to například počet sledujících 

vaší firemní stránku. Obsah, který sdílíte na sociálních médiích je v mnoha případech možné i ko-

mentovat, a proto se dá dohledat zpětná vazba i z komentářů pod vašimi příspěvky (Safko, et al., 

2009). 

Cíle marketingové komunikace ve směru k zákazníkovi dle (Janouch, 2014) jsou:  

a) Ovlivňovat 

b) Informovat 

c) Přimět k akci  

d) Udržovat vztah 

 

Cíle směrem od zákazníka: 

a) Informace vztahující se k nákupu 

b) Informace o požadavcích, potřebách, spokojenosti apod. 

c) Informace o zákazníkovi samotném  
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Rozdělení uživatelů na sociálních sítích: 

a) Odtažití ke značce: Jedná se o klasické konzumenty. Tito fanoušci obsah konzumují, ale 

nemají k obsahu žádnou interakci a kdybyste od nich chtěli lajk, skoro byste je museli prosit. 

Pokud jim budete ale servírovat obsah, který u nich bude probouzet zájem, vybudujete si u 

nich důvěru a postupně je překlopíte na fanoušky aktivní, komentující a „lajkující“. 

b) Mají rádi výhody: Tato skupina fanoušků, kterým se říká brand profiteers mají za cíl získat 

ze stránky nějakou výhodu. Tato skupina moc nekomentuje, ale pokud pro ně vytvoříte 

soutěž, kde budou muset komentovat, udělají to. Pokud jim nabídnete speciální nabídku, 

nebo soutěž, rádi se o tuto nabídku podělí s přáteli a budou jí sdílet. 

c) Společníci značky: Pro tyto fanoušky je hlavním motivátorem sociální faktor. Probudíte u 

nich interakci, pokud je příspěvky pobaví, nebo pokud se chtějí připojit k ostatním fanouš-

kům. Tento typ uživatelů je potřeba vyzývat, aby sdíleli svoje názory na značku s ostatními 

přáteli, zároveň jsou tito fanoušci pro firmy důležití, protože šíří pozitivní asociace s bran-

dem. Nesmíme tedy zapomínat těmto fanouškům jejich věrnost vracet, a to například za-

sláním merche, čí sdílením jejich příspěvků týkajících se značky, například v případě restau-

race sdílení jejich vyfoceného jídla na našem profilu, nebo v případě firmy prodávající ob-

klady a dlažby sdílením její vlastní realizace koupelny.  

d) Milovníci značky: Milovníci neboli brand ambasadoři. Tohle jsou VIP fanoušci a tato kate-

gorie fanoušků reaguje na každý příspěvek stránky, protože jí mají opravu rádi a je to pro 

ně srdcová záležitost. Samozřejmě tito fanoušci si zaslouží speciální péči a k posílení jejich 

lásky ke značce vždy pomůže reagovat na jejich příspěvky komentářem (Zadáková, 2018). 

 

2.4 Spolupráce mezi zákazníkem a firmou  

Firmy nahlíží na spolupráci jako na způsob, kterým dospět k výsledkům, ale spolupráce se sama 

může stát cílem, kterého je potřeba dosáhnout. Ve světě sociálních sítí je žádoucí, aby se zákazníci 

ať už současní nebo potenciální, zapojili do spolupráce s firmou, protože nejlepší doporučení na 

sociálních sítích je vždy to uživatelské. Uživatelé věří navzájem sobě, a proto pokud nás jako firmu 

na sociálních sítích uživatel pochválí, má toto hodnocení větší váhu než placená reklama. Pokud 

zákazníci šíří na sociálních médiích o firmě úspěch a tedy informace, které můžou firmě prospět a 

ovlivnit ostatní uživatele, je potřeba tyto informace podpořit.  

 

Další způsob, kterým je možné využít komunitu, je její využití při úpravě nebo vyváření nového pro-

duktu, a zákazníky tak využít jako poradce a zeptat se na jejich názor. Uživatelé pak mají dobrý pocit, 

že se podíleli na něčem novém a jejich vztah se značkou se tak posiluje a jsou ochotni ji prominout 

i případné nedostatky. Spousta restaurací takto využívá sociální sítě například k vytváření nového 

menu, nebo se dá tento typ spolupráce využít při budování malého obchodu s oblečením, kdy si 

zákazníci píšou, jaké zboží by chtěli, aby obchod prodával. 

2.5 Content marketing 

Content marketing neboli obsahový marketing, je způsob komunikace se zákazníkem a příznivci, 

aniž bychom se jim snažili cokoli prodat. Je to vlastně forma nenuceného marketingu. Firmy, které 
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využívají content marketing se snaží pravidelně komunikovat různými marketingovými cestami na 

sociálních sítích tak, aby zlepšili nenuceně firemní výsledky. Dobrý obsahový marketing by tak ne-

měl být postaven na nucení produktu zákazníkovi, ale měl by být založený na informovanosti, po-

učnosti či zábavě. Pokud budeme pravidelně publikovat příspěvky, které se týkají našeho oboru a 

budeme jimi pravidelně prokazovat publiku naši znalost v oboru, získáme si tak důvěru potencio-

nálních zákazníků tím, že si budou myslet, že danému odvětví opravdu rozumíme. Kvalitní obsah 

tak některé uživatele bude zajímat natolik, že se o vaši společnost začnou zajímat podrobněji. Con-

tent marketingem tak posilujeme naši značku bez nucených prodejích technik  

 

Takovým příkladem firmy, která dělá dobře obsahový marketing je např. Tescoma, která tvoří na 

svých sociálních sítích vlastní video recepty a tipy a triky na používání výrobku do kuchyně. Dalším 

příkladem je Vodafone, který zase vlastní zábavný projekt Čili Chili, kde vytváří satirické vtipy a 

články.  

Předposledním příkladem je společnost Invia, která prodává cestovní zájezdy a porovnává ceny ho-

telů. Invia má blog na kterém najdete spousty cestopisů, cestovatelské tipy, tipy na dovolené, ale i 

novinky, které Invia nabízí.  

 

Posledním příkladem jsou všechny marketingové společnosti. Většina těchto společnosti má své 

blogy a weby, kde píšou různé tipy na to, jak tvořit marketingový obsah pomocí obsahového mar-

ketingu, PPC reklamy, SEO a všech další marketingových strategií. Tyto firmy spoléhají na to, že 

pokud jste podnikatel a nějaká z těchto oblastí vás zajímá, přečtete si článek na jejich webu a poté, 

většinou dole pod článkem, mají kontaktní formulář na nezávaznou konzultaci či nacenění služby. 

2.6 Zacílení 

Výhodou sociálních sítí je tzv. hypertargeting (zacílení). Jedná se o schopnost stránek zacílit reklamu 

na základě specifických kritérií, což je důležitý krok k preciznímu výkonnostnímu marketingu. „Jejich 

zadavatelé mohou zacílit profily členů podle filtrů, jako jsou oblast, pohlaví, věk, vzdělání, zaměst-

nání, stav, vztahové preference a klíčová slova koníčků“ (Shih, 2010). 

 

Zacílení je možné díky informacím z profilu, která uživatelé na sociálních sítích sdílí, ale i z webových 

stránek, které uživatelé navštěvují. V dnešní době je pak už jednoduché ušít uživateli reklamu 

přesně na míru, tak aby na něj co nejvíc zapůsobila. Cílené reklamy tak dosahují větší úspěšnosti 

než reklamy bez zacílení. 

2.7 Integrace sociálních sítí do webu 

Je spousta metod, jak propojit webové stránky se sociálními sítěmi. To má za výsledek zvýšení efek-

tivity sociálních sítí i webových stánek. Jejich základním využitím podle (Bednář, 2011) je: 

a) „Prostřednictvím webových stránek získáme uživatele, kteří se dostanou k prezentacím na 

sociální síti (přijdou z webu). 

b) Prostřednictvím sociálních sítí získáme lidi, kteří budou hledat další informace na webu  

c) Sociální síť použijeme k pokročilé práci uživatelů s webem.  
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d) Sociální síť použijeme k tomu, aby uživatelé webu získávali informace méně tradičním ka-

nálem.“ 

První dvě metody využití sociálních sítí jsou o vzájemném posilování a odkazovaní. Kombinací obou 

komunikačních platforem, webu i sociálních sítí můžeme lidi propojovat a tím posilovat zákaznickou 

„oddanost“ k našemu produktu. Třetí typ, který popisujeme využívá integraci Facebooku do daných 

webových stánek. 

Příkladem: 

 

a) Uživatelé se mohou přihlašovat na webu skrze účty na sociálních sítích (Facebook) 

b) Informace odeslané uživateli na webu (komentář ke zprávě či produktu) se zobrazují i na 

sociálních sítích.  

c) Informace ze sociální sítě (např. seznam uživatelů, kterým se líbí náš web) jsou i na webu. 

 

Čtvrtá možnost propojení je využití sociální sítě jako paralelního informačního kanálu, kde na Face-

book dáváme stejný obsah jako na web nebo aspoň jeho významnou část.  

 

2.8 Výhody marketingu na Facebooku 

Facebook je v současnosti jedna z nejoblíbenějších sociálních sítí. Každý den se na ní přihlásí miliony 

uživatelů, a proto je nejvhodnější pro propagaci značky, produktu, služby atp. Facebook má spoustu 

funkcí, díky kterým se propagovaná věc stane známá, a tím se zvýší povědomí o značce či produktu.  

Dříve než se rozhodneme založit stránku naší značky na Facebooku je podstatné vypracovat si stra-

tegii, cíle a určit způsob, jakým budeme jejich úspěch měřit. 

 

Co přináší obecně založení stránky na sociálních sítích a reklama na Facebooku popsali (Semerádová 

a další 2019): 

a) „obrovský okruh potencionálních zákazníků, 

b) účinnější zacílení reklamy na cílovou skupinu 

c) díky zacílení reklamy pak snížení marketingových nákladů s efektivnějším využitím rozpočtu 

d) pružné a rychlé obměny reklamního sdělení podle dalšího členění cílové skupiny bez dalších 

nákladů 

e) přesné měření dopadu reklamy na různé části cílové skupiny 

f) jednoduché řízení nákladů na reklamu  

g) přehledné statistiky a přehledy o uživatelích a účinku reklamy  

h) budování loajality stávajících zákazníků  

i) využití virálního marketingu 

j) zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků.“ 
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2.9  Způsoby propagace společnosti na sociálních sítích 

Co je vaším cílem na sociálních sítích? Důležité je si stanovit si cíle. Pokud je Váš cíl nejasný, není 

možné správně stanovit a nastavit vhodné postupy, jak v marketingové kampani postupovat.  Po-

kud nemáte žádný cíl, je možná lepší se do kampaně nepouštět. Taková bezhlavá kampaň může 

firmě promrhat spousty peněz za nesmyslné příspěvky a zbytečně uškodit.  

Položme si otázku: „Jaký by tedy cíl měl být?“ Nejběžnějším cílem je získávání tržeb, ale může vám 

jít také o získávání potencionálních zákazníků, zavedení značky, či zvýšení loajality ke značce. 

K vhodnému sestavení může pomoci například metoda SMART.   

2.9.1  Facebook 

Facebook má spoustu možností, jak komunikovat a jak prezentovat. Základní komunikační pro-

středky jsou profily, skupiny, stánky a události: 

a) Profil: Profil je základní část Facebooku. Každá osoba, která chce komunikovat s ostatními 

ho musím mít. Je to výchozí identita fyzické osoby, která je potřebná pro tvorbu jakýchkoliv 

dalších prezentací.  

b) Stránka: Stránky sdružují uživatele různých zájmových skupin, ale slouží i jako prezentace 

firem a organizací, které přes ně můžou publikovat svůj obsah, jako například nabízet své 

produkty a služby, sdílet s ostatními novinky a informace z prostředí firmy.  

c) Skupina: Vedle stránek se jedná o jednu z nedůležitějších části Facebooku. I když její využí-

vání v poslední době upadá. Skupina se dá použít k bližší komunikaci mezi firmou    a zákaz-

níkem, a to zejména proto, že zde zaměstnanci firmy můžou psát pouze pod svým jménem, 

a ne pod jménem firmy či organizace. Zákazník má poté pocit, že je firmě blíž a vztah je na 

osobnější bázi  

d) Události: Události může firma využívat například k prezentaci svého nového produktu, uži-

vatelům, kteří “zakliknou” svoji účast na události. Facebook posílá upozornění s časovými 

údaji a zákazník ví, kdy bude například nový produkt, nebo služba uvedena na trh. Událost 

se dá ale využít i v případě kdy otevíráte novou pobočku a chcete, aby o ní zákazníci věděli 

a přišli na vaše slavností otevření.  

 

Při tvoření placené reklamy na Facebookové stránce si můžete zvolit obsah, jak by reklama měla 

vypadat, okruh uživatelů (koho má oslovit) a rozpočet (kolik jste ochotni Facebooku zaplatit). Face-

book garantuje, že částka, kterou vynaložíte nikdy nepřesáhne nastavený rozpočet. 

Facebook má dva druhy rozpočtů, se kterými se můžeme setkat (březen 2020): 

 

a) Denní rozpočet: Denní rozpočet představuje průměrnou částku, kterou za reklamu zapla-

títe každý den. Když rozpočet nastavíte například na 100 Kč denně a reklama bude běžet 7 

dní. Facebook vám naúčtuje 700Kč.  

b) Celkový rozpočet: Tento druh rozpočtu představuje částku, kterou maximálně vynaložíte, 

než reklama přestane běžet. Můžete si tedy nastavit částku 500 Kč, ale i třeba 500 000 Kč. 

Facebook Vám tedy naúčtuje maximálně částku, která byla nastavená. U některých typů 

pokročilých reklam je stanovená minimální částka, kterou je na ně třeba vynaložit, aby fun-

govaly. Při jejich překročení vás Facebook upozorní. 
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Příslušná částka se strhává pokaždé, když je reklama někomu doručena. Facebook částku strhává, i 

když daný uživatel na reklamu neklikne. Je důležité spuštěné reklamy pravidelně kontrolovat, pro-

tože pokud nedosahují výsledků, které od nich očekáváte je to zbytečné mrhání peněžními pro-

středky. 

2.9.2  LinkedIn 

Na LindkedInu si můžete vybrat mezi třemi druhy reklam. Většinou se na LinkedIn nedělají reklamy 

za účelem zvýšení tržeb, ale spíš za účelem zvýšení povědomí o značce a jejím posílení. 

 

a) Reklamu ve zprávách: Reklama ve zprávách vypadá tak, že Vám nějaký uživatel jakoby po-

šle zprávu s reklamním sdělením. Zpráva je samozřejmě označená slovem Sponzorováno. 

V uživateli to ale může vytvářet pocit jedinečnosti, že ne každý tuto reklamu vidí. 

 

b) Možná vás zajímá: Jedná se o reklamu, která se uživatelům nabízí na pravé straně feedu na 

LinkedInu. Většinou jsou tam umístěné tři produkty nebo služby, které by vás mohli zajímat. 

 

c) Sponzorovaný obsah: Jedná se o reklamu, která se tváří jako nativní, jen je podpořena fi-

nančně a uživatelům se zobrazuje v jejich feedu. Správce reklamy může vytvořit typický pří-

spěvek s nadpisem nebo odkazem, případně kolotočové reklamy a videoreklamy, které se 

uživatelům zobrazují ve vylepšeném formátu.  

Obrázek 16 Nastavování rozpočtu reklamy na Facebooku.  

Zdroj: Facebook.com  
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Stejně jako na Facebooku a Instagramu je možné si vybrat budget s kterým chcete do marketingové 

kampaně jít. LinkedIn má nastavené minimální částky a tou je deset dolarů na den (březen 2020). 

2.9.3 Twitter 

a) Propagace účtu: Spousta firem touží na Twitteru po získání co nejvíc followers a pomocí 

nich chce vybudovat dobré povědomí o značce a samozřejmě potencionální zákazníky. Díky 

propagaci účtu se jim to může povést. Ve vašem výběru jsou na levé straně firmy, které 

můžete sledovat, právě tam se zobrazují sponzorované stránky. Na Twitteru platíte až za 

získaného sledujícího. 

b) Propagace příspěvku: Propagace příspěvku se dá použít, pokud máte nějaký zajímavý 

tweet a chcete, aby se zobrazoval vaším followers co nejvíc nahoře. Nevýhoda této reklamy 

je, že i tak může při vysoké fluktuaci tweetu upadnout rychle v zapomnění. Zde se cena 

určuje podle míry reakce na příspěvek. 

Obrázek 17 Sponzorovaný obsah na LinkedInu.  

Zdroj: Linkedin.com 
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c) Sponzorované trendy: Trendy na Twitteru umožňují sledovat, co je právě aktuálním téma-

tem a kde. Nacházejí se pod návrhy, koho sledovat. Trendy se cílí podle lokalit, na základě 

hashtagů je možné se dostat na vrchol. 

 

Na Twitteru u všech tweetu a příspěvků platí, že čím víc má reakcí, tím víc je zobrazován dalším 

uživatelům. Cílení na Twitteru je možné podle kritérií jako je poloha, věk, zařízení, zájmy uživatele, 

odběratele, klíčová slova, cílová skupina uživatele, výsledky vyhledávání na základě klíčových slov. 

2.9.4 YouTube 

YouTube nabízí až 7 typu různých reklam. Jedná se o: 

a) Obsahové reklamy (aukce) zahrnují multimediální, obrazové nebo obsahové reklamy, které 

se zobrazují v podobě překryvné vrstvy o rozměrech 300 × 250 pixelů v dolní části videa, 

jako videojednotka v seznamu doporučených videí nebo jako sponzorovaná karta. Může se 

jednat také o kombinaci těchto metod. Tyto reklamy jsou inzerentům prodávány prostřed-

nictvím reklamní aukce. 

b) Obsahové reklamy (rezervované), známé pod názvem bannerové reklamy, mají podobu 

banneru o velikosti 300 × 250 pixelů, který se zobrazuje vpravo od hlavního videa. 

 

c) Nepřekročitelné videoreklamy (aukce) jsou videoreklamy in-stream zobrazené před vaším 

videem, v jeho průběhu nebo po něm. Tyto nepřekročitelné reklamy se inzerentům prodá-

vají prostřednictvím reklamní aukce. 

 

d) Reklamní mikrospoty (aukce) jsou šestisekundové reklamy In-stream vložené před hlavní 

video. Tyto nepřekročitelné reklamy se inzerentům prodávají prostřednictvím reklamní 

aukce. 

 

Obrázek 18 Typická obsahová reklama na YouTube, tato reklama je jednou z nejoblíbenějších, a to 
zejména proto, že sledujícímu nenarušuje pocit se sledování videa.  

Zdroj: YouTube.com 
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e) Nepřekročitelné videoreklamy (rezervované) jsou videoreklamy In-stream zobrazené před 

vaším videem, v jeho průběhu nebo po něm. Rezervované nepřekročitelné reklamy se in-

zerentům prodávají jako rezervované nákupy mediálního prostoru. 

 

f) Překročitelné videoreklamy (aukce) jsou reklamy In-stream vložené před hlavní video nebo 

v jeho průběhu. Diváci mají možnost tyto videoreklamy po 5 sekundách přeskočit. Tyto re-

klamy jsou inzerentům prodávány prostřednictvím reklamní aukce. 

 

g) Překročitelné videoreklamy (rezervované) jsou reklamy In-stream vložené před hlavní vi-

deo nebo v jeho průběhu. Diváci mají možnost tyto videoreklamy po 5 sekundách přeskočit. 

Tyto překročitelné video reklamy se inzerentům prodávají jako rezervované nákupy medi-

álního prostoru. 

2.9.5 Instagram 

 

Instagram, který je vlastněn spolčeností Face-

book má nastavení reklamy hodně podobně 

jako Facebook. V rámci Instagramu si můžete 

vybrat, jestli chcete svoji reklamu prezentovat 

ve Stories, které jsou pro prezentaci velmi oblí-

bené, protože se zobrazí uživateli při projíždění 

mezi ostatními Stories a uživatel si jí tak zaru-

čeně všimne.  

 

Další způsob je Fotoreklama. Uživateli se zob-

razí reklama v jeho výběru s krátkým popiskem 

a možným proklikem na vaši stránku. Fotky 

můžou být v klasickém instagramovém for-

mátu čtverce anebo obdélníku na šířku.  

 

Videoreklama, se nachází stejně jako Fotore-

klama ve výběru uživatele, její výhoda je, že se 

může hýbat a může mít zvuk. Videa můžou být 

až 60 sekund dlouhá. Otázka je, zda uživatel vi-

deo dlouhé 60 sekund dokouká.  

 

  

Obrázek 19 Zadávání reklamy na Instagramu. 
Zdroj: Instagram.com 
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3 Budování značky 

Už odjakživa patřila značka k označení výrobku a také ke konkurenční výhodě na trhu. První značky 

jsme mohli zaznamenat už ve starověku na kamenických výrobcích a keramice. Později se přidávaly 

značky cechovních spolků a knihtiskařů. Největší rozmach v používaní značek jsme mohli zazname-

nat na přelomu 19. a 20. století, a to především kvůli proměnám ve společnosti.  

 

Příkladem společenských změn může být zlepšení infrastruktury, které přispělo ke zjednodušení 

distribuce výrobků, nebo například zmenšení obalů výrobků, které napomohlo rozeznání značky 

výrobce a lepšímu transportu. (Kotler, 2017) zdůrazňuje rozvoj reklamy a reklamních kampaní, 

které určitě ovlivnily podobu současných značek. Za značky považujeme i sociální sítě Facebook, 

Twitter či LinkedIn, které nepotřebují marketing na to, aby byly využívány, uživatelé je jednoduše 

vyhledávají sami, a to je známka dobré značky. 

3.1 Definice značky 

Podle marketingové definice značky je považováno jméno, termín, označení, symbol, design nebo 

kombinace všech těchto prvků, které slouží k identifikaci výrobků či služby, nebo také k odlišení od 

konkurence. Značka tedy představuje určitou záruku kvality a věrohodnosti a zároveň je i ukazate-

lem, podle kterého se spotřebitelé mohou v tržním prostředí orientovat. 

  

Značka se dá definovat ale i v jiných oborech, například v právnické definici je značkou označován 

symbol, který odlišuje produkt určitého výrobce, potvrzuje jeho původ a platí bez časového ome-

zení. (Přibová, 1996). Právní pojetí značky se navíc věnuje otázce vlastnictví a klade důraz na 

ochranu výrobku proti napodobení (Kotler, a další, 2013). Dále můžeme definovat značku z finanč-

ního hlediska. Kvalita značky se dá posoudit podle toho, jestli dokáže zaujmout na trhu velké množ-

ství spotřebitelů a ovlivnit je tak ke koupi výrobku a služeb z jejich produkce. Zde tedy mluvíme o 

finanční hodnotě značky (Přibová, 1996). 

3.2 Rozdělení značek 

V dnešní době jsou trhy rozdělené do velkého množství spotřebitelských skupin, kterým obvykle 

nestačí jen výrobek, ale potřebují kompletní služby okolo výrobku. Dobrým příkladem je například 

společnost Alza.cz, která prodává elektroniku a nabízí k ní spoustu služeb, od okamžité výměny, 

přes doručení spotřebičů a nainstalování až do bytu, nebo například nainstalování počítače pomocí 

vzdálené plochy.  

 

Pro rozdělení značek bychom mohli vypíchnout například společnost Lenovo, která rozšířila svoje 

portfolio o více řad výrobku, tak aby uspokojila všechny zákazníky. Hierarchii značek detailně popsal 

(Aaker, 2003) ve své knize píše, že na pomyslném vrcholu je značka, která má široké portfolio pro-

duktu a služeb, včetně zaměstnanců, programů, systémů, hodnot a kultury. Další kritérium je značka 

řady, která rozlišuje výrobky. U Lenovo je to například řada ThinkPad. Dále rozlišujeme řadu podle 

preferencí klienta, jestli chce spíše herní, či kancelářský stroj. Nejnižší úroveň je odlišení označením 
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funkcí, komponent nebo služeb, které se k jednotlivým produktům vážou. V tomto případě se jedná 

o to, že některé notebooky mají například nižší kapacitu harddisku, či grafické karty a zde už se 

jedná o opravdu detailní rozdělení.  

 

Jako jedno z dalších rozdělení můžeme zmínit rozdělení do určitého systému podle vlastnictví a pří-

slušnosti na výrobní, vlastní a druhové (Pelsmacker, a další, 2003): 

 

a) Výrobní značky: Z názvu vypovídá, že výrobní značky jsou tvořeny samotnými výrobci a za-

hrnují i marketingové strategie okolo cen, distribuce a komunikace. Příkladem je například 

společnost Apple. 

 

b) Vlastní značky: Jedná se o značky, které jsou vytvářeny maloobchodníky a velkoobchod-

níky. Tyto značky slouží ke zlepšení pozice na trhu a nutnosti nakupovat velkoobchodně 

výrobky jiných značek. Velká výhoda je, že spousta firem, která má vlastní značky si pro-

dukty vyrobí za zlomek ceny, oproti ceně, kterou jim nabízí distributor u jiných „nevlast-

ních“ značek. Příkladem může být například vlastní značka výrobků od firmy Alza.cz a to 

AlzaPower. Značka AlzaPower vyrábí různé kabely, powerbanky, sluchátka atd., většinou se 

jedná o spotřební zboží. Jak je známo, tak prodejci elekroniky nemají moc velkou marži a 

produkty, které patří pod vlastní značku AlzaPower přinášení pro firmu velké zisky a výrobky 

jsou zárukou kvality. Dalším příkladem je například značka K-jarmark, která patří pod super-

markety Kaufland. Jak bylo řečeno, mnohdy vlastní značky pro obchodníka levnější a můžou 

být hrozbou pro již zavedené výrobní značky.  

 

c) Druhové značky: Označují, kategorii zboží, ale v reálu ani nejsou značkami, jedná se pře-

vážně o farmaceutické výrobky, u kterých je druhová značka obvykle zavedena po vypršení 

ochranné právní lhůty.  

 

3.3 Identita značky 

„Identita člověka slouží k tomu, že dává jednici směr, účel a význam. Uvažte, jak důležité jsou násle-

dující otázky: Jaké jsou mé základní hodnoty? Co představují? Jak chci být vnímán? Jaké rysy své 

osobnosti chci ukázat?  Jaké jsou důležité vztahy v mém životě? 

Identita značky podobně dává směr, účel a význam značce. Má zásadní strategickou vizi značky a je 

hnací silou jedné ze čtyř principiálních dimenzí hodnoty značky, konkrétně asociací spojených se 

značkou, jež jsou srdcem a duší značky“ (Aaker, 2003). 

 

„Identita značky by měla pomoci zavést vztah mezi značkou a zákazníkem tím, že vytvoří nabídku 

určité hodnoty, jež má pro zákazníka význam funkční, citový a význam související s jeho sebevyjád-

řením.“ (Aaker, 2003). Identita značky je tedy charakteristika značky pro spotřebitele, která se vzta-

huje k aspektům vědomí značky, nebo lépe ke skutečnosti, jak snadno si je spotřebitel značku scho-

pen vybavit či jak snadno ji rozpozná mezi ostatními (Kotler, a další, 2013). 
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Většinou rozlišujeme dva typy identity značek, a to základní a rozšířené. Základní identita ukazuje 

typickou podstatu značky, která se nemění v čase a je odolná vůči různým změnám. Jsou v ní za-

komponovány základní hodnoty, které činí značku unikátní a významnou, a které jsou důležité pro 

budování značky. Rozšířená identita slouží k dotvoření obrazu značky a přidává detaily, které jsou 

důležité pro navození úplnosti. Nicméně tyto detaily jsou v čase proměnlivé a nemají takovou dů-

ležitost v porovnání s prvky, které tvoří základní identitu značky.  

 

(Aaker, 2003) popisuje čtyři základní přístupy k identitě značky. Domnívá se, že ke zajištění hloubky 

identity, nemůžeme značku chápat jako výrobek, ale i jako organizaci, osobu či symbol. Pokud 

zkombinujeme tyto přístupy měla by firma dosáhnout navození žádané identity a být tak ideální 

firmou pro svého zákazníka.  

3.3.1 Značka jako výrobek 

Nejdůležitějším a základním prvkem každé značky by měl být výrobek, nebo celá řada výrobků. 

Všechny značky by měly usilovat o to, aby když se vysloví jejich název, se spotřebiteli asocioval vý-

robek spojený s touto značkou či firmou. Majitele supermarketu neuspokojí, že je v povědomí zá-

kazníků, důležité pro něj je, až když si zákazník vzpomene, že chce jít nakupovat potraviny a tento 

supermarket navštíví.  

3.3.2 Značka jako organizace 

Podle Aakera (2013) se v přístupu ke značce jako k organizaci zaměřuje spíše na atributy organizace 

(společnosti, firmy), než na tributy výrobku či služeb. Takové hodnoty, jako je inovace, snaha o kva-

litu a ohledy k životnímu prostředí, jsou tvořeny lidmi, kulturou, hodnotami a programy dané firmy.  

 

Atributy organizace mají ve srovnání s atributy výrobku dlouhodobější charakter a lépe odolávají 

tlaku konkurence, protože je mnohem jednodušší napodobit výrobek či službu na rozdíl od napo-

dobení organizace, která je tvořena určitými lidmi, hodnotami a programy. Za druhé jsou atributy 

organizace obvykle aplikovány na celou sadu tříd výrobků, což může být pro konkurenci, zabývající 

se pouze jednou z těchto tříd, tvrdý oříšek. „Atributy organizace je těžké vyhodnocovat a sdělovat, 

pro konkurenci není lehké demonstrovat, že se jí podařilo překonat jakékoli vnímané rozdíly. Je re-

lativně snadné ukázat, že je váš počítač rychlejší než počítač od konkurence, je ale obtížné ukázat, 

že vaše organizace je víc inovativní“ (Aaker, 2003).I když samozřejmě v dnešní době sociálních médií 

je už jednodušší dokázat, že vaše společnost je inovativnější než konkurenční. Jde to vidět na pří-

kladu firmy Facebook, která vyvíjí vlastní virtuální realitu, vlastní alternativní měnu a stále přidává 

nové funkce do svých aplikací. Tím vším ukazuje, že je o trochu napřed před konkurenčními společ-

nostmi.  

3.3.3 Značka jako osoba 

„Tento přístup umožňuje zákazníkovi vnímat značky jako reálnou osobu. Osobnost, kterak reprezen-

tuje, se tak stává spojkou mezi značkou a spotřebitelem, protože „propůjčuje“ výrobkům a službám 

své vlastnosti a děla je pro spotřebitele atraktivními. Výrobek tedy můžeme chápat jako atraktivní, 

spolehlivý, inteligentní či dokonce zábavný“ (Aaker, 2003).Jako příklad můžeme uvést osobu Steva 
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Jobse, který byl ztělesněním značky Apple. Jobs byl nejen zakladatelem a CEO značky Apple, ale celý 

svůj život prezentoval na tiskových konferencích nové produkty a služby a byl hlavní tváří této firmy. 

Dalším příkladem je například Mark Zuckerberg, který je asociován se značkou Facebook.  

3.3.4 Značka jako symbol 

Symbol může být cokoli, co značku reprezentuje, tedy jakékoliv její vizuální provedení, tradice, nebo 

program.  Jedná se například o pevně nastavené ceny v případě značky Apple či logo společnosti 

Mercedes-Benz. Symboly jsou účelnější, když se s nimi pojí funkční prožitek, emoční prožitek, nebo 

prožitek sebevyjádření. „Silný symbol dokáže dodat identitě značky soudružnost a strukturu a 

usnadnit tak její rozpoznání. Přítomnost symbolu může být při budování znač klíčovou ingrediencí, 

stejně tak jako jeho absence může být handicapem“ (Aaker, 2003). 

3.4 Corporate identity 

Pokud chce firma na trhu být dlouhodobě úspěšná a profitabilní je potřeb, aby se zabývala o svůj 
způsob prezentace. Nemluvíme tady pouze marketingové komunikace, ale o komunikaci pasivními 
i aktivními způsoby jak na venek, tak dovnitř firmy. Firma, která se chce odlišit od ostatních společ-
ností by měla komunikovat na veřejnost promyšleným a uceleným způsobem.  Díky tomuto způ-
sobu komunikace k veřejnosti je společnost považována za věrohodnou a ambiciózní. 
 
Správné corporate identity by mělo být komplexním obrazem a chováním subjektu. Tím pádem pak 
můžeme říct, že kterýkoliv projev subjektu je součástí budování jeho identity. Tuto identitu budu-
jeme skrze vlastní zaměstnance, principy řízení, vizuální vzhled produktu, kvalitu produktu atd. Cor-
porate identiny by nemělo být bráno jako marketingový nástroj, naopak marketing firmy by měl být 
jednou ze součástí corporate identity. 
 

Do corporate identity patří i prvky, které nejdou na první pohled vidět, a to například firemní kul-

tura, které je tvořena zejména samostatnými zaměstnanci. Je to soubor pravidel, norem, ale i před-

stav a názorů. „Kultura v důsledku ovlivňuje chování zaměstnanců firmy jako celku, tak i jeho jed-

notlivců, a to jak navenek, tak i zevnitř „ (Hlinková, 2015). 

Další částí corporate identity je firemní komunikace, kterou rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnitřní 

myslíme komunikaci ve firmě a směrem do firmy, vnější komunikaci vnímáme jako komunikaci k zá-

kazníkovi a okolí. Komunikace uvnitř firmy je důležitá z hlediska vnímání firmy zaměstnanci a budo-

vání „my/naše firma“. 

 

Dobře nastavená firemní identita definuje pozici firmy na trhu a nezaměnitelnost s jinými podobně 

orientovanými značkami. Dobrý příkladem je firma Apple, která má spoustu loajálních zákazníků, 

kteří hrdě tuto značku propagují a zároveň jim nevadí si za produkty připlatit, i když mnohdy nejsou 

tak kvalitní jako produkty jiných značek. Dobře nastavená Corporate identity dokáže pomoct i na 

trhu práce, zaměstnanci mají ke značce větší důvěru a nevadí jim například horší platové podmínky 
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3.4.1 Ztvárnění Corporate identity 

Marketéři a další zaměstnanci pracující v oboru se domnívají, že hlavní prvky značky, které jsou vi-

ditelné na veřejnosti, jako logo, název či claim, by měli být vytvořeny a aplikovány až poté, co si 

firma udělá průzkum trhu a následně zváží různá doporučení spotřebitelského chování. Vizuální 

ztvárnění značky nemalou měrou přispívá k jejímu úspěchu či neúspěchu. Nesmíme opomenout 

důležitý faktor, který přispívá k obrazu značky, a to jsou marketingové aktivity do kterých můžeme 

zahrnout například reklamu, sponzoring, různé událost, ale i public relations.  

 

Ztvárnění značky je velice závažnou a složitou marketingovou disciplínou. Kvalitně vytvořená 

značka, dokáže zákazníkovy pomáhat lépe vnímat diference mezi různými produkty a tyto produkty 

pak dále rozdělovat (Příbová, a další, 2000). Podle Yorkstona (2000) by pak správně ztvárněná 

značka neměla ve spotřebitelích navozovat velké asociace a současně by její jméno nemělo být 

známé z předchozích reklamních kampaní a produktů. 

3.4.1.1 Kritéria ztvárnění Corporate identity 

Podle Kellera (2007) rozlišujeme šest kritérií, kterými by se společnosti měly při budování značky 

řídit: zapamatovatelnost, smysluplnost, obliba, přenosnost, adaptabilita a možnost ochrany. První 

tři kritéria souvisí s budováním značky a ta ostatní s využitím a ochranou značky v praxi.  

 

a) Zapamatovatelnost – Hlavní požadavek na vytvoření značky musí být její rozeznatelnost 

vůči jiným značkám a také jednoduchost. To znamená, že potřebujeme jednotlivé elementy 

složky zkombinovat tak, aby se současně doplňovalo jméno značky s její vizuální stránkou, 

logem či symbolem. 

 

b) Smysluplnost – Neméně důležitým požadavkem značky je přesvědčivost a popisnost. Složky 

značky by měli konzumentovi dát pocit, že mu značka nabízí, přesně to, co od ní potřebuje.  

 

c) Obliba – Jednotlivá kritéria značky by měly být zajímavě a zábavně zpracované, dobře za-

pamatovatelné slovní zobrazení a estetický příjemné. Správně zvolené prvky značky, v ide-

ální případě, přispějí k oblibě výrobku u spotřebitelů. 
 

d) Přenosnost – Důležitým kritériem výběru je také přenosnost značky, zejména v případě, 

kdy společnost funguje nebo se chystá fungovat na zahraničních trzích. Prvky značky by 

tedy měly být co nejméně specifické v tom smyslu, aby bylo možné v budoucnu rozšířit za-

měření společnosti. 

 

e) Adaptabilita – Adaptabilita se hodně prolíná s předchozím krokem. Prvky značky by měly 

být lehce upravitelné, aby dobře odpovídaly potencionálním změnám na trhu, například 

logo, které se dokáže rychle přizpůsobit situaci a dodá společnosti nový nádech.  

 

f) Možnost ochrany – Dobře ztvárněná značka by měla mít i kvalitní právní ochranu. Každá 

organizace by měla zvážit ochranu své značky, jak na tuzemském či mezinárodním trhu. 

Tento bod se týká zejména společností, které mají své prvky jednoduše imitovatelné.   
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Není jednoduché vytvořit či najít pouze jeden prvek značky, který by splňoval všechny předchozí 

kritéria, a proto se používá kombinace více prvků najednou (Kotler, a další, 2013). Všechny uvedené 

prvky v následující kapitole mají své slabší a silné stránky a je tak na každé společnosti, aby je změ-

nila a vybudovala z nich komplexní soustavu, která pomůže značce k úspěchu na trhu. 

3.4.2 Základní prvky Corporate identity  

a) Jméno – Základ značky je jméno. To by mělo být v ideálním případě jednoduché, snadno 

vyslovitelné, smysluplné, odlišující a neobvyklé. 

 

a) Představitel – Představil značky by měl značce poskytnout svou lidskou tvář a vlastnosti. 

Představitel je symbol značky s reálnou podobou. Používá se za účelem posílení asociací se 

značkou.  

 

b) Slogan – Jedná se o krátkou větu, která sděluje hlavní informace o značce. Slogan by měl 

být úderný a jednoduše zapamatovatelný. Pokud je povědomí o značce vysoké, slouží slo-

gan jako její připomínka, zároveň ale nesmí být slogan oposlouchaný, aby neprobouzel v li-

dech averzi vůči značce.  

 

c) Popěvek – Popěvek neboli znělka se používá v rádiových či televizních reklamách a opět 

slouží k lepší zapamatovatelnosti značky. 

 

d) Obal – Obal je důležitý zejména u konzumního zboží, ale plní hned několik funkcí. Jeho dů-

ležitost spočívá v tom, že pomáhá k identifikaci zboží, obsahuje popisné a přesvědčující in-

formace a dále ochraňuje výrobek při prodeji. U nekonzumních produktů ustupuje do po-

zadí před ostatními prvky 

 

e) Logo – Logo a symboly jsou vizuálními prvky značky, které mají velký význam při budování 

povědomí o značce a poté i rozlišení značky od konkurence. Logo by mělo být vždy uváděno 

se jménem značky, protože logo může být na rozdíl od jména snadno zaměnitelné, navíc 

logo krásně uplatníme i v jiném prostředí. 

 

3.5 Public relations 

Označované jako PR zahrnujeme do marketingového mixu firmy. Dříve bylo zvykem public relations 

zařazovat do komunikace firmy, dnes už tomu tak není a PR jsou oddělené od marketingové komu-

nikace a jsou takovou samostatnou skupinou. V současnosti jejich využití vzrůstá a můžeme je po-

važovat za nadřazené prvky marketingového mixu. 

 

Argumentem nadřazenosti je pronikání PR do interní i zevní komunikace instituce a zároveň mohou 

být součástí výrobkové, distribuční a cenové politiky, a dokonce částečně zasahují do řídících pro-

cesů instituce (Horáková, a další, 2000). 
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Volně přeloženo se jedná o vztahy s veřejností. Jde o techniky a prostředky, pomocí kterých společ-

nosti stavějí a udržují vztahy se svým okolím a veřejností. Díky těmto činnostem můžeme ovlivnit, 

jak je firma, osobnost, úřad či instituce vnímána veřejnosti nebo zájmovou skupinu. Obecně panuje 

názor, že public relations je pouze práce s novinami, nebo jinými sdělovacími prostředky a také, že 

jsou omezeny pro práci s veřejností, což je omyl. 

 

Kvalitně udělaným PR je myšleno i chování uvnitř společnosti ve smyslu budování dobrých vztahů 

mezi zaměstnanci a vedením společnosti, či zlepšování vnitropodnikového klimatu. Public relations 

ve společnosti vytvářejí komunikační kanály, vysvětlují situace a problémy, srovnávají pohledy na 

svět a koordinují společné zájmy.  

 

PR není jen pro velké korporátní firmy, koncerny či organizace, jak si spoustu lidé ve společnosti 

myslí, je pravdou, že tyto firmy mají víc peněz na to, aby mohli víc využívat PR aktivity, ale PR můžou 

využívat i malé podniky k vytváření dobrého povědomí v místě působení, například aktivitami pro 

město a okolí, sponzoringem atp.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 Představení společnosti Obklady Vilímek 

4.1 O společnosti 

Hlavní náplň činnosti firmy je prodej obkladů, dlažeb a návrh koupelen. V katalogu má více než 

10000 různých obkladů a dlažeb. Jedná se zejména o zboží do koupelen, ale i o dlažby na venkovní 

terasy, schody, obklady do kuchyní atd. Firma Obklady a dlažby Vilímek má ve svém týmu i archi-

tektku, která je schopná navrhnout nejen koupelnové prostory, ale i interiéry, vzory chodeb atp. 

Tato služba je v ceně odběru zboží. Firma se věnuje maloobchodu i velkoobchodu.   

 

„Historie firmy se začala psát v roce 1998, kdy jsme zjistili, že si u nás koupit designové, pěkné a 

cenově dostupné obklady a dlažby není jednoduché. Začali jsme hledat a v zahraničí byla nabídka 

tak široká, že jsme se rozhodli dát možnost nákupu obkladů a dlažeb i zákazníkům u nás, a tím k 

vybudování krásných, praktických koupelen, kuchyní, chodeb, teras a ostatních venkovních i vnitř-

ních prostor, které naprosto ojediněle doplňují interiér i exteriér každého domu, bytu, obchodních 

i jiných prostor. Jedinečné barvy, povrchy, tvary i velikosti jsme nacházeli zvláště v Itálii, která je 

kolébkou výroby a návrhů dlažeb, jež sahá do nejstarších historických dob.  

 

Náš čas jsme věnovali v rámci rozvoje naší firmy hlavně návštěvám fabrik na výrobu tohoto materi-

álu, návštěvě veletrhů, výstav a jednotlivých výrobců. Tím se náš sortiment rozrůstal na ostatní ev-

ropské špičkové výrobce obkladů a dlažeb ze Španělska, Portugalska a dalších zemí. Díky odhodlání 

a radosti z naší práce i snahou o stálé zkvalitňování našich služeb a rozšiřování sortimentu, si nás 

začalo vyhledávat stále více zákazníků. V počátcích, kdy ještě programy pro navrhování koupelen a 

dlažeb byly v plenkách jsme díky vzdělání v architektuře pro naše zákazníky vytvářeli profesionální 

barevné návrhy, které pomohly představit si prostor z konkrétních materiálů a pomohli ve výběru i 

uspořádání.  

Jsme firmou, která staví na vlastním jméně v názvu. Spokojenost zákazníka je pro nás prioritou. 

Stále rozšiřujeme náš sortiment, hledáme nové výrobce, odebíráme zahraniční odborné časopisy, 

zajímáme se o novinky v technologiích výroby, v designech i módních trendech, které se stále mění, 

a snažíme se zdokonalovat naše služby. Naši zaměstnanci jsou pro nás důležití, a i jejich odbornost, 

přehled v oboru, přístup k zákazníkovi je na předním místě. Naší nejlepší vizitkou jsou doporučení 

spokojených zákazníků, a i jejich návraty k nám po více letech, kdy si začali stavět dům či obchod a 

vraceli se opět k nám“ (Obklady Vilímek, 2017). 

 

Obrázek 20 Logo společnosti Obklady Vilímek. 

https://www.obkladyvilimek.cz/koupelny.html
https://www.obkladyvilimek.cz/kuchyne.html
https://www.obkladyvilimek.cz/dlazby.html
https://www.obkladyvilimek.cz/2-cm-dlazby.html
https://www.obkladyvilimek.cz/vyrobci.html
http://www.navrhy-koupelen-dlazeb.cz/
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4.1.1 Vize 

Vizí společnosti Obklady Vilímek je stát se největším distributorem obkladů a dlažeb a jiného souvi-

sejícího zboží v Evropské unii a dlouhodobě si udržovat pozici kvalitního a spolehlivého dodavatele 

tohoto zboží. 

4.1.2 Mise 

Misí společnosti Obklady Vilímek je nejen prodávat zákazníkům kvalitní zboží za dobrou cenu, ale 

také poskytovat kvalitní poradenský servis ve výběru obkladů a dlažeb, zároveň zajišťovat i souvise-

jící služby v podobě dodání a následné aplikace zboží.   

4.1.3 Principy a hodnoty společnosti 

a) Spokojenost zákazníka 

b) Odpovědnost za kvalitu námi prodávaného zboží  

c) Otevřená komunikace plná respektu směrem k zákazníkovi 

d) Odbornost a stabilita 

e) Velké skladové zásoby  

f) Dlouhodobé vztahy  

 

Nejdůležitější bod tohoto seznamu je spokojenost zákazníka Tento bod je nadřazen i všem ostat-

ním. Pro spokojenost zákazníka se společnost snaží, aby všichni její zaměstnanci vykonávali svoji 

práci spolehlivě, kvalitně a profesionálně. Bodem dlouhodobé vztahy je myšleno, že společnost ráda 

buduje vztahy se svými zákazníky, kteří se na ní v budoucnu obrací s dalšími objednávkami. Dále 

musíme zmínit i zaměstnance, ve firmě je velice nízká fluktuace zaměstnanců, majitel si udržuje 

dobrý vztah se všemi zaměstnanci, a i proto více než polovina pracovního kolektivu je ve firmě déle 

než 10 let. 

4.2 SWOT analýza 

Pro analýzu budování značky je dobrým prvním krokem začít se SWOT analýzou, která pomůže zma-

povat všechny faktory, na kterých může v boji s konkurencí stavět a naopak, které jí můžou situaci 

zhoršit. SWOT je jednoduchá a oblíbená metoda, která když je správně sestavená může pomoci 

s polovinou marketingové strategie.  

 

SWOT je odvozeno od anglických výrazů Strengths – silné stánky, Weaknesses – slabé stránky, Op-

ptunites – příležitosti a Threats – hrozby. Jednotlivé body si rozdělíme na čtyři skupiny, s kterými 

můžeme následně pracovat, buď v podobě zlepšení špatných stránek, případně podpoření silných 

stránek.  

4.2.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky firmy Obklady Vilímek je vysoká finanční stabilita, projevující se financováním 

aktiv z vlastních zdrojů, nikoli z cizích. Všechny prostory, kde firma funguje jsou ve vlastnictví firmy, 
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a proto nemá žádné fixní náklady, což v době finančních a jiných krizových situací pomáhá firmě 

udržovat stabilitu. Firma má velké skladového zásoby. Dlouhodobá stabilní obchodní strategie a 

příjemné podmínky pro zaměstnance, včetně nadstandartního finančního ohodnocení, je jedna 

z dalších silných stránek. Za jednu z nejsilnějších stránek firmy můžeme považovat unikátní webové 

stránky s galerií a propracovaným e-shopem, kde jsou na výběr tisíce položek v širokém sortimentu 

zboží a zároveň uplatněny nejmodernější prvky umělé inteligence a usnadňující tak zákazníkovy ná-

kup.  

4.2.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stánky firmy patří špatná komunikace a zároveň malá spolupráce se stavebními firmami 

a z toho vyplývající nižší objem prodejů v oblasti velkých zakázek. Další slabá stránka je pomalý roz-

voj nových způsobů prodeje zboží přes internet a s tím i související špatná marketingová strategie 

na sociálních sítích. Firma v současné době sídlí na adrese, kde není možné parkovat, a to může být 

pro potencionální zákazníky problém, pokud si chtějí přijet prohlédnout vzorky.  

4.2.3 Příležitosti 

Firma vidí svoje příležitosti v nově budovaných velký prostorách v blízkosti dálnice mezi Prahou a 

Českými Budějovicemi, které by měly být hotové do konce roku 2020. Nové prostory poskytnou 

zákazníkům širší sortiment a nabídku nových moderních materiálů a spoustu parkovacích míst. Pří-

slibem do budoucna je zaměstnání specialisty na online marketing, který by měl pomoci firmě sta-

bilizovat se na webových stánkách a podpořit tak růst obratu zejména pomocí e-shopu. Jako další 

příležitost můžeme zmínit zaměstnání čí úzkou spolupráci s obkladačem, který by fungoval pouze 

pro firmu Obklady Vilímek a firma by pak mohla prodávat i službu, která by obsahovala kompletní 

zhotovení koupelen.  

4.2.4 Hrozby 

Nástup ekonomické krize kvůli viru COVID 19 a tím způsobený pokles rozvoje stavebního průmyslu. 

4.3 Positioning  

Firma Obklady Vilímek se orientuje na komunikaci s přímým zákazníkem nikoliv přes stavební firmy. 

Firma se snaží nabízet velice kvalitní zboží za odpovídající ceny na trhu. Určitě musíme zmínit i servis 

a rychlost s jakou firma Obklady Vilímek reaguje na poptávky a požadavky zákazníků. Firma hodně 

pracuje i na své flexibilitě ohledně dodání zboží a do budoucna by ráda zahájila systém vlastní do-

pravy. Jak je vidět z poziční mapy, firma nabízí skvělý poměr cena/kvalita, na rozdíl od velkých ře-

tězců, které mají většinou zboží horší kvality, za stejnou, či ještě vyšší cenu. Jediná firma, která může 

konkurovat v kvalitě zboží je firma Ateliéry Glamur, které dodává zboží z podobných keramických 

firem, jako firma Obklady Vilímek. Cenová politika firmy Ateliéry Glamur je ale nastavená trochu 

jinak, a proto je zboží často prodáváno za mnohonásobně vyšší cenu.  
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4.4 Analyzování prostředí firmy  

Situační analýza je systematická, důkladná a komplexní analýza, zachycující všechny podstatné in-

formace z vnitřní a vnější situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti, analýzu trhu a 

analýzu konkurence. Smyslem provádění situační analýzy je nalezení správného poměru mezi pří-

ležitostmi, jež přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro firmu, a mezi schopnostmi 

a zdroji firmy.  Situační analýzu provedeme metodou 4 C:  

a) Costs – náklady 

b) Country – specifika země 

c) Customers – zákazníci 

d) Competitors – konkurenti 

4.4.1 Konkurence  

Na tuzemském trhu se pohybuje spousty prodejců obkladů, dlažeb, koupelen a podobného sorti-

mentu, který nabízí společnost Obklady Vilímek. Leadery na trhu v tuto chvíli pravděpodobně jsou 

společnosti Siko a Senesi, která se od Sika v nedávně době oddělila. Dále musíme zmínit i společnost 

Koupelny Ptáček, která patří k těm větším. Sortiment obkladů a dlažeb také nabízí velké řetězce, 

které jsou zaměřené na dům, byt, zahradu, ale na rozdíl od předchozích společnosti se nedají pova-

žovat za odborníky v oboru. Jedná se o společnosti Bauhaus, Obi, Unihobby, Baumax atd. Všechny 

zmínění společnosti nabízejí i prodej přes internet pomocí e-shopu.  

Obrázek 21 Poziční mapa.  

Zdroj: vlastní tvorba 
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Nejhorší e-shop je pravděpodobně od společnosti Koupelny Ptáček, který není tak uživatelsky pří-

větiví, jako ostatní e-shopy. Jejich další nevýhodou je, že nenabízí detailnější filtrování specifikací, 

jako e-shopy firmy Obklady Vilímek nebo Senesi. Koupelny Ptáček mají zároveň menší sortiment 

zboží. E-shopy firem Senesi a Siko se v mnoha ohledech shodují, nabízejí podobný sortiment a po-

dobné množství filtrů.  

 

E-shop firmy Obklady Vilímek mi i přes kvalitu konkurenčních e-shopu Siko a Senesi přijde pro zá-

kazníka nejlepší, nabízí velké množství zboží, které je ve velké míře skladem a velice se mi líbí vy-

hledávání na e-shopu podle estetického vzhledu dlažby, například dřevo, kov, mozaika atd., což mi 

přijde jako velká přidaná hodnota, která může nového zákazníka oslovit a usnadnit mu rozhodování 

v koupi zboží, e-shop Sika i Senesi tuto možnost nabízí také, ale ne v takové míře, a ne tak pře-

hledně.  

4.4.2 Zákazník  

Kdo je typický představitel firmy Obklady Vilímek? Po rozhovoru s majitelem a informacemi odpo-

zorovanými zaměstnanci a informacemi ze služby Google Analytics jsme došli k závěru, že 40 % zá-

kazníků je mezi 25-34 lety, 20 % zákazníku jsou ve věku 35-44 let a zbytek věkových skupin je po 10 

%. Další informací, která pro nás byla lehce překvapivá je, že ve větší míře web firmy navštěvují ženy 

a to v 60 %. Pravděpodobně je to proto, že většinou v párech vybírá zboží žena a následně konkrétní 

produkty konzultuje společně se svým protějškem. Z Google Analytics nám následně i vyšla infor-

mace, že zákazníci firmy mají současně zájem o kategorie jídlo a stolování, rádi nakupují, zajímají je 

média, dále kategorie dům a zahrada, životní styl a koníčky. Další zajímavé zjištění je, že většina 

zákazníků je z Prahy, následně z Brna a na třetím místě jsou České Budějovice, kde má firma svojí 

kamennou prodejnu.  

4.4.3 Národní specifika 

Firma Obklady Vilímek působí na českém trhu a musí tedy plnit požadavky vycházející z českého 

zákona. Dále musí firma dodržovat všechny předpisy týkající se jejího podnikání na českém trhu. Na 

společnost má vliv i daňová politika České republiky. Jako každá společnost musí platit daně z pří-

jmu dle zákona č. 586/1992. Tento zákon stanovuje firmě, kolik procent zisku má odvést do státní 

kasy. Firma je nucená v českých podmínkách dodržovat institut tzv. nespolehlivého plátce. Tento 

institut identifikuje plátce, kteří porušují povinnosti při placená DPH. Podle zákona č. 48/1997 Sb. 

je společnost povinna odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění. Zákon č. 589/1992 zase nařizuje 

podniku odvádět za zaměstnance sociální pojištění. Společnost vlastní i certifikáty potvrzující shodu 

sytému řízení s požadavky českých národních norem, které jsou nezbytné pro fungování na českém 

trhu.  

4.4.4 Náklady 

Náklady firmy Obklady Vilímek jsou na provoz podniku minimální. Firma financuje veškerý rozvoj 

vlastními finančními zdroji a není tak nucená odvádět každý měsíc horentní sumy za pronájmy, splá-

cení úvěrů atd.  
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   Rok 2018  

Mzdové náklady          2 392 000 Kč  

Náklady na energie             593 000 Kč  

Osobní náklady          3 168 000 Kč  

Ostatní náklady             121 000 Kč  

Daně           1 110 000 Kč  
Tabulka 1 Náklady podle VZZ za rok 2018.  

Zdroj: vlastní tvorba 

V tabulce nezapočítávám náklady na zboží. Firmě nízké provozní náklady zajišťují její finanční stabi-

litu a neměla by tak firmě ublížit finanční či jiná krize.  

4.5 Webová stránka Obklady Vilímek  

Webová stránka v aktuální podobě byla spuštěna v roce 2018. Firma předtím již disponovala webo-

vou stránkou, které byla ale zastaralá a nešlo na ní provozovat e-shop, což je jednou z předností 

nové webové stránky, která je rozdělená na galerii a na e-shop. Uživatel, který si vybírá zboží v ga-

lerii může následně přejít přímým proklikem na produkt v e-shopu. Vývoj stránek a jejich koncepce 

trvala poměrně dlouho, protože se jedná o nový model, který nemá oproti konkurenčním webům 

obdoby. Zásadní rozdílem proti ostatním webům je, že se obklady a dlaždice na webu prezentují 

jako ucelený model instalace v místnosti, na rozdíl od konkurenčních webů, které prezentují ob-

klady a dlažby jako jednotlivé kusy a nevynikne na nich instalace v interiéru. Propojení mezi jednot-

livým kusem dlaždice či obkladu a propojení realizace v interiéru byl obtížný úkol, protože to co 

zákazníka zaujme je uspořádání interiéru či exteriéru s použitými dlaždicemi. Vzhledem ke skladbě 

dlaždic, kdy na fotkách je obsaženo i 10 různých produktů je poměrně obtížné je nacenit a bylo 

potřeba vyvinout způsob zobrazení tak, aby e-shop zaujal svými obrázky a zároveň, aby zákazníkovi 

umožnil lehce nakoupit. 

Obrázek 22 Webová stránka firmy Obklady Vilímek, firma na webu nabízí spousty inspirací k realizacím jak do vnitřních 
prostor, jakou jsou koupelny, záchody, kuchyně, ale i do venkovních prostor, a to například na terasy, do bazénů atd.  

Zdroj: Obkladyvilimek.cz 
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Nejlepším kompromisem se ukázala kombinace e-shopu a galerie, kdy galerie je zaměřená přede-

vším na designová řešení a použití dlaždic jako takových, a e-shop následně pak na nákup zboží 

jednak podle designu, ceny, ale i dalších parametrů. Navíc u galerie byl vyvinut algoritmus, který 

zákazníkovi nabízí podobné produkty, byť od jiných výrobců či s jiným uspořádáním. Tzn. pokud se 

zákazník začne zajímat o dlažbu, která je v designu dřeva tak se mu nabídnou obdobné materiály 

v trochu jiném provedení tak, aby interaktivním procesem zákazník došel ke speciálnímu řešení, 

které mu bude nejvíce vyhovovat. Odsud potom zákazník může přejít do e-shopu, kde už je možné 

jednotlivé výrobky nakupovat. Obsah v galerii i na e-shopu je rozložen podle kategorií produktu a 

to dlažby, koupelny, kuchyně, ostatní.  

4.6 Klientský brief 

Před započetím marketingové strategie je potřeba si popovídat se zadavatelem o cílech firmy, jejich 

unikátních vlastnostech a aktuální marketingové strategii. Klientský brief se provádí proto, aby oslo-

vený dedikovaný člověk na marketing, případně marketingová firma věděla, na čem má stavět a co 

je potřeba zlepšit. V této podkapitole popisuji základní věci před započetím tvoření kampaně, které 

jsem se dozvěděl od majitele společnosti. Další potřebné informace se nacházejí ve SWOT analýze, 

která je v kapitole 4.2. Pro potřeby této práce je klientský brief zjednodušen na pár základních bodů. 

4.6.1 Cíle firmy  

Cílem firmy v následujících obdobích je stále rostoucí obrat, a to i s ohledem na krizi kvůli coronaviru 

– COVID 19. Další cíl je zaměřit se na práci se stávajícími zákazníky a vytvořit s nimi dlouhodobý 

vztah tak, aby se k firmě vraceli i v jejich následných potřebách. K tomu bychom rádi využili a vytvo-

řili newslettery a zároveň zlepšili práci pomocí sociálních sítí tak, aby firma byla i nadále pro zákaz-

níky zajímavá. Jeden z dalších plánu je začít psát články ve stylu - 10 tipů na obklady a dlažby na jaro 

2020 nebo jak správně pečovat o dlažby atd. V nejbližších měsících se firma z centra Českých Budě-

jovic bude přesouvat do větších prostoru blízko dálnice D3 do městyse Ševětín, kde vlastní velké 

prostory a bude zde otvírat showroom se skladem. Pro zákazníky to bude mít spoustu výhod, pro-

tože si zboží, o které budou mít zájem mohou prohlédnout v showroomu, a následně zakoupit a v 

případě zájmu ihned odvést. 

4.6.2 Unikátní vlastnosti 

Jak již bylo napsáno, firma disponuje unikátními webovými stránkami, které oproti konkurenci 

dokážou zákazníkovi ukázat nejenom samotnou dlažbu, ale i instalaci dlažeb v interiéru. Mezi další 

vlastnosti, které firmu odlišují, a na které může spoléhat, jsou velké skladové zásoby a vlastní skla-

dové prostory. To firmě umožňuje zboží odesílat do druhého dne a tím pádem i uspokojovat po-

třeby zákazníku v krátkém čase. Základ firemního kolektivu tvoří zaměstnanci, kteří ve firmě pracují 

už déle než 10 let a tím pádem znají veškeré prostředí firmy. Zároveň jsou jejich mzdy nastaveny 

podílem na obratu, a proto pro každého zaměstnance firmy je důležité, aby firma prosperovala a 

rostla na obratu, protože sami zaměstnanci z toho profitují. To je motivuje k dobrým pracovním 

výsledkům i k propagaci firmy. 
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4.6.3 Marketing firmy Obklady Vilímek 

Firma se výhradně zaměřuje na marketing pomocí internetu. Aktuálně všechny reklamy na inter-

netu vytvářeli a optimalizovali sami zaměstnanci, kteří nejsou nijak vyškoleni a nemají žádné zkuše-

nosti s online marketingem a podle toho pak i výsledné reklamy vypadaly. Sociálním sítím se firma 

věnovala nepravidelně a v příspěvcích pak nebyl žádný systém. Nesmíme opomenout ani to, že 

firma neměla vyplněné ani základní informace na sociálních sítích.  

 

Do budoucna by firma ráda investovala do online marketingu, kde je optimální poměr mezi vynalo-

ženými prostředky a benefity pro firmu. Online marketing je nejrychleji rostoucí segment marke-

tingu s okamžitou návratností, zároveň je i dobře měřitelný a jednoduše optimalizovatelný.  
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5 Využití sociálních sítí firmou Obklady Vilímek  

Marketingovou strategii na sociálních sítích budeme tedy prezentovat na firmu Obklady Vilímek, 

která se zabývá prodejem obkladů a dlažeb a kterou jsme popsali v přechozí kapitole. Firma Obklady 

Vilímek funguje primárně na webové stránce http://www.obkladyvilimek.cz. Současně firma spra-

vuje svojí Facebookovou stránku, využívá Twitter, na kterém není moc aktivní a nejvíce působí v po-

slední době na sociální síti Instagram. V následujících kapitolách se budeme věnovat převážně práci 

na Facebookové, Instagramové a LinkedINové stránce. Část práce bude také zaměřena na optima-

lizaci Google Ads a další podobné službě, která působí jenom na českém internetu a to Sklik. Na 

sociálních sítích nás bude zajímat práce s komunitou a dále pro nás bude důležité také to, jak růst 

aktivity a komunity na zmíněních sociálních sítích ovlivní růst návštěvnosti na webové stránce firmy.  

 

Sociální sítě jsem si pro tuhle práci vybral zejména proto, že komunikace na nich je vysoce efektivní 

a umožňuje tak oslovení konkrétní cílové skupiny. Reklama na sociálních sítích vychází cenově po-

měrně levně vzhledem k její výkonosti. Zároveň pomocí dobře nastavené reklamy, a hlavně strate-

gie na sociálních sítích si budujeme loajální vztah se zákazníky, kteří jsou pak ochotni u nás nakoupit 

raději než u konkurence. Vzhledem k tomu, že v dnešní době už skoro každý používá chytrý telefon, 

má tak sociální sítě na dosah ruky. Pro uživatele se sociální sítě stávají přirozeným prostředím, kde 

tráví spoustu času a marketingové sdělení zde přijímají lépe.  V dnešní době spousta lidí chodí na 

sociální sítě hledat inspiraci a nepoužívají už tolik klasické webové stránky, protože na sociálních 

sítích mají všechno. Kvalitní reklamou tyto zákazníky dokážeme oslovit a podpořit prodeje, zároveň 

díky sociálním sítím u zákazníku podpoříme důvěru ke značce. Pokud bude mít firma na sociálních 

sítích kladné reference, působí více věrohodně a má to pozitivní vliv na zákaznické rozhodování. 

5.1 Použité metody  

Pro sledování návštěvnosti na webové stránce http://www.obkladyvilimek.cz budeme využívat ne-

placenou službu Google Analytics. Ke sledování aktivit a návštěvnosti na Facebookové stránce nám 

bude sloužit Facebook Insights, neboli statistiky na Facebooku. Na sledování Instagramu využijeme 

Instagram Insights. 
 

5.1.1 Google Analytics 

Pro sledování návštěvnosti a dalších důležitých statistik o uživatelích webové stánky firmy, využi-

jeme službu Google Analytics, jež používá v dnešní době skoro každá firma, kterou statistiky zají-

mají. Služba nabízí sledování aktuální i historické návštěvnosti, webovou analýzu, konverzí návštěv 

a spoustu dalších funkcí. Společně se službou Google Ads umožňuje firmě lépe zacílit online re-

klamu, zlepšovat marketingové aktivity a tím i zvyšovat požadovanou konverzi.  

 

http://www.obkladyvilimek.cz/
http://www.obkladyvilimek.cz/
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Služba Google Analytics funguje na základě vložení kódu do všech měřených webových stránek. Kód 

při načtení stánky uživatelem, odešle službě různé informace, a to například jestli uživatel otvírá 

stránku na telefonu či počítači, ale i třeba jaký využívá prohlížeč a v jakém ho má jazyce. Data nelze 

získat zpětně z doby, kdy kód nebyl na webové stránce vložen.   

Pomocí Google Analytics můžeme sledovat celou řadu ukazatelů o návštěvnících webové stránky,  

mezi hlavní patři počet návštěv, průměrně strávená doba na webu, počet zobrazení stránek, odkud  

návštěvníci na stránku přicházejí, jestli ze sociálních sítích či přímo atd. 

 

Služba dokáže vyhodnotit jaká stránka na webu je nejnavštěvovanější, nebo například z jaké stránky 

uživatelé nejvíce odcházejí. Oba tyto ukazatele můžeme použít k hlubšímu proniknutí do webu a 

tím i zjistit, že například stránka, ze které uživatele hodně odcházejí má nějaký problém, nebo nao-

pak stránku, která je úspěšná podpořit marketingovou kampaní. Pro náš je služba Google Anyltics 

důležitá zejména proto, že nám ukazuje, z jakého webu zákazník na nás web přišel. Pokud uvidíme, 

že na náš web chodí uživatelé hodně z Facebooku je to pro nás ukazatel toho, že máme marketin-

govou strategii na Facebooku nastavenou dobře To se samozřejmě týká i ostatních sociálních sítí 

jako je Twitter, Instagram a LinkedIn. 

5.1.2 Facebook Insights 

Facebook Insights slouží ke sledování statistik na Facebookových stánkách. Aplikace dokáže měřit 

vliv, akce a chování uživatelů na Facebookových stánkách a případnou úspěšnost reklam, pokud 

využíváme inzerci na Facebooku.  Služba Insights je dostupná jenom správci stránek a je bezplatná. 

Statistiky, které používáme dokážou měřit, jaký je vývoj fanoušků na stránce. Pokud budeme vklá-

dat obsah, který je pro naše koncové uživatele zajímavý, budeme získávat fanoušky, a naopak pokud 

obsah bude nezajímavý, nudný či nezáživný, fanoušky budeme ztrácet. Aplikace také umožňuje zjiš-

tění uživatelů, kteří naši stránku opustili a po čase se k ní opět vrátili.  

 

Obrázek 23 Prostřední služby Google Analytics. Služba je v základní verzi zadarmo, ale i základní verze nabízí opravdu 
široké využití, od demografických údajů až po nastavení konverzí, sledování úspěšnosti reklam pomocí Google Ads atd. 
Zdroj: https://analytics.google.com/analytics/web/ 
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Pomocí Facebook Insights můžeme sledovat demografické údaje, věk, pohlaví, národnost, město či 

jazyk fanoušků. Další funkcí je možnost sledovat počet zobrazení za den, časy zobrazení jednotlivých 

příspěvků či úspěch nahraných médií, a to na příklad obrázků, videí a jiného obsahu.  

5.2 Facebooková stránka 

Firma Obklady Vilímek založila svou Facebookovou stránku už v roce 2014 a vkládala na ní postupně 

tipy na nákup obkladů, dlažeb či zboží do koupelen. Nízký počet fanoušku na stránce negeneroval 

dostatečnou interakci s příspěvky, a nový fanoušci přibývali nepravidelně a pomalu. Jednalo se 

v podstatě o amatérsky dělanou facebookovou stránku, na které není žádná marketingová optima-

lizace, ani žádné reklamy. Firma v tuto chvíli chce zainvestovat do stránky peníze na optimalizaci a 

propagaci, aby byla stránka viděna mezi dalšími potencionálními zákazníky. 

 

5.3 Twitterová stránka  

Firma disponuje Twitterovou stránkou, kde udržovala aktivitu od roku 2019. V roce 2020 zatím ne-

byl na Twitter přidán žádný příspěvek a stránku tak můžeme označit za nevyužívanou. Twitter 

v České republice nemá velkou základnu uživatelů a je tak otázkou, zda se větší marketingová akti-

vita na Twitteru vůbec vyplácí dělat, nebo ne. Nejlepším řešením se tak zdá být recyklace příspěvků 

z Facebooku. To nám přinese pravidelnou nenucenou aktivitu na Twitteru a uživatele využívající 

Twitter tak můžou stránku sledovat a dozvídat se nové informace.  

Obrázek 24 Facebooková stránka firmy Obklady Vilímek. Facebooková stránka nebyla v minulosti 
pravidelně využívána, což by se teď mělo změnit a firma se chystá do Facebookové reklamy zain-
vestovat.  

Zdroj: Faebook.com 
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5.4 Instagramová stránka 

 

5.5 Cíle změny 

Společnost se rozhodla pro změny na sociálních sítích proto, aby vytěžila maximum ze svého e-

shopu, do kterého investovala nemalou částku. V dnešní době by už sociální sítě a věci spojené 

okolo sociálních sítí měli patřit do každého marketingového portfolia firmy. Firma Obklady Vilímek 

doteď neinvestovala žádné částky do reklam na sociálních sítích a na to se chce aktuálně zaměřit, 

aby oslovila zas jiné „publikum“ než přes reklamy na internetu od Googlu a Seznamu. Vedení firmy 

by rádo zvýšilo povědomí o své značce a vytvořilo komunitu uživatelů diskutujících na Facebooko-

vých či Instagramových stránkách a následně z diskutujících udělalo své zákazníky. 

 

Pro stanovení cílů využijeme metodu SMART, což je analytická metoda pro navrhování specifických 

cílů. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem jsou prodeje, a to bohužel tolik neovlivníme, nastavíme si 

podle metody specifický a jasně definovaný cíl a tím je, dostat na webovou stránku o 30 % uživatelů 

více za měsíc. Tuto aktivitu budeme sledovat pomocí Google Analytics, a tím nastavíme i další bod 

z metody SMART, a to je měřitelnost, kterou potřebujeme pro dokázání, jestli cíl byl úspěšný. Další 

 

Instagramová stránka firmy aktuálně disponuje 

malým počet fanoušků neboli followeru z nichž 

spousta není potencionálními zákazníky, ale 

spíš fanoušky, které baví obsah. Situace je zde 

tedy totožná jako u facebookové stránky a je 

potřeba pojmout instagramovou stránku tak, 

aby byla cílená na potencionální zákazníky a sa-

mozřejmě vložit i nějaké finanční prostředky do 

reklam.  

 

Před začátkem práce na marketingové strategii 

neměla firma vyplněné ani základní údaje 

v profilu. Údaje jsme s panem majitelem změ-

nili ihned, co jsem se začal o sociální sítě spo-

lečnosti zabývat.  

 

Obrázek 25 Instagramový profil firmy Obklady Vilí-
mek.  

Zdroj: Instagram.com 



 

 57 

2 body se lehce prolínají a týkají se dosažitelnosti a reálnosti cíle vzhledem k tomu, že jsme si na-

stavili cíl dostat za měsíc na webovou stránku o 30 % uživatelů víc. Je tento cíl reálný? Myslím si, že 

výsledky budou ještě lepší než 30 %. Poslední bod se týká času a to, že by měl být cíl časově speci-

fický, tedy, že by měl být určen jasný termín plnění. Aplikaci marketingové strategie jsme chtěli 

zahájit v půlce března 2020, vzhledem k situaci jsme ji ale odložili na neurčito.  
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6 Návrh marketingové strategie na sociálních sí-

tích 

6.1 Marketingová kampaň na Facebookové stránce 

Facebooková stránka Obklady Vilímek je nepravidelně využívána a možná proto nevzbuzuje velkou 

interakci mezi uživateli. Pro oživení stránky a zlepšení jejího fungování použijeme pár jednoduchý 

kroků. Jako první aktualizujeme logo, které j už Facebookové stránce delší dobu a potřebuje být 

aktualizováno do lepší kvality. Dalším krokem bude změnění úvodní fotografie tak, aby vystihovala 

společnost Obklady Vilímek a produkty, které nabízí. Konkrétně jsme s majitelem firmy na úvodní 

fotku vybrali realizaci koupelny jednoho našeho zákazníka. Důležité pro nás jsou i informace, které 

o sobě firma na Facebooku píše, a i ty aktualizujeme, do popisku přidáme všechny segmenty zboží, 

které firma nabízí, přidáme otevírací dobu kamenné pobočky a samozřejmostí jsou kontakty na ob-

chodníky a přímý proklik na webové stránky firmy. 

 

Na stránku potřebujeme dostat co nejvíce relevantních lidí, kteří si staví nový dům nebo rekonstru-

ují stávající, vybavují byt či předělávají koupelnu. Než začneme vytvářet reklamu pro sběr fanoušků, 

je dobré, abychom na stránce měli zajímavý obsah. Pokud bychom toto neudělali bylo by to plýtvání 

peněz, prázdná stránka by pravděpodobně nikoho neoslovila, a naopak by mohla značce uškodit, a 

proto přidáme pár zajímavých koupelen od našich dodavatelů a doplníme je o realizace od našich 

zákazníků.  

Příspěvky samozřejmě nepřidáme na stránku najednou, ale postupně v horizonu 4 dnů a k tomu 

nám pomůže funkce plánování od Facebooku.  

 

Po připravení stránky bychom chtěli, aby zaměstnanci firmy pozvali všechny své relevantní přátele 

na Facebookovou stránku, tedy přátele, které by mohla v nejbližší době zajímat realizace koupelny, 

nákup obkladů do kuchyně či jiný nákup zboží ze sortimentu firmy. To ale nebude jediná aktivita 

pro sběr fanoušku. Jako další krok vytvoříme facebookovou kampaň s účelem pro sběr fanoušků na 

stránku. Kvůli této kampani vytvoříme banner, který zákazník uvidí a doplníme ho popiskem: „De-

sign, styl a kvalita španělských či italských koupelen jedině u firmy Obklady Vilímek“. Tento styl 

reklamy je nyní potřeba vhodně zacílit vzhledem k tomu, že nám v tuto chvíli jde primárně o zvět-

šení fanouškovské základny. Zacílíme tuto kampaň tedy na lidi z okolí Českých Budějovic a Prahy, 

kteří mají věkové rozpětí 18–60 let. 

6.1.1 Dlouhodobá strategie na Facebooku 

Pravděpodobně v této podkapitole nenapíšu nic, co by bylo revolučního, ale mělo by se jednat spíš 

o takový dlouhodobý komplexní plán, jak by firma měla na sociální sítí Facebook komunikovat. 

Vzhledem k tomu, že Instagram je stále mířen spíše na mladší publikum a Facebook spíše na to 

starší, tedy na uživatele, kteří jsou naší cílovou skupinou, musí se firma na marketing na Facebook 

zaměřit primárně.   
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Stěžejní pro nás bude, abychom budovali komunity okolo firmy Obklady Vilímek, posílili povědomí 

o značce a produktech, informovali o nových produktech či službách a vybudovali loajální vztahy 

s cílovými skupinami. 

 

Vzhledem k tomu, že Facebook v posledních letech dost měnil podmínky ohledně organických pří-

spěvků z firemních profilů, je bohužel nutné ideálně každý příspěvek, který firma dá na Facebook 

sponzorovat. Jedině tak máme jistotu, že se příspěvky dostanou ke správným uživatelům. 

 

Komunikace na Facebookové stránce by neměla být jenom o sdílení obsahu s nadějí, že fanouška 

zaujme, ale komunikaci s fanouškem musíme jít naproti. Proto bych rád navrhnul, aby majitel, či 

někdo jiný z firmy pravidelně otvíral Facebookovou stránku a reagoval na komentáře od uživatelů 

a zároveň na jejich zprávy. V obou případech by měl být nastavený stejný „tón“ komunikace a firma 

by měla pomoci uživateli za jakékoli situace. Mluvíme tedy o teorii ledovce, kdy pouze zhruba 7 % 

celkové komunikace je ve vztahu značka – celá komunita, zbylých 93 % interakcí je vztahu značka – 

fanoušek (Kerns, 2016). V tomto případě také navrhuji a zdůrazňuji, aby firma komunikovala na 

úrovni, dobře gramatiky, spisovně, a hlavně tak, aby se vžila do role typického zákazníka a komuni-

kaci vedla směrem k němu, k jeho potřebám a zájmům. 

 

Hlavním cílem pro Facebookovou stránku je, aby co nejvíce lidí odkázala na webovou stránku firmy. 

Zacílení sponzorovaných příspěvků bude o něco méně obecné než v předchozím případě. Věk vy-

bereme 21-50 a jako lokalitu zvolíme celou Českou republiku. Facebook umožňuje cílit i podle zá-

jmů, a proto využijeme cílení na lidi, které zajímá kategorie bydlení, nemovitosti, dům, zahrada, ale 

také zacílíme na ženaté a vdané, zasnoubené, novomanželé, novopečené rodiče a rodiče s dětmi 

do 12 let. To by pro nás mohla být ideální cílová skupina.  

 

Navrhuji přidávat příspěvky 3x týdně – jednou v pondělí, kdybychom chtěli přidávat příspěvky oh-

ledně nového zboží, které firma přidala do nabídky a které by mohlo být pro zákazníky zajímavé. 

Druhý příspěvek by se přidával ve středu a měla by to být realizace koupelny či jiných prostorů 

s dlažbou, kterou firma prodává. Realizace může být v prvním případě od zákazníků, nebo ze zdrojů 

od dodavatelů. Poslední příspěvek by byl v pátek a mělo by se jednat opět o realizaci koupelny 

s odkazem na zboží, které se na realizaci nachází a s komentářem o hezkém víkendu, či svátku. 

 

Pokud bychom všechny tři příspěvky chtěli sponzorovat, pravděpodobně by tato částka zasahovala 

do marketingového rozpočtu velmi výrazně, a proto bych doporučoval sponzorovat primárně stře-

deční příspěvek s realizací, který pravděpodobně bude pro zákazníky nejzajímavější. Rozpočet na 

kampaně bych po dohodě s majitelem firmy nastavil na 200 denně a případně po pár dnech podle 

výsledků rozpočet zoptimalizoval. 
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6.2 Marketingová kampaň na LinkedInu 

Jako první věc ohledně LinkedInu bych rád zmínil, že je potřeba, aby si všichni zaměstnanci do jed-

noho založili LinkedInové účty, kde si nastaví zaměstnání ve firmě Obklady Vilímek. Už jen tím po-

můžou firmě k další pozornosti a zájmu od jejich profesních přátel či bývalých kolegů.  

 

Firma zatím nedisponuje žádnou stránkou na LinkedInu a proto bych firmě doporučil stránku zalo-

žit. Bohužel nevýhoda komunikace pomocí Linkedinové stránky je ta, že obsah vidí pouze sledující 

stránky, tzn. že pro akvizice nových kontaktů je v daném případě nepoužitelná.  Proto navrhuji, aby-

chom zvolili systém placené propagace firmy Obklady Vilímek. Samozřejmostí reklamy na LinkedInu 

je i možnost hypertargetingu, neboli zacílení na uživatele podle geografie, pracovních pozic, zálib 

atd.  

 

Nejlepší řešením se zdá být propagace příspěvku pomocí funkce sponzorované příspěvky.  

Než ale začneme s propagací, je potřeba vytvořit nějaký obsah. Proto bych navrhoval majiteli firmy, 

abychom společně vytvořili 2-3 články ohledně tohoto odvětví. První článek by mohl být na téma 

zajímavých tipů z veletrhů, kterých se firma každoročně zúčastňuje a vybírá zde nové dodavatele. 

Článek bychom pojmuli spíše uvolněnější formou a popsali průběh veletrhu.  

 

Druhý článek bychom pojali jako tipy na zajímavé zboží z aktuálně probíhajícího období, tedy jara, 

vybrali bychom zajímavé obklady či instalace koupelen, které aktuálně nabízí dodavatelé a které 

jsme schopni zákazníkům dodat. Vzhledem k tomu, že jsme na LinkedInu bych rád třetí článek 

pojmul jako popis, co všechno je firma Obklady Vilímek schopná nabídnout v odvětví B2B, jaké jsou 

možnosti financování, služeb, proces výběrem zboží či řešení individuální dopravy. Články bychom 

v delším intervalu, týden či 2 týdny, umístili na LinkedInový profil a společně se zaměstnanci článek 

po článku sdíleli. Tak by se dostal, co nejdále a měl co největší možnou interakci. 

 

Po nasdílení článku navrhuji vytvořit dva bannery, jeden bychom použili na kampaň, která by cílila 

primárně na uživatele a nákupčí z velkých firem, a chtěli bychom jim sdělit, že firma Obklady Vilímek 

je tady i pro firmy a je schopná zařídit a vybavit požadavky i velkoobchodních zákazníků. Druhá 

kampaň by byla zacílena spíš na koncové zákazníky s myšlenkou a popiskem „Design, styl a kvalita 

španělských či italských koupelen jedině u firmy Obklady Vilímek“. Detailnější cílení by bylo opět 

jako na Facebooku na věkovou skupinu 22-60 let a na lidi se zájmem o bydlení, zahradu, nemovi-

tosti. Dále zacílíme na ženaté a vdané, zasnoubené, novomanželé a rodiče s dětmi do 10 let.  

6.2.1 Dlouhodobá strategie na LinkendInu 

Na LinkedInu primárně nejde o kvantitu, ale o kvalitu příspěvků. Samozřejmě by i zde měla být ně-

jaká pravidelnost, a to například jeden příspěvek za 14 dní. Pokud jsem u Facebookové komunikace 

poukazoval na důležitost správného vyjadřování a gramatiky, na síti LinkedIn je to ještě o kousek 

důležitější, a to zejména proto, že se na LinkedInu pohybují uživatelé, kteří mají často vysokoškolské 

vzdělání a nedostatky v podobě špatné gramatiky by je mohli zbytečně odradit.   
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Doporučuji tedy přidávat dva tipy příspěvků, každý jednou za 14 dní. Pondělní příspěvek se bude 

týkat nového zajímavého zboží, které firma nabízí. Tento příspěvek se bude sdílet jednou za 14 dní, 

cílovou skupinu u těchto příspěvku budeme nastavovat na lidi pracující ve stavebnictví a na lidi se 

zájmem o bydlení, dům a zahradu. Věk nastavíme na 24-50 let. Příspěvek tak bude mířený nejen na 

koncové zákazníky, ale i na firemní zákazníky.  

 

Druhý příspěvek bude článek, který budeme vydávat zase jednou za 14 dní, a to ve středu. Bude se 

jednat o článek na různé témata, jako je například péče o dlažbu, tipy na jarní realizace koupelen, 

tipy na nové zboží či pocity z navštíveného veletrhu. Tento článek budeme umisťovat i na webové 

stránky. Článek napíše vždy někdo ze zaměstnanců, kdo bude mít, co k danému tématu říct. Cílení 

nastavíme ve větším rozpětí a to 23-60 let, na obě pohlaví. Zájmy uživatelů v tomto případě nasta-

víme opět na stavebnictví, dům, zahradu a bydlení.  

 

 
Obrázek 26 LinkedIn zakládání firemního profilu. Firma nedisponovala LinkedInovým profilem, a proto jsme se rozhodli 
ho založit a rozšířit tak obzory sociálních sítí firmy.  

Zdroj: Linkedin.com 

. 
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6.3 Marketingová kampaň na Instagramu 

Jak jsem zmínil v předchozích kapitolách, firma disponuje Instagramovým účtem, který ale není moc 

využíván. V podstatě se jedná jen obyčejný profil, který není nijak propagován a jsou na něj přidá-

vány obrázky a příspěvky se zajímavým zbožím a realizacemi koupelen. Na profilu chyběly i základní 

informace v popisku profilu, a tak pro věrohodnost stránky tyto informace přidáme. Nejdříve dopí-

šeme informaci o tom, co firma nabízí. Navrhuji popisek: „Kvalitní keramické obklady a dlažby z Itá-

lie, Španělska a Portugalska“. Informace, která by mohla zákazníky dále zajímat je, kde se firma 

nachází a kde má showroom. Proto doplníme informaci o adrese a otevírací době. Firma naštěstí už 

měla vyplněnou webovou stránku, takže tu můžeme vynechat. 

 

Naším cílem bude pro začátek nahnat na Instagramovou stránku co nejvíce nových followers pro 

které je náš obor zajímavý. Využijeme k tomu model soutěže. Prvním místem v soutěži bude sleva 

75 % na koupelnu dle vlastního výběru, druhým místem pak sleva 50 %z celkové ceny. Podmínky 

soutěže budou nastaveny tak, aby zákazník dal stránce follow a sdílel její profil na svém Instagramu 

ve stories. Soutěž bude probíhat měsíc. K soutěži vytvoříme i banner s popiskem: „Vyhraj koupelnu 

skoro zadarmo“, kde budou popsané i podmínky soutěže a její průběh. Tento příspěvek zacílíme na 

vhodnou skupinu uživatelů, které náš obor zajímá, a to tedy na uživatele ve věku 20-55 let – vdané, 

ženaté, novomanželé, rodiče s dětmi do 10 let se zájmy o bydlení, dům a zahradu a hobby. Spravo-

vání reklam a zacílení publika je v tomto případě hodně podobné Facebooku, který používá pro tyto 

účely stejný systém. Velká výhoda je na Instagramu i používání takzvaných hashtagů, kdy jejich po-

mocí mohou uživatelé vyhledávat obsah, který je zajímá. V našem případech proto budeme použí-

vat hashtagy, které se budou týkat bydlení, koupelen, obkladů, dlažeb, realizací a v tomto případě 

i soutěže.  

 

Správným zacílením a používáním hashtagů uspoříme peníze v marketingovém rozpočtu a to proto, 

že budeme oslovovat primárně lidi, které náš obsah zajímá a může z nich vzniknout konverze. Sa-

mozřejmě cílení nesmí být až moc detailní, abychom poté necílili jen na malou skupinku uživatelů.  

 

Rozpočet na kampaň ze začátku nastavíme na 100 Kč za den, abychom zbytečně neplýtvali finanč-

ními prostředky, pokud by nastavení kampaně nebylo ideální. Na Instagramu můžeme zvolit ze dvou 

rozpočtů, a to z denního rozpočtu, kde si nastavíme limit, který je maximálně možný během jed-

noho dne utratit, anebo rozpočet dlouhodobý, kde si můžeme nastavit maximální částku během 

delšího období. V tomto případě bych doporučoval začít ze začátku spíše s rozpočtem denním a 

postupně po „vychytání much“ a úspěšnosti kampaně přejít na rozpočet za delší období. Naším 

cílem pro tuto kampaň je akvizice nových fanoušku Instagramové stránky Obklady Vilímek. 

  

6.3.1 Dlouhodobá strategie 

Dlouhodobá strategie na Instagramu je velice podobná té na Facebooku. Prioritní je ale pro firmu 

využívání Facebooku, kde se nachází většina potencionálních zákazníků.  Instagram je lehce upoza-

děn a vzhledem k tomu, že firma nenajímá žádného externího pracovníka, který by spravoval soci-

ální sítě je potřeba, aby tuto práci vykonávali sami zaměstnanci.  
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Doporučoval bych také vybrat si jednotný vizuální styl, kterým budeme Instagram tvořit. Tím myslím 

vkládat podobný styl fotografií a příspěvků, používat podobné filtry a používat stejné hashtagy. 

Tady bych doporučil si udělat jednotný seznam hashtagů, který by se vkládal ke každému příspěvku 

stejně tak, aby oslovoval to správné publikum. Dalším důležitým bodem je přidávání pravidelného 

obsahu, protože nikoho ze sledujících nezajímá profil, který měsíc nedal příspěvek. Naopak profil, 

na který firma či uživatel pravidelně přidává obsah, může účtu výrazně pomoci. Dále bych navrhoval 

psát popisky k příspěvkům stále stejným stylem, který by měl být zaměřený na představitele našeho 

typického publika.  

 

Příspěvky navrhuji přidávat 3x v týdnu, a to v úterý, čtvrtek a neděli, tak aby uživatelé, kteří nás 

sledují na více sociální sítích neviděli ten stejný obsah každý den. V úterý bychom na Instagramovou 

stránku přidávali návrh realizace zboží koupelen, ve čtvrtek by se jednalo o zboží, které se spíše hodí 

do větších prostorů, jako je na obrázku č. 28 a nedělní příspěvek by se týkal zboží, které je primárně 

určené do venkovních prostor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Každý týden bych doporučoval vybrat jeden ob-

rázek, který se použije jako sponzorovaný pří-

spěvek, aby měl větší dosah. Cílení nastavíme 

opět na 20-55 let, oboje pohlaví, se zájmy o byd-

lení, dům, zahradu, stavebnictví a jako lokaci vy-

bereme celou Českou republiku. Nastavíme zde 

rozpočet na 100 Kč za den, který případně zvý-

šíme, pokud bude tento typ reklamy fungovat.  
 

 

 

Obrázek 27 Reklamní příspěvek firmy Obklady Vilí-
mek. Popisek nastavíme tak, aby zákazníka oslovil. 
Nesmí zde chybět ani informace o sérii zboží. 

 Zdroj: Instagram.com 



 

 64 

6.4 Dlouhodobá strategie na Twitteru 

Zkoumáním jsme společně s majitelem firmy došli k závěru, že aktivita na Twitterové stránce pro 

nás není v tuto chvíli stěžejní a je spíš zbytečná. Twitter není v České republice používán, tak jako 

ostatní sociální sítě a zároveň je i tak vhodný spíš pro zpravodajské zprávy či umělce. Zaměřovat se 

speciálně na Twitterovou aktivitu považujeme za plýtvání finančních prostředků a času. Proto navr-

huji pouze recyklovat obsah z jiných sociálních sítí. 

 

6.5 Google Analytics 

Firma v minulosti neměřila cíle a konverze ve službě Google Analytics a proto jako důležitou věc 

navrhuji nastavit tyto metriky, protože jinak nejsme schopni monitorovat žádnou marketingovou 

aktivitu na sociálních sítích a tím pádem ani reagovat na případné problémy, nebo naopak ještě 

podpořit dobře vytvořenou kampaň.  

 

Měření zapneme tím, že na e-shop správně umístíme konverzní kód ze služby Google Analytics a 

nastavíme měření elektronického obchodu. Pro nás bude ale důležité měřit nejenom cíle objed-

návky, ale doporučuji měřit například i přihlášení k newsletteru či vyplnění formuláře pro poptávky.  

Pro upřesnění všech marketingových aktivit bych navrhoval, aby se zaměstnanci, kteří se starají ve 

firmě primárně o obchod ptali i nových klientů, odkud se o firmě dozvěděli a současně si i tyto 

informace zaznamenávali.  

 

6.6 Webová stránka 

Na úvodní webové stránce bych doporučil rozšířit nabídku menu o položku e-shop. V tuto chvíli je 

odkaz do e-shopu pouze na pravé straně webové stránky a je možné, že si tlačítka do vstupu na e-

shop zákazník nevšimne a firma by tak přicházela zbytečně o potencionální zákazníky. Jako další 

krok bych doporučoval změnit 2 fotky, které jsou na hlavní stránce. U obou fotek se jedná spíše o 

starší modely dlažeb a je tak zbytečné, aby si zákazník myslel, že firma nesleduje nové trendy na 

trhu a prodává spíše starší modely. Naopak musím pochválit popisek na hlavní stránce, kde je vy-

psáno spousta klíčových slov, které jsou dobře vyhledatelné organickým způsobem vyhledávání. 

Vidím zde i seznam výrobců, který je zastaralý (neaktivní loga) a proto bych doporučoval přidat nové 

výrobce a obměnit loga tak, abychom opět zlepšili organické vyhledávání.    

 

Webová stránka obsahuje i část, kde jsou napsané zajímavé články, bohužel zde dlouhou dobu ne-

byl žádný článek přidán a je tak škoda, že je tato část nevyužívaná. Osobně bych doporučil začít psát 

pravidelně 1-2 články do měsíce, které by se do této sekce přidávali. Články, které jsou na webu pak 

opět pomůžou organickému vyhledávání a tím umožní více uživatelů dostat na web firmy. Články 

bych pojmul ve stylu – tipy na letní koupelny, tipy na dlažbu na terasu atd. V tomto oboru se dá 

vymyslet spoustu zajímavých článků, které můžou zákazníka zaujmout a v některých případech mu 

tak pomoct při rozhodování výběru dlažby či koupelny. Články, které shrnují zboží za určitou dobu 

bych doporučil i z pohledu, že firma nabízí spousty produktů a tím pádem „ztěžuje“ zákazníkovy 
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výběr. Protože je znám psychologický jev, že když zákazník vidí spousty produktů a neví, co si vybrat, 

tak si ani nevybere, protože má ve výběru zmatek a web radši opustí či nechá vybírání na pozdější 

dobu. Pokud už máme zákazníka na webu, byla by škoda, aby náš web opustil a nezrealizoval nákup.   

 

V odkazu na kontakty jsou i adresy dvou provozoven. Osobně jsem byl navštívit sklad, který se na-

chází v městysu Ševětín, kde si zákazník může vyzvednout zboží. Bohužel cesta ke skladu je trošku 

složitější a zákazníka může zmást, proto bych doporučoval k adrese přiřadit i mapku, která zákazníka 

do areálu dovede. Zlepšíme tím nejen zákaznickou zkušenost, ale i ušetříme čas firmě i zákazníkovi 

s hledáním areálu a případnému vysvětlování po telefonu, kde se areál nachází.  

 

6.7 Newsletter 

I v dnešní době má newsletter v marketingové komunikaci stálé své místo. Kontakty, které firma 

má z registrací na webu, kde kontakty souhlasili se zasíláním marketingových akcí, by bylo škoda 

nevyužít. Rozhodně by se ale hodilo mít kontaktů ještě více, a proto bych doporučil nastavit na web 

vyskakovací okno, které zasáhne nové zákazníky na webu s informací, že když zadají svojí emailovou 

adresu, obdrží na ní slevu 5 % na svůj první nákup. Tím docílíme větší databáze kontaktů, které 

následně využijeme v newsletteru.  V tomto oboru podnikání není potřeba zasílat zákazníkovi 

emaily každý týden. Osobně bych ale doporučil jednou měsíčně newsletter se zajímavým zbožím 

udělat. Newsletter se může klidně prolínat se zbožím, které bude v článcích na webu, i tak ale může 

zapůsobit na jiné zákazníky a přimět je tak nakupovat na e-shopu Obklady Vilímek.  Nejedná se o 

žádnou drahou položku do marketingového rozpočtu, stačí pouze vytvořit šablonu na zadávání 

zboží, případně nějakou stáhnout volně na internetu a můžeme s rozesíláním začít. 

6.8 PPC reklama 

V současné chvíli není PPC reklama správně nastavená. Zejména klíčová slova byla nerelevantní a 

zbytečně na web odkazovala zákazníky, kteří o produkty neměli zájem. Klíčová slova by měla být 

pravidelně kontrolována, jestli na web neodkazují nerelevantní zákazníky. To vše můžeme provést 

přes Google Analytics.  Doplnit by se měla klíčová slova, která úzce souvisí s oborem. Klíčová slova 

doporučuji aktualizovat podle seznamu níže.  

 

Navrhuji využívat i rozšíření PPC inzerátů, které mohou svým obsahem uživatele více zaujmout. Text 

v inzerátu je nutné zvolit tak, aby daným klíčovým slovům v sestavách reklama odpovídala co 

nejpřesněji. To se týká i vstupních stránek, které by měli být co nejrelevantnější k dotazům. Pro 

nastavení PPC reklam bych navrhoval využít hlavní služby působící na českém trhu, a to službu Go-

ogle Ads a službu Sklik. Obě tyto služby umožňují inzerovat ve vyhledávačích stejně tak využívat 

externích inzertních ploch na jiných webech. Detailní nastavení už asi nepatří do obsahu této práce. 
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6.8.1 Klíčová slova  

Obklady Záchod 

Dlažby Toaleta 

Dlažba jako dřevo Dlažba skladem 

Dlažba jako kov  Obklady mozaika  

Luxusní dlažba  Velkoformátová dlažba  

Luxusní obklady  Návrhy koupelen  

Obklady skladem  Levná dlažba  

Tmel Obklady na záchod 

Silikon Obklady do kuchyně  

Levné obklady  Moderní dlažba  

Levná koupelna  Lesklá dlažba  

Obklady do bazénu Matná dlažba  

Rustikální dlažba Hladká dlažba  

Přírodní dlažba Protiskluzová dlažba  

Dlažba na schody Lapáto dlažba 

Rustikální obklady  Protiskluzové obklady 

Dlažba do bazénu Matná dlažba  

Koupelna Dlažba do kuchyně  

Kuchyň Dlažba na záchod  

Obklady na terasu Obklady Praha  

Obklady do koupelny Obklady české Budějovice 

Lesklé obklady Dlažba obdélníková 

Dlažba čtvercová Tmavé obklady 

Tmavá dlažba Světlé obklady 

Světlá dlažba Černá dlažba 

Obrázek 28 Průběh PPC reklamy. Špatně zvolená klíčová slova v PPC reklamě mohou firmu stát spousty finančních pro-
středků, a to zejména proto, že PPC neboli „plať za proklik“ funguje tak, že kolikrát zákazníci na odkaz kliknou, tolik firma 
zaplatí prostředků, pokud tedy budeme mít nerelevantní klíčová slova, Google, nebo Seznam budou na web odkazovat i 
nerelevantní zákazníky, kteří na webu nenakoupí a jejich odkázání na web tak bude zbytečné.  

Zdroj: https://ebrana.cz/ppc-reklama-co-to-je-jak-funguje 
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Obklady na fasádu Mramorové obklady 

Cihlové obklady Obklady jako žula 

Obklady jako jíl Retro dlažba 

Retro obklady Skleněné obklady 

Černá dlažba Modrá dlažba 

Žlutá dlažba Červená dlažba 

Zelená dlažba Šedá dlažba 

Růžová dlažba Béžová dlažba 

Hnědá dlažba Oranžová dlažba 

Venkovní dlažba Venkovní obklady 

Obklady Vilímek Luxusní koupelny 

Dlažba na chodbu Dlažba do garáže 

Ceramica Listela 

dekor Extravagantní dlažba 

Písková dlažba  Dlažba v akci 

Obklady v akci Koupelny v akci 

Výprodej obkladů Výprodej dlažby  

Tabulka 2 Klíčová slova. Klíčová slova jsou důležitá především pro PPC reklamu a nastavení SEO obsahu na webu. Klíčová 
slova pomáhají odkázat uživatelé ve vyhledávačích na správné stránky. Optimalizace klíčových slov je v dnešní době ne-
dílnou součástí práce s online marketingem.  

 Zdroj: vlastní tvorba 
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6.9 Dlouhodobý plán  

  Dlouhodobý plán 

  Čas Ponděli Úterý Středa 
Čtvr-
tek 

Pátek 
So-
bota 

Neděle 

Facebook 9:00:00 

Předsta-
vení no-

vého 
zboží 

  
Návrh 

realizace 
zboží 

  

Návrh 
reali-
zace 

zboží s 
přáním k 
víkendu 

  
Sdílení 
článku 
18:00 

Twitter 9:00:00 

Předsta-
vení no-

vého 
zboží 

  
Návrh 

realizace 
zboží 

  

Návrh 
reali-
zace 

zboží s 
přáním k 
víkendu 

  
Sdílení 
článku 
18:00 

LinkedIn 12:00:00 

Předsta-
vení no-

vého 
zboží 
(14dní) 

  
Článek 
(14dní) 

        

Instagram 17:00:00   
Návrh 

realizace 
koupelen 

  

Návrh 
realizace 
větších 
prostor 

    

Návrh re-
alizace 
venkov-
ních pro-

storů 

Email Ne-
wsletter 

13:00:00       
Nové 
zboží 
(měsíc)  

      

Blog na 
webu 

18:00:00             Článek 
(14dní) 

Tabulka 2 Dlouhodobý plán marketingových aktivit, toto rozložení jsem vytvořil pro přehled, jak by firma měla marketin-
gové kampaně hlídat. V dnešní době už existují, ale i aplikace třetích stran, kam jednom zadáte, jaký příspěvek, s jakým 
popiskem a kdy 

Zdroj: vlastní tvorba 
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7 Evaluace  

Některé z návrhů byli již v průběhu práce implementovány, většinu z nich lze ale zhodnotit až po 

delším období, a to zejména placenou marketingovou strategii na sociálních sítích, která byla do-

časně odložena kvůli koronavirové krizi. Jediné, co v tuto chvíli můžeme zhodnotit je provedení 

změn na webu, provedení jednoduchých změn na sociálních sítích a rozesílání newsletterů. 

 

Newsletter byla nové věc, kterou jsem panu majitelovi navrhnul, a tak jsme začínali od nuly. Šablonu 

ne emailový newsletter jsme nechali udělat u grafika za přátelskou cenu 1000 Kč. Šablona je dupli 

kovatelná a vytvořená jednoduše tak, aby do ní zaměstnanec firmy, který dostal za úkol starat se o 

newsletter mohl každý měsíc přidat nové zboží a změnit jenom popisky.  

 

Databáze emailových kontaktů čítala kolem 1000 emailových adres, emaily se rozesílali na všechny 

z nich. Za sledovaný měsíc duben se každý týden zvedl počet emailových adres o cca 10. Odhlášení 

odběru newsletteru jsme za březen zaznamenali jenom osmkrát. Podle statistik z Google Analytics 

přinesl newsletter obrat za březen přes 80 000 Kč. Viz tabulka: 

 

Týden  počet kontaktů Míra otevření  Obrat  

1 979 15 %           12 465 Kč  

2 985 20 %           22 845 Kč  

3 1002 18 %           17 389 Kč  

4 1002 21 %           31 895 Kč  
Tabulka 3 Výsledky mailingové kampaně za měsíc březen.  

Zdroj: vlastní tvorba 

Na sociální sítě jsme přidali informace ohledně sídla společnosti, otevírací doby showroomu, kon-

takty a hlavně informaci, čím se společnost zabývá a jaké zboží nabízí. Za měsíc březen tak vzrostl 

počet fanoušků o 15 nových na Facebooku a na Instagramu se počet zvedl o 5 nových followers. 

 

Změny na webu zhodnotit aktuálně nedokážeme, protože je nemáme, jak vyjádřit v číslech. Jediné, 

co máme je zpětná vazba od zaměstnanců skladu, kteří nám sdělili, že jim ubylo telefonátů ohledně 

hledání skladu.  
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Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo popsat funkce a vlastnosti na sociálních sítích a ukázat marke-

tingovou strategii na těchto sítích na vybrané společnosti. Ucelená komunikace, která je v souladu 

s hodnotami podniku hraje klíčovou roli ve fungování marketingové strategii každého podniku. 

Marketingovou komunikaci jsme zkoumali na společnosti Obklady Vilímek, zanalyzovali jsme dosa-

vadní komunikační kanály na sociálních sítích a přišli s návrhem, jak tyto sítě zefektivnit. 

 

Pro tuto práci jsem si stanovil dva cíle. První se týkal analýzy jednotlivých sociálních sítích, a přede-

vším využití jejich marketingového potenciálu. Druhým cílem bylo ukázat marketingovou komuni-

kaci na sociálních sítích na firmě v praxi, zanalyzovat její styl komunikace a společně s majitelem 

vymyslet novou marketingovou strategii, kterou bychom tak podpořili sílu značky a zvedli její pro-

deje.  

 

V praxi se ukázalo, že společnost Obklady Vilímek byla zvyklá komunikovat na sociálních sítích spíše 

nepravidelně a nejednotně, zároveň sociální sítě neměla společnost dobře popsané a chyběli i zá-

kladní informace o sídle společnosti a nabízeném sortimentu. Při analýze jsme zjistili, že firma má 

velkou databází emailových kontaktů, která nijak aktivně nevyužívala. Proto jsme navrhli pravidelný 

newsletter s novinkami z e-shopu a tipy na zajímavé realizace koupelen a dalšího sortimentu z port-

folia firmy. Využití přímého marketingu je pro firmu další způsobem, jak oslovit potenciální zákaz-

níky a přimět je tak k objednávce na e-shopu firmy.  

 

S rozmachem sociálních sítích a internetu je tak na místě, aby společnost podpořila svojí komuni-

kace na těchto kanálech. Ta by měla být shodná s hlavními atributy podniku a těmi jsou, kvalitní a 

zajímavé zboží za dostupné ceny. Firma by měla počítat i s tím, že většina uživatelů využívá sociální 

sítě na mobilních platformách a přidávané příspěvky tak optimalizovat pro toto využití. Pravidelné 

nevyužívání sociálních sítí vedlo k nižšímu zásahu stránky a zároveň zakrnění za konkurencí, která 

sociální sítě pravidelně využívá. V neposlední řadě řešíme i optimalizaci PPC reklamy pomocí služeb 

Google Ads a Sklik, která může být pro firmu velice přínosná, pokud bude mít správně nastavené 

klíčové metriky.   

 

Pro úplnost práce jsem vytvořil pro všechny komunikační kanály časový harmonogram, díky kte-

rému by firma měla vidět v jaké časy a jaké příspěvky na sociální sítě přidávat tak, aby byly pro 

potencionální zákazníky zajímavé a vhodné. 

 

Všechny návrhy v této práci jsem tvořil na základě dlouholeté známosti s majitelem a úzkou spoji-

tostí s celou firmou. Proto jsem měl motivaci, aby návrhy přinesly firmě žádoucí rozvoj a inspiraci, 

a v konečném důsledku i komplexní náhled na marketingovou komunikaci v takto specifickém od-

větví, jako je dům a stavebnictví.   
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