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Průběh

1. den
● Vývoj webu, trendy
● Analýza a návrh webu

2. den
● Propagace webu
● Měření návštěvnosti
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Cíle kurzu

● orientovat se v internet marketingu
● naučit se zadat a vyhodnocovat projekt tvorby webu
● spočítat návratnost investic do online reklamy
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Představení

● Ing. Tomáš Kouba
● FI MUNI, FIT ČVUT
● ChciWWW.cz (2006-2013)
● NetMagnet.cz (2013+)
● LovecPokladu.cz
● Weby pro Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

● @koubic8 (Twitter)
● Google+
● linkedin.com/in/tomaskouba
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Co je internet marketing?

Marketing je o tom, dělat prodeje nepotřebnými. Marketing 
má cíl poznat zákazníka natolik, aby se produkt nebo 
služba staly tak žádanými, že se budou prodávat samy.

Peter Drucker

Tvořit to, co dokážu prodat. Nikoli prodávat, co dokážu 
vytvořit.

Zákazník rozhoduje o tom, co se bude prodávat.
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Marketing jako orchestr

● skladba = brand
● dirigent = ředitel 

marketingu

● nástroje = kanály
● harmonie = prodeje 6/119



Vývoj webu, statistiky, 
trendy
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Dříve: web 1.0
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Dnes: Web 2.0

● začíná okolo roku 2002
● web je pro uživatele

○ vylepšuje se uživatelská přívětivost
○ uživatelé nejen konzumují ale i vytváření obsah
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Web 1.0 dříve
monolog médií
a firem

Web 2.0 dnes
uživatelé publikují obsah,
firmy musí umožnit a 
podporovat konverzace
s uživateli

10/119



Web 2.0 – sociální

● zřejmé: Facebook, 
Twitter, Google+, …

● základ pro personalizovanou cílenou reklamu

● méně zřejmé: Wikipedia (stejná nebo vyšší přesnost než 
encyklopedie Britanica), IMDB, ČSFD
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Dnešní web je obrovská databáze

● 2010 – lidstvo vyprodukuje za 2 dny 5 EB dat = tolik, 
co vyprodukovalo od počátku lidstva do roku 2003
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Web 2.0

● Teorie malého světa
○ 92 % dvojic na Facebooku se zná přes 4,7 

mezipřátel
○ před 50 lety zjištěno číslo 6 (Šest stupňů 

odloučení)
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Zítra: Web 3.0?

● sémantický web – přechod od vyhledávání 
dokumentů k získávání informací ze strukturovaných 
dat.

● Sémantický web už přichází (mikrodata a schema.org, 
RDF, …).
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Google v roce 1998

15/119



Google dnes

knowledge graph
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Okamžité odpovědi

Google dokáže 
odpovědět na dotaz, 
aniž by uživatel musel 
klikat na nějakou 
webovou stránku.
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Propojení lokality, firemního zápisu a 
uživatelských zkušeností
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Google Rich Snippets

Možnost zatraktivnění výsledku vyhledávání
● Recenze

● Autorství článků

● Ceny v e-shopu

● lze sladno implementovat, více v nápovědě Googlu
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https://support.google.com/webmasters/answer/99170


Zítra: Web 3.0?

Osobní agent
● mobilní rádce, 

který mi radí, co 
můžu nebo mám 
udělat

● Google Now 
(Android) (ukázka 
youtube)

● Siri (iPhone)

○ Např.:
■ doporučí film v kině, který se líbí mým kamarádům, se kterými mám 

společné filmy a nabídne jeho koupi
■ detekuje symptomy nemoci a vyhledá řešení

20/119



Vývoj online tržeb
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Vzrůstající podíl hledání na mobilech

www.biakesley.com 

Dnes cca 10 % 
návštěv webů se 
děje přes 
mobilní zařízení.

Na konci roku 
2013 Facebook 
vydělal více na 
reklamě 
zobrazované na 
mobilních 
zařízeních než 
na PC/Mac.
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Vývoj online marketingu

● 2000 – mít stránky

● 2007 – SEO, PPC, Web 2.0

● 2013 – SEO, PPC, Web 2.0, content marketing, sociální 
sítě, UX (user experience), zvyšování konverze, 
sémantický web
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Ponaučení

1. Aktivně komunikujte s uživateli. Zkuste vytvořit web, 
který bude žít.

2. Umožněte uživatelům vkládat obsah – nejen diskuse, 
ale i něco extra. Např.:
○ LovecPokladu.cz – Lovci Historie
○ SmallCars.cz – moje garáž

3. Implementujte mikrodata – Rich snippets (https:
//support.google.com/webmasters/answer/99170).

4. Myslete na mobilní uživatele, vytvořte příjemné 
uživatelské rozhraní pro mobilní telefony.
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Další zdroje

● Google Think insights
● http://futurefriendlyweb.com/
● DataDealers video
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Příprava webu a 
propagace
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Proces tvorby stránek

1. Analýza cílových skupin a požadavků → doc
2. Analýza prostředí (kw, současný web, ...) → online 

nástroje, Google Analytics, ...
3. Návrh struktury webu → doc, obrázky (wireframy, 

prototyp)
4. Příprava obsahu a copywriting 
5. Grafický design, programování → Webnode, 

Wordpress, agentura
6. Propagace → PPC, sociální sítě, SEO, ...
7. Měření výkonnosti → Google Analytics
8. Úpravy, doplňování a vylepšování → zadavatel, 

agentura
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1. Analýza cílových 
skupin a požadavků
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