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Anotace
Diplomová práce „Využití WWW stránek jako marketingového nástroje u ČT a ZDF“ se
zabývá

užitím

WWW

stránek

jako

nástroje

internetového

marketingu

u

dvou

veřejnoprávních televizních vysílatelů – České televize a ZDF (Zweites Deutsches
Fernsehen). V teoretické části práce popisuje služby internetu a jejich možné využití pro
marketingové účely. Dále je přiblížen internetový marketing a jeho nástroje, z nichž je
podrobněji rozpracován nástroj, kterým jsou WWW stránky. V závěru teoretické části jsou
uvedena základní data týkající se Customer Relationship Managementu. Komparačněanalytická část práce pak nejprve podle předem stanovených kritérií analyzuje WWW
stránky ČT a ZDF z pohledu internetového marketingu a následně provádí komparaci
získaných poznatků a vyvozuje závěr.

Annotation
Die Diplomarbeit „Die Verwendung der WWW-Seiten als Mittel des Marketings bei CT und
ZDF“

beschäftigt

sich

mit

der

Verwendung

der

WWW-Seiten

als

Mittel

des

Internetmarketings bei zwei öffentlich rechtlichen Sendern – CT und ZDF. In dem
theoretischen Teil der Arbeit werden die möglichen Dienste des Internets und ihre
mögliche Nutzung für Marketing-Zwecke beschrieben. Weiter wird das Internet-Marketing
mit seinen Instrumenten erklärt, aus diesen wird dann detallierter das Instrument WWWSeiten ausgearbeitet. Zum Schluss des theoretischen Teils sind die Grunddaten zum
Customer Relationship Management genannt. Der zentrale komparatistisch-analytische
Teil dieser Arbeit analysiert, nach vorher bestimmten Methoden, die WWW-Seiten CT und
ZDF aus der Perspektive des Internet-Marketings und daraufhin folgt ein Vergleich der
gemachten Erkenntnisse und daraus leitet sich dann das Fazit.
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Motto
Internet nelze přirovnat k ničemu z kamenného světa – není to ani ´jen´ vývěska, firemní
štít, výloha, obchod, jednací místo, je to svým způsobem všechno dohromady
a ještě něco navíc.
(Hlavenka, 2001, s. 95 a 96)
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1. ÚVOD
Prezentace skrze WWW stránky je dnes u firem nutností. I firmy, které přes internet
neprodávají své zboží nebo přes něj nerealizují své služby, provozují WWW stránky.
Důvodem existence WWW stránek u takových firem je potřeba prezentace firmy, možnost
získávat podněty od zákazníků a nabídnout jim komfortní prostředí pro komunikaci. Firmy
přes WWW stránky uskutečňují důležitou část internetového marketingu. Specifickou
kategorií v oblasti firem, které se prezentují pomocí WWW stránek, jsou audiovizuální
média. Zatímco například zpravodajské portály používají WWW jako kanál pro přenos
sdělení, stránky audiovizuálních médií většinou zahrnují prezentaci média jako takového,
informují o službách tohoto média a WWW stránky jako kanál používají zatím (v České
republice) v omezené míře, ačkoliv důraz kladený na tuto složku je stále více patrný.
Právě tato členitost požadavků na WWW stránky audiovizuálních médií spolu s prudce se
rozvíjejícími možnostmi zprostředkovávání a konzumování audiovizuálního obsahu
pomocí internetu, mě vedla k rozhodnutí zpracovat moji bakalářskou práci.
Úkolem práce je zjistit a porovnat, jak dva veřejnoprávní televizní vysílatelé (ČT a ZDF)
využívají své WWW stránky pro marketingové účely a jak se vyrovnávají s tendencí
vytvářet z WWW stránek vedle marketingového a propagačního nástroje také komunikační
kanál pro přenos audiovizuálních sdělení.
V tezích bakalářské práce bylo uvedeno konkrétní datum, ke kterému měla proběhnout
komparace WWW stránek ČT a ZDF. V tomto ohledu jsem podcenil zásadní rys online
prostředí – a sice jeho proměnlivost. Stránky není možné zakonzervovat a zkoumat je i po
několika měsících nebo letech v nezměněné podobě. Z tohoto důvodu byly stránky
porovnávány průběžně. Stejně jako se aktualizovaly a vyvíjely WWW stránky obou
televizí, snažil jsem se aktualizovat a vyvíjet svoji práci, aby byla data v analytickokomparační práci co nejaktuálnější. Rozhovory s pracovníky z online oddělení jsem se
proto také rozhodl provádět co nejblíže k termínu odevzdání práce, aby přinesly fakta co
možná nejaktuálnější. Oproti úmyslu popsaného v tezích – zkoumat veškeré online aktivity
vysílatelů – jsem se rozhodl zúžit téma práce jen na WWW stránky a na marketingové
využití tohoto nástroje vysílateli. Práce se ve své druhé rovině na rozdíl od tezí snaží také
9

reflektovat vývoj v oblasti používání WWW stránek jako kanálu pro přenos audiovizuálních
sdělení, protože tento již v současné době s marketingovým využitím stránek úzce souvisí.
Skutečnosti, které mě vedly k částečné úpravě tezí a názvu bakalářské práce, byly dány
podrobným průzkumem WWW stránek obou vysílatelů, rozšířením si teoretického obzoru
a potřebě přizpůsobení se realitě internetu.
Analyticko-komparační část nejprve zkoumá jednotlivé stránky podle kritérií, která jsou
nastíněna v kapitole 8, a navíc si z marketingového hlediska všímá také speciálních prvků,
které jednotlivé televize na svých stránkách zavedly. V komparaci jsou porovnávané
kategorie srovnány a s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými institucemi a je vysloven
závěr, který uvádí, nakolik využívají ČT a ZDF potenciálu WWW stránek jako nástroje
internetového marketingu, v čem jsou podobnosti a kde se obě televize v přístupu k WWW
stránkám liší.
Literatura k tématu internetového marketingu, ač se jedná o mladý obor, je poměrně
rozsáhlá. V České republice se tématu věnují především Hlavenka, Stuchlík, Sedláček a
Blažková. Publikace zahraničních autorů (Dyché, Chaffey, Kotler) přinesly práci postřehy z
anglosaského a amerického prostředí, kde firmy začaly používat internet a s ním i
marketingové výhody tohoto prostředí dříve než v ČR. Nezbytné byly pro práci články na
odborných serverech, které reflektují aktuální stav a trendy v oblasti internetového
marketingu. Při práci s prameny jsem pro doplnění souvislostí a aktuálních dat kontaktoval
online sekce obou vysílatelů.
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2. ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU
Při základním vymezování tématu jsem se rozhodl, že se zaměřím na marketingové téma
v mediální oblasti. Oblast médií je mi blízká, studuji vedle MKPR také žurnalistiku a vždy
mě přitahoval průnik nebo právě naopak extrémní polohy obou oborů. Ať se jednalo
o vztah novinář – PR man nebo o přirozené propojení média (ve svém původním smyslu,
jako nosiče) a marketingu. Rozhodl jsem se proto věnovat marketingové komunikaci, jak ji
používají média.
V posledních dvou letech jsem se nejčastěji setkával a zaobíral e-médii, ve své klauzurní
práci jsem se zabýval novými fenoménem „e-newspaper“1 – novin založených na bázi epapíru, sám jsem se ze zájmu vzdělával v oblasti ovlivňující e-média (web 2.0, netart)
a v praxi jsem pracoval jako online editor a tvůrce animací pro informační WWW stránky.
Rozhodl jsem se proto, že výše zmíněné téma „marketingová komunikace, jak ji používají
média“ umístím do online mediální oblasti.
Od počátku, kdy jsem začal promýšlet téma své bakalářské práce, jsem věděl,
že se nechci zabývat jen popisem jedné konkrétní marketingové strategie, tedy zkoumat
izolovaně z marketingového hlediska jen jeden jev, ale že budu pracovat na práci
komparační. Nejprve jsem si proto zvolil téma a následně dvě oblasti, ve kterých jsem
téma zkoumal. Jelikož se mi již v práci „ZDF a ARD – programová nabídka
a institucionální postavení obou vysílatelů“2 a v příspěvku „Komparace zpravodajské
složky ve vysílání ČRo7 a DW“3 použití komparační metody osvědčilo, použil jsem ho
i v případě své bakalářské práce.
Protože je v mé práci ale klíčová marketingová stránka věci, nechtěl jsem volit médium,
které online prostředí (konkrétně WWW stránky) používá jako svůj hlavní komunikační
kanál, dostal bych se tak nejspíše ke studiu komunikace (nikoli marketingové) onoho
1 „Noviny na e-papíře – nebezpečný konkurent tištěných novin?“, klauzurní práce, vedoucí práce
PhDr. Ondřej Neff, 2007.
2 Semestrální práce z předmětu „Rozhlas a televize ve světě“, vedoucí práce PhDr. Václav Moravec, 2008.
3 Příspěvek na semináři o současném rozhlasovém zpravodajství, 22. 4. 2008, FSV UK, Smetanovo
nábřeží 6, místnost č. 215.
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média. Rozhodl jsem se proto vyhledat médium, které používá WWW stránky především
k uskutečňování marketingových cílů a sebeprezentaci nebo je jako distribuční kanál pro
rozšiřování mediálního obsahu používá pouze sekundárně. Soustředil jsem se proto
na média audiovizuální. Online verze deníků nebo zpravodajské servery jsem ponechal
stranou.
Již od počátku jsem chtěl použít komparační metodu a porovnat marketingovou
komunikaci, uskutečňovanou přes WWW stránky, českého a německého média, hledal
jsem proto taková média, jejichž komparace by byla relevantní. Jelikož u komerčních
médií je vždy obtížnější najít měřítko, podle kterého by se dala porovnávat, zvolil jsem
média veřejnoprávní. V ČR Českou televizi a v Německu ZDF. Úmyslně jsem volil ZDF,
protože její centralizované uspořádání je na rozdíl od ARD lépe srovnatelné s ČT.
Moji volbu ČT a ZDF navíc podporoval fakt, že jsem měl v ČT osobní kontakt na online
oddělení, a mohl jsem tak získávat informace přímo „od zdroje“. Stejně tak jsem následně
navázal kontakt s online oddělením ZDF.
Komparaci médií dvou různých státu jsem volil jednoduše proto, že v ČR neexistuje druhá
veřejnoprávní televize, Německo jsem potom vybral z toho důvodu, že k němu mám blízký
vztah, ovládám jazyk na potřebné úrovni, několikrát jsem se již německými médii zabýval
a především – WWW stránky ZDF mě z marketingového i uživatelského hlediska natolik
zaujaly, že jsem chtěl zjistit a porovnat, jak oblast WWW stránek marketingově využívá
jediný český veřejnoprávní televizní vysílatel – Česká televize.
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3. SLUŽBY NABÍZENÉ INTERNETEM
„Internet sám o sobě představuje pouze médium nebo-li komunikační infrastrukturu. To, co
uživatele zajímá, je spektrum služeb, které skrze něj fungují, resp. které internet nabízí.“
(Kozel, 2003, s. 12)
Stejné tvrzení, jaké výše prezentuje Kozel, platí i pro marketingové pracovníky, internet je
pro ně dalším možným prostorem (po „kamenném4“ prostředí), kde mohou vyvíjet
marketingové aktivity, protože stejně jako v kamenném světě, i na internetu se podniká,
obchoduje a komunikuje. Internet svojí povahou umožňuje využívat mnoho služeb, ne
každá je úplně vhodná pro marketingovou činnost, některá je užívána pro speciální
marketingové aktivity, jiná je naopak vhodná pro většinu marketingových aktivit. Spolu
s vývojem internetu dochází přirozeně i k vývoji jeho jednotlivých služeb, některé
se přizpůsobují a vylepšují se, jiné stagnují a některé zanikají nebo se dostávají na periferii
zájmu uživatelů internetu.
Přehled základní služeb internetu je nutný pro vytvoření si celistvého pohledu
na internetový marketing, tato práce se sice věnuje jen těm nástrojům, které jsou
používané v rámci jedné služby (WWW stránky), a WWW stránkám jako nástroji
samotnému, internetový marketing má ale mnohem širší pole působnosti. Většina z níže
vyjmenovaných a přiblížených služeb umožňuje užití specifických marketingových nástrojů
.

3.1 e-mail – elektronická pošta
E-mail „...je základní, nejrozšířenější službou, kterou internet poskytuje. Pro e-mail je
charakteristická vysoká rychlost přenosu informací a nízké náklady spojené s přenosem.
E-mail je často využíván ke komerčním účelům (zejména v marketingové komunikaci).
Výhodou jsou až 20krát nižší náklady než i klasického direct mailu.“ (Kozel, 2003, s 12)

4 Přízvisko „kamenný“ používá Hlavenka (Hlavenka, 2001) pro podnikání, služby a objekty, které probíhají
respektive existují v reálném světě. Toto označení dále přebírá i tato práce.
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Jelikož je e-mail službou, se kterou se uživatel stýká stejně často nebo i častěji než
s WWW stránkami, jedná se z marketingového hlediska o zajímavou službu. Její
zajímavost podporují kromě již zmíněné rychlosti, vysokého počtu uživatelů a nízkých
nákladů i následující faktory, jak je udává Prokop (Prokop, 2001): „Emailovou komunikaci
lze velice snadno a efektivně automatizovat. Nejedná se přitom jen o automatizované
generování obsahu sdělení, ale i o automatizaci vlastní komunikace, tj. odesílání zpráv
v reakci na vnější události a zpracování došlých zpráv.“ Vedle možnosti automatizace
emailové komunikace přináší Prokop ještě dva faktory, které z e-mailu jako služby činí
marketingově hojně využívanou oblast, jsou to vysoká schopnost ovlivnění a iniciativa
v rukou odesílatele.
„E-mail v mnoha ohledech vykazuje vyšší schopnost ovlivnit příjemce než tradiční
papírový dopis. Psychologicky navozuje pocit větší naléhavosti, poněkud paradoxně je
trvalejší – příjemci si došlé zprávy často archivují a jsou schopni je dohledat – a je
interaktivní, na e-mail se snadno odpovídá, jde kliknout na hypertextové odkazy.“
Poslední zmíněný faktor, tedy iniciativa v rukou odesílatele, je velmi důležitý pro řízenou
marketingovou komunikaci, marketingový pracovník má jasný přehled, komu své sdělení
poslal, může cílit na jednotlivé osoby a své sdělení podle toho přiměřeně upravovat.
„Na rozdíl od jiných forem reklamních (ale i marketingových5 obecně, pozn. aut.) sdělení,
má v případě emailu iniciativu odesílatel. On rozhoduje o tom, kdy a jak často příjemce
zprávy obdrží.“ (Prokop, 2001)
V rámci e-mailu jako služby je ještě vhodné zmínit pojem e-mail marketing, ten je právě
zastřešujícím pojmem pro e-mailovou reklamu a další možné marketingové aktivity
prováděné pomocí e-mailu. Sedláček (Sedláček, 2006, s. 220) o e-mail marketingu říká:
„E-mail marketing … zahrnuje i další marketingové aktivity (kromě e-mailové reklamy,
pozn. aut.), které využívají e-mail jako prostředek, ale nejde vždy o reklamu v klasickém
smyslu. Patří sem autorespondery, e-ziny6, e-mailové konference, newslettery a další.“

5 E-mail neznamená pro marketing jen reklamu, e-mail jako službu využívají i další marketingové nástroje.
6 E-zinem se rozumí elektronický magazín, který je konzumentovi dodáván právě pomocí služby e-mail.
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3.2 WWW – World Wide Web
WWW je nejmladší, ale jak udává Kozel (Kozel, 2003, s. 13), vedle e-mailu také
nejrozšířenější služba internetu. Důvody, proč se WWW stal tak populárním mezi uživateli
i marketingovými pracovníky, jsou nasnadě. Sedláček (Sedláček, 2006, s. 35) výhody
webu shrnuje do následujících bodů:
a) web je uživatelsky jednoduchý a přitom přívětivý a atraktivní
b) je hypertextový7 (a hypermediální8)
c) je distribuovaný (věcně navazující dokumenty mohou být kdekoli)
d) poskytuje jednotné uživatelské rozhraní pro přístup k celé řad služeb (např. email přes webové rozhraní, objednávky zboží a služeb, elektronické platby) a současně
poskytuje univerzální platformu pro vývoj těchto aplikací.
Web umožňuje fungování celé řady „podslužeb“, z nichž některé jsou již možnými
marketingovými nástroji, z tohoto důvodu budou služby-nástroje jako RSS9, blogy,
microsites, SOE nebo SEM analyzovány v kapitole 5.

7 „Hypertextový dokument umožňuje uživateli pohybovat se mnoha směry a způsoby a má možnost
rychleji vyhledat témata, která ho zajímají. Podstatou hypertextu je nelineární přístup k informacím.“
(Sedláček, 2006, s. 73)
8 O hypermédiích hovoříme tehdy, jsou-li na WWW stránce vedle textu a hypertextových odkazů ještě další
objekty (obrázky, zvuky, videa, atd.), které všechny dohromady určují, že jediná stránka v sobě slučuje
několik mediálních formátů a ještě je hypertextová.
9 Really Simple Syndication nebo také Rich Site Summary
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3.3 FTP – služba pro přenos souborů
FTP (File Transfer Protocol) je službou pro přenášení souborů. Její výhodou je, že může
probíhat i mezi počítači, které mají rozličné operační systémy. Pro využití služby FTP jsou
nutné alespoň dva počítače. První počítač má nakonfigurován FTP server. Právě přes FTP
server jsou pak dále poskytována data pro ostatní počítače, které se pomocí protokolu
FTP k výchozímu počítači-serveru připojí. Tyto ostatní počítače jsou většinou nazývány
klienty a pomocí speciálního programu (např. Windows Commander) mohou tito klienti
data nejen odesílat a stahovat, ale také je mohou přejmenovávat nebo mazat.
„Dříve FTP sloužila především k přístupu do veřejného depozitáře souborů a umožňovala
přenos těchto souborů. Dnes tuto službu využívají především hardwarové a softwarové
organizace nabízející zákazníkům návody, demo verze produktů, update atd. FTP je
využíván jako nástroj technické podpory a poprodejních služeb.“ (Kozel, 2003, s.14)
FTP proto využívají především ty části marketingového oddělení, které mají za úkol
podpůrný servis a poprodejní služby. Přes FTP je totiž možné přenést velké objemy dat,
má-li proto firma doručit svému zákazníkovi např. jako bonus novou verzi programu, který
zákazník dříve zakoupil, učiní tak buď tak, že pošle zákazníkovi odkaz ke stažení nové
verze, nebo mu ji pošle právě přes protokol FTP.

3.4 Adresné diskuzní skupiny (elektronické konference)
Jedná se o službu internetu, která v České republice není příliš rozšířená. Podstatou
adresných diskuzních skupin je e-mail, jedná se tedy spíše o službu v rámci služby než
samotnou kategorii, díky její specifičnosti ji ale tato práce jako samostatnou uvádí.
Elektronická konference je jednu z nejstarších služeb internetu, neboť k jejímu fungování
je zapotřebí pouze funkční e-mailové schránky. Samotná konference má vlastní emailovou adresu, na kterou účastníci konference posílají své příspěvky a tato je pak
distribuuje ke všem účastníkům konference. Nabízí se přirozeně paralela k diskuzním
skupinám a chatům10, které jsou provozovány díky službě WWW. Výhodou elektronické
konference je především způsob jejího vedení, protože uživateli postačí třeba jen pomalé
10 Chat je označení pro diskuzi v reálném čase, která probíhá pomocí internetu a účastní se jí dva nebo více
lidí.
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připojení k internetu. Uživatel si pak může příspěvky stáhnout do počítače a v klidu je
pročítat offline11. Svojí povahou se elektronické konference využívají spíše pro odborné
debaty a ne pro chatování ve smyslu ukrácení volné chvíle a pobavení, kde převažuje
rychlost komunikace nad jejím obsahem. S nástupem WWW se popularita elektronických
konferencí snížila.
Elektronické konference jsou podle Sedláčka (Sedláček, 2006, s. 39) nazývány adresními
diskuzními skupinami ze dvou důvodů: „... (1) uživatel si konkrétně (adresně) vybírá,
z kterých konferencí chce příspěvky zasílat. (2) Současně příspěvky dochází doslova
na uživatelovu (e-mailovou) adresu.“
Využití adresných diskuzních skupin z marketingového hlediska spočívá především
v možnosti získat názory a přání zákazníků. Marketingový pracovník může například
v diskuzní skupině věnující se designu laptopů zjistit, jaký design uživatelé preferují, co by
si přáli a co naopak určitě nepřáli. Diskuzní skupiny tak mohou pomoci při STP (viz
kapitolu 5.1).

3.5 Network News (Neadresné diskuzní skupiny)
Neadresné diskuzní skupiny se také nazývají news či USENET. Jedná se o typickou pull12
technologii. Network news fungují tak, že správce serveru rozhodne, z kterých oblastí chce
odebírat diskuze. Například může nadefinovat, že chce dostávat diskuze k tématu sport
a literatura, na server pak v tzv. „balících“ proudí všechny příspěvky k těmto tématům.
Uživatel se pak k takovému serveru připojí, vybere si oblast, která ho zajímá a může si číst
a vytvářet příspěvky. Rozdílem oproti adresným skupinám je, že příspěvky uživatel
nepřijímá pomocí e-mailu, tedy nechodí adresně k němu do schránky, ale sám si je
na serveru vyhledá. „Základní poslání této služby je tedy prakticky stejné jako u adresných
konferencí elektronické pošty. Cílem je umožnit lidem diskuzi a výměnu informací na dané
téma, které je zajímá. Rozdíl mezi oběma druhy je tedy technologický a ne ideový.“
11 Offline je stav, kdy počítač (nebo jiné zařízení) není připojeno k internetu, opakem je termín online.
12 Všechny služby, které poskytuje internet mohou být rozděleny do dvou kategorií: push a pull. Při užití pull
technologie je uživatel aktivní a sám vyhledává informace, které chce konzumovat, typickým příkladem
jsou WWW stránky. U push technologie je uživatel pasivní a konzumuje informace, které jsou mu
zasílány, aniž by mohl ovlivnit, zda informaci chce nebo nechce obdržet. Typickou push technologií je
např. e-mail.
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(Sedláček, 2006, s. 40) K využívání služby Network News může uživatel použít WWW
prohlížeč, poštovní program (Outlook, Thunderbird) nebo specializovaný program, který
využívají především dlouholetí uživatelé Network News.
Samotné News jsou rozděleny hierarchicky podle témat, existuje zhruba 10 až dvacet
základních skupin, ty se pak dále štěpí na principu stromové hierarchie do dalších
podtémat. Jednotlivé téma je nazýváno uzlem, samotné uzly mají většinou následující
strukturu pojmenování: comp.lang.php, tedy tři klíčová slova, která jsou oddělena tečkou
a informují uživatele o obsahu diskuze, ve zmíněném případě by se jednalo o uzel
„počítače“, poduzel „programovací jazyky“ a podpoduzel „jazyk PHP“. Možné využití
neadresných skupin z marketingového hlediska je stejné jaku u skupin adresných.

3.6 Instant messaging
Do služby Instant messaging spadají programy, které podporují komunikaci v reálném
čase.
Služba IRC13 patří mezi starší služby internetu, vnikla již v roce 1988 a jak udává Sedláček
(Sedláček, 2006, s. 46): „IRC představoval jednu z prvních možností komunikace
v reálném času, dostupnou všem uživatelům internetu.“ Síť IRC tvoří mnoho propojených
IRC serverů, uživatel se pak k některému serveru připojí (zadá přihlašovací údaje)
a pomocí speciálního programu může diskutovat v reálném čase s několika lidmi, a to
dokonce v několika rozličných diskuzích najednou.
V Čechách je nejrozšířenější chatovacím programem ICQ, jedná se také o první program
svého druhu, byl vyvinutý izraelskou společností Mirabilis a jeho betaverze byla spuštěna
v roce 1996.
Služby typu Instant messaging naleznou v marketingu uplatnění nejen při průzkumu
zákaznických představ a požadavků, ale především fungují jako moderní komunikační
prostředek mezi firmou a zákazníkem. Většina internetových obchodů má nepřetržitě
k dispozici nějakého vyškoleného pracovníka, který odpovídá na dotazy směřující

13 Internet Relay Chat
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k produktů a službám firmy, radí a pomáhá. Velikou výhodou je, že zákazník (na rozdíl
od e-mailu) může dostat odpověď hned, může na ni pružně reagovat otázkou a dostávat
další navazující odpovědi, dokud není problém zcela vyřešen. Služby typu Instant
messaging nalézají uplatnění u CRM (viz kapitolu 6). Instant messaging lze také využít pro
umísťování reklam.

3.7 SMS operátor
SMS operátor je službou, která umožňuje psát SMS zprávy na klávesnici počítače,
rozesílat je v určitou dobu a ve většině případů neplatit za rozesílání (vyskytuje se i forma
sponzorovaných zpráv, kdy je zpráva odeslána zdarma, ale příjemce na jejím konci nebo
začátku obdrží reklamní text). Stejně jako je možné poslat SMS z počítače na mobilní
telefon (přes rozhraní WWW nebo pomocí e-mailu), existuje i možnost odeslání e-mailu
z mobilního telefonu na počítač.
Využití SMS operátorů je v marketingu především v možnosti rozesílat reklamu. Reklamní
část je v textové zprávě sice většinou graficky oddělena, jelikož je ale velice krátká
a následuje těsně před nebo těsně po zprávě, adresát si ji většinou přečte.

3.8 Telefonování přes internet
Zhruba v polovině 90. let se v USA začalo rozmáhat telefonování pomocí internetu. Kozel
(Kozel, 2003, s. 13) rozděluje telefonování po internetu do tří oblastí. První je telefonování
z počítače na počítač, druhé z počítače na mobilní telefon a třetí z mobilního telefonu
na mobilní telefon. U první služby je nutné, aby měly oba počítače mikrofon a reproduktor
a nainstalovaný speciální software (např. Skype), samotné telefonování je zdarma,
uživatelé tak hradí jen náklady na připojení k internetu. U druhé možnosti je třeba využít
služeb firmy, která přesměrovává hovory na jednotlivé uživatele mobilních telefonů,
obvyklým způsobem placení je koupě předplacené karty s určitým počtem volných minut.
Volání je pak sice zpoplatněno, ale je levnější (především u mezinárodních hovorů) než
volání z pevné linky nebo mobilního telefonu. Třetí možností je telefonování z mobilního
telefonu na mobilní telefon, kde je k přenosu hovoru využíváno internetových (datových)
sítí. Při takovém telefonování stačí jednoduše před požadované číslo napsat zvláštní
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předvolbu.
Přes internet je možné také faxovat, tato služba ale není příliš využívaná, neboť je
výhodnější zaslat adresátovi e-mail.
Marketingové využití telefonování po internetu je podobné jako u programů spadajících
do skupiny Instant messaging, zákazník může s firmou komunikovat rychle, efektivně
a zadarmo.

3.9 P2P
Peer to peer lze přeložit jako „rovný s rovným“ a jedná se o službu, pomocí které spolu
jednotliví uživatelé komunikují přímo, nikoli jako u většiny služeb internetu založených
na bázi klient-server. Jedná se proto spíše o způsob komunikace než o službu jako
takovou. Využití nalézají P2P sítě především u sdílení souborů (file sharing). Nejčastěji
uživatelé sdílejí hudby, filmy a software. Jak píše Sedláček (Sedláček, 2006, s. 45): „Velká
část tohoto obsahu je šířena způsobem, který porušuje autorská práva.“
Jak dále Sedláček poznamenává, marketingové využití P2P sítí je zatím v plenkách,
objevují se ale pokusy použít zde nástroje virálního marketingu (viz kapitolu 5.2). Při
monitorování nejčastěji stahovaného obsahu mohou také firmy získat zajímavá data pro
budoucí marketingová rozhodnutí (jaký typ výrobku nebo služby zavést apod.).

3.10 Ostatní
Mezi další služby lze zařadit například aplikace virtuální reality, podle Kozla (Kozel, 2003,
s. 14) se jedná o „... vytváření prostorových efektů, které umožňují uživatelům procházet
simulovaným prostředím.“ Dále je možné zařadit službu WAP14, což je služba, pomocí
které se k internetu mohou připojit uživatelé mobilních telefonů, stránky WAPu jsou
programovány v jiném jazyce než než WWW stránky. Mezi další služby patří také různé
audio a videokonference nebo streaming15 videa či hudby.
14 Wireless Aplication Protocol
15 Služba umožňující volné plynulé přehrávání hudby nebo videa, využití nalézá například u internetových
rádií, televizí nebo u zpravodajských serverů.
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Marketingové využití streamingu a aplikací virtuální reality je přínosné právě například
u stránek televizí, které mohou prostřednictvím streamingu nabídnout návštěvníkovi
stránek přístupné ukázky nebo dokonce celé relace. Pomocí aplikací virtuální reality pak
mohou podobné instituce jako jsou televize nabídnou návštěvníkovi stránek třeba
procházku po areálu instituce s komentářem.
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4. INTERNETOVÝ MARKETING
Spolu s rozvojem internetu a zvyšujícím se počtem jeho uživatelů16 se konstituoval
a vyvíjel internetový nebo také online marketing. Firmy, organizace i jednotlivci získali
nové prostředí, které jim umožnilo obchodovat, informovat a prezentovat se s použitím
nových technologií, nástrojů a postupů.
Internet pomocí svých služeb přináší výhody pro podnikatele (firmu) i zákazníka. Kozel
Kozel, 2003, s. 15) shrnuje oblasti marketingu, kde internet přináší výhody následovně:
−

pomocí elektronického dotazování je možné rychle a včas zjistit zákazníkovy potřeby
a těchto poznatků využít v nabídce svých produktů a lépe uspokojit poptávku

−

snížení nákladů (zejména administrativních)

−

lepší spolupráce s ostatními subjekty podnikání

−

úspora času v oblasti podnikání

−

získávání včasných informací, které byly v minulosti méně dostupné a náročněji
zjistitelné

Pro tuto práci je ale vedle prvního bodu důležitá především možnost prezentace firmy
pomocí nástrojů, které se dají u jednotlivých služeb internetu využít.
Práce se ve své analyticko-komparační části zaměřuje na WWW stránky veřejnoprávních
televizí, zkoumá je a porovnává z marketingového hlediska. WWW stránky17 mají
16 V České republice je podle nejaktuálnějších dat (2Q 2007, Český statistický úřad) vybaveno 40 %
domácností osobním počítačem a 32 % domácností je připojeno k internetu. V Německu je podle
nejaktuálnějších dat (2007, Statistisches Bundesamt Deutschland) vybaveno osobním počítačem 73 %
domácností a 65 % domácností je připojeno k internetu. Česká republika a Německo jsou vybrány
vzhledem k analytické části práce. Pro podrobnější informaci o stavu a vývoji užívání internetu v ČR
a Německu viz přílohy č. 1 a 2.
17 „...World Wide Web. V praxi se často setkáváme se zkratkou WWW nebo pojmem Web a do češtiny
se někdy tato tři slůvka překládají jako ´celosvětová pavučina´“ (Stuchlík, 2000, s. 58) Práce bude užívat
pojem web tehdy, bude – li hovořit o WWW, Stuchlík sice píše web s velkým počátečním písmenem,
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z marketingového pohledu dvě funkce. Zaprvé jsou místem, kde se může internetový
marketing rozvíjet a používat své nástroje, zadruhé pak samy svým designem,
přesvědčivostí,
internetového

přehledností,
marketingu.

náplní

a technickými

K vyjmenovaným

požadavky

vlastnostem

lze

jsou

také

nástrojem

přiřadit

ještě

copywriting18 pro WWW stránky. (Krutiš, 2005)

4.1 e-business, e-commerce
Pro dobré pochopení této dvojí úlohy WWW stránek je nutné získat představu i o ostatních
službách, které internet19 kromě WWW nabízí (viz kapitolu 3), uspořádat jednotlivé
nástroje internetového marketingu (viz kapitolu 5), z nichž jeden je právě i samotný design
a přesvědčivost WWW stránek, a přiblížit internetový marketing jako takový.
Stejně jako musí mít klasický marketing20 prostor, ve kterém se může rozvinout, musí mít
svůj prostor i marketing internetový. U klasického marketingu mluvíme o podnikání
a obchodování,

u internetového

marketingu

se hovoří

o pojmech

e-business

a e-

commerce.

4.1.1 e-business
Podle Sedláčka (Sedláček, 2006, s. 96) lze rozdělit autory zabývající se internetovým
marketingem do dvou skupin, jedna užívá termíny e-business a e-commerce jako
synonyma, ta druhá je rozlišuje. Tato práce se přiklání k pojetí, jaké zastává například
Jandoš, Sedláček nebo Vlk, a sice, že oba pojmy, ačkoliv se významově diametrálně
neliší, je dobré definovat a používat odděleně. V českém prostředí, pokud se pojmy
překládají, se setkáváme s elektronickým obchodováním (e-commerce) a elektronickým
současná praxe ale i teorie (například Zbiejczuk, 2007) již používají web s počátečním písmenem malým.
Web je v češtině mnohoznačné označení, používá se jednak pro výše zmíněný WWW, častěji ale možná
také jako synonymum pro WWW stránku. Jelikož bude ale pojem WWW stránka v práci často užíván
a bude ho na některých místech vhodné zkrátit, bude WWW stránka – pokud to bude možné –
označovaná jen jako „stránka“. WWW stránky ZDF budou proto označovány jako stránky ZDF nikoli jako
web ZDF, čímž se vyruší možnost záměny s WWW.
18 Copywriting označuje psaní obchodní a PR textů.
19 Při psaní slova internet se řídím současným trendem a doporučením jazykové poradny Ústavu pro jazyk
český, a píši ho proto s malým počátečním písmenem.
20 Klasický marketing není oficiálně užívaným pojmem, v této práci označuje marketing, který je
uskutečňován bez využití internetu.
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podnikáním (e-business). Pod pojmem e-business podle Jandoše (Jandoš, 2001, s. 25)
„Rozumíme

mezipodnikovou

integraci

procesů,

aplikací

a systémů

(založenou

na využívání IS21, tj. ICT22). Cílem je vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků
nabídkou

nových

mezipodnikových

procesů,

jakož

i jejich

integrací

s novými

podnikatelskými modely.“

4.1.2 e-commerce
Anglický výraz e-commerce je někdy používán počeštěný jako e-komerce, nebo přeložený
jako elektronické obchodování. E-commerce je ve vztahu k e-business jeho částí. Ecommerce je oblastí, která se věnuje pouze obchodní transakci, tedy jen jedné oblasti
podnikání (e-business). „Elektronickým obchodováním (e-commerce) rozumíme využívání
informačních a komunikačních technologií (ICT) v procesech prodeje a nákupu, tj.
v obchodní transakci.“ (Jandoš, 2001, s. 25). V širším pojetí Vlka (Vlk, 2005, s. 19) je již
v definici e-commerce uveden pro tuto práci klíčový pojem, tedy marketing (internetový
marketing): „Elektronická komerce, chápána jako část elektronického obchodování,
se skládá z nákupu, prodeje, marketingu a technické podpory produktů prostřednictvím
počítačových sítí.“ Uvedení internetového marketingu jako součásti e-commerce je však
trochu sporné, některé zdroje ho totiž považují za součást, která je pevně navázána
na obchodní transakci, jiné zdroje ho zařazují spíše pod pojem e-business, neboť ho
považují za nedílnou součást podnikatelských aktivit, ale nepřisuzují mu tak úzké
propojení na samotnou obchodní transakci.
Sedláček (Sedláček, 2006, s. 96) upozorňuje ve své knize na definici e-commerce, kterou
nabízí OECD. Definice OECD je pro tuto práci přínosná především z toho důvodu, že ecommerce definuje nejen na bázi použitých prostředků, ale také na bázi subjektů, které
se v ní objevují, a konečně si všímá i procesů mimo nákup a prodej, které jsou do ecommerce také zahrnovány.

21 IS – informační systém. Podle Sedláčka (Sedláček, 2006, S. 24) jím „...rozumíme účelové uspořádání
vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami, jejich zpracování, a to včetně technologických
prostředků. Toto uspořádání zajišťuje sběr, přenos, uchování, transformaci, aktualizaci a poskytování dat
pro jejich informační využití lidmi.“
22 ICT – informační a komunikační technologie. Jedná se o rozšíření pojmu IT (informační technologie)
o komunikační technologie. „... je zřejmé, že vzhledem ke konvergenci řady technologií je hranice mezi IT
a ICT často nezřetelná.“ (Sedláček, 2006, s. 24)
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4.1.2.1 Druhy e-commerce podle zúčastněných subjektů

E-commerce probíhá sice vždy stejně jako „kamenný“ obchodní proces na bázi dodavatelodběratel, ovšem právě internet dokázal posílit některé modely obchodování, kdy
dodavatelem nemusí být vždy firma a odběratelem vždy zákazník. Tento fakt je důležité
vnímat i u internetového marketingu, zvláště pak u nástroje, jakým je virální marketing,
který využívá možnosti propagace firmy, ovšem tato se ve výsledku neděje v ose firmazákazník, nýbrž zákazník-zákazník. Ačkoliv u marketingu přirozeně nehovoříme o výměně
zboží, u některých marketingových nástrojů je vhodné použít právě níže popsanou
terminologii e-commerce23 k vysvětlení vztahů mezi subjekty účastnícími se marketingové
komunikace.
Druhy e-commerce podle zúčastněných subjektů, jak je s odvoláním na OECD
vyjmenovává Sedláček (Sedláček, 2006, s. 97 a 98):
B2C (Business to Consumer) – je prodej zboží a služeb od podnikatelů (výrobců,
obchodníků apod.) konečným spotřebitelům (tím pochopitelně může být i podnikatel,
pokud se jedná o konečnou spotřebu, nikoli obchodní zboží).
B2B (Business to Business) – je prodej zboží a služeb mezi podnikatelskými subjekty,
zboží a služby nejsou určeny ke konečné spotřebě.
C2C (Consumer to Consumer) je prodej zboží a služeb mezi spotřebiteli navzájem. Patří
sem zejména různé aukce, různá spotřebitelská inzerce a některé další formy obchodu.
Mezi spotřebiteli v tomto pojetí existuje ještě zprostředkovatel, třetí subjekt.
C2B (Consumer to business) je rozlišováno jako samostatný druh jen někdy. Jde opět
o prodej zboží a služeb konečným spotřebitelům, ale iniciativa vychází ze strany
spotřebitele, kdy konkrétní poptávka je umístěna někde na internetu. Té pak daný výrobce
vyhoví (je-li schopen a ochoten), a to buď sám, nebo jsou mu tyto poptávky předány
zprostředkujícím serverem, který funguje jako agregátor těchto poptávek.

23 Tyto kategorie jsou používány i v „kamenném“ obchodování, některé z nich jsou ale díky internetu
rozšířenější (C2C nebo P2P).
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G2C a C2G (Goverment to Consumer, Consumer to Goverment) zahrnuje zejména nákup
určitého zboží nebo častěji služeb občanem od státu, resp. platby občana státu, např.
různé daně. Ve vztahu k této práci bychom mohli mluvit například o rozhlasovém
a televizním poplatku.
B2G (Business to Goverment) je kategorie obchodu, kdy spotřebitelem je vláda (veřejná
správa). Ta představuje významného spotřebitele zboží a služeb.
P2P (Peer to Peer) jedná se opět o typ obchodu C2C, ovšem v případě P2P neexistuje
zprostředkovatel, tedy výš zmíněný třetí subjekt. Obchod je zajišťován jednotlivými
uživateli prostřednictvím výměnných sítí.
G2G T(Goverment to Goverment) Tato rovina e-commerece je zatím dost teoretická,
jednalo by se o typ obchodu mezi vládními organizacemi.
Všechny vyjmenované typy e-commerce lze uspořádat do tabulky, která přehledně
vypovídá o vztazích mezi jednotlivými subjekty, viz přílohu č. 3.
4.1.2.2 Vymezení e-commerce dle zahrnutých procesů

OECD si ve své shrnující definici e-commerce všímá i dalších aktivit než jen prodeje
a nákupu. „Vždy je obsažen nákup a prodej zboží a služeb, někteří autoři … do definice
zahrnují i různé složky marketingových aktivit, především reklamu. Význam a objem
i těchto aktivit (zejména reklamy) realizovaných na internetu rovněž neustále roste,
současná tendence je však spíše je nezahrnovat do elektronického obchodu, nesporně
však patří do širšího pojmu elektronického podnikání, a kromě toho se používají dílčí
samostatné pojmy jako online či internetový marketing, internetová reklama či reklama
na internetu.“ (Sedláček, 2006, s. 98 a 99)
Definice OECD poukazuje na výše zmíněný problém, zda internetový marketing zařazovat
do e-commerce nebo e-businessu a přiklání se k jeho zařazení do druhého jmenovaného.

4.2 Začátky WWW, e-commerce a internetového marketingu
Jelikož se internetový marketing vyvíjel ruku v ruce s e-businessem potažmo e-commerce,
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a pro e-commerce se okamžikem vzniku stal vznik služby WWW, je vhodné přiblížit
alespoň stručně začátky a první období těchto tří oblastí.

4.2.1 Začátky WWW
V roce 1989 vytvořil pro ženevský CERN24 Tim Berners-Lee první hypertextový systém –
jednalo se tedy o intranet25 v dnešním slova smyslu. V roce 1990 vytvořil Lee program pro
vytváření hypertextových stránek a tento nazval WWW. Nápad, se kterým Lee přišel
„...umožňoval vědcům ze vzdálených míst zeměkoule

organizovat a uspořádávat

informace, ovšem na rozdíl od jednoduchého zpřístupnění velkého množství dokumentů
o výzkumech v podobě souborů, které mohou být staženy do jednotlivých počítačů,
navrhl, že můžeme zařídit, aby texty v souborech na sebe přímo odkazovaly. Jinými slovy,
aby bylo možné vytvořit křížové odkazy z jednoho dokumentu na jiný.“
Základní kámen – tedy myšlenka hypertextových stránek – byl položen. Vědci začali
vytvářet prohlížeče, které by umožňovali uživateli co nejpříjemnější prohlížení WWW
stránek a stejně tak si uvědomili, že lze na WWW stránky umístit i informace, které nemají
jen charakter textu. WWW stránky tak postupem času umožnily i prohlížení fotografií,
videí, atd.
V letech 1992 a1993 byla stěžejní pro vývoj prohlížečů práce vědců ve výzkumném ústavu
na univerzitě Illinois (NCSA). Ti vyvinuli (na základě kódu poskytnutých CERNem)
prohlížeč Mosaic. Tento byl už určen pro tehdy běžné počítačové platformy. V roce 1994
se od NSCA odloučil Marc Andressen a společně s Jimem Clarkem založili společnost,
která v prosinci téhož roku vyvinula prohlížeč Netscape Navigator. V roce 1995 přichází
velká změna a do té doby jednička na trhu (Netscape Navigator) získává silného
konkurenta. Je jím Internet Explorer. Explorer je šířen zdarma v rámci Windows 95 a stává
se pro Netscape Navigator velkým konkurentem. V boji o post světové jedničky zvítězil
Explorer a již v roce 1997 jako prohlížeč WWW stránek jasně dominoval. V současné
době konkurují Exploreru především dva prohlížeče, jsou jimi Mozilla a Opera.

24 The European Organization for Nuclear Research. Samotná zkratka CERN vychází z francouského
pojmenování French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. V češtině překládáno jako Evropská
laboratoř pro fyziku částic.
25 Intranet je síť, která pracuje na stejném principu jako internet, na rozdíl od něj se ale jedná o síť
soukromou, například interní síť nějaké firmy nebo organizace.
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4.2.2 Začátky e-commerce
Vznik e-commerce je úzce spjat, jak již bylo naznačeno, se vznikem služby WWW. Pro
obchodování nabízela (přirozeně postupně) totiž služba WWW možnosti, které jí dosud
fungující služby internetu nabídnout nemohly. Firma díky ní mohla výborně (i graficky)
prezentovat své zboží a mohla zákazníkovi umožnit, aby se přes prohlížený výrobek
„proklikl“ na jeho cenu, dále třeba na stránku o podobném výrobku, na jiné stránce si ho
objednal a na další zaplatil. Všechny kroky byly právě díky hypertextové povaze stránek
velice jednoduše proveditelné a zákazník mohl podle potřeby prohlížet tu a za pár vteřin
zase onu stránku. Co se dnes zdá jako samozřejmost, bylo ve své době, tedy na přelomu
80. a 90. let, převratnou novinkou.
Vedle vzniku služby WWW měl na vývoj e-commerce vliv ještě jeden nezanedbatelný fakt,
a sice že na počátku 90. let došlo k privatizaci sítí, které tvořily v té době internet. Jak
poznamenává Sedláček (Sedláček, 2006, s. 101): „Objevují se též první nabídky
komerčních poskytovatelů telefonického připojení k internetu pro domácnosti.“ Rok 1993
pak znamenal rozšíření výše zmíněného prohlížeče Mosaic, který již podporoval grafiku.
Stejný rok, tedy rok 1993, se dá také považovat za skutečný začátek e-commerce, jak
píše Sedláček (Sedláček, 2006, s. 101), v roce 1993 „...si internetu začínají všímat též
významná ekonomická a obecná média (např. the Economist, the Wall Street Journal, the
Guardian, the New York Times, the Washington Post), finanční a obchodní kruhy.“

4.2.3 Začátky internetového marketingu a internetové reklamy
Aby se marketing mohl na internetu prosadit, musely se nejprve e-business respektive ecommerce se službou WWW sžít. Rok 1994 je rokem vzniku prvních reklamních
bannerů26, internetových obchodů a první internetové banky. V České republice začalo
docházet k marketingovému využití internetu zhruba od roku 1997. Zajímavý je příběh
internetové reklamy, tedy jedné části internetového marketingu. Prvním zaznamenaným
26 „Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy
používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně
interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu
z nejčastějších
forem
reklamy
na Internetu.“
(Wikipedia,
dostupný
z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Banner>)
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pokusem využít internet k reklamním účelům je podle Stuchlíka (Stuchlík, 2000, s. 178)
počin firmy Canter & Siegel, která právě v roce 1994 vypustila do 7 000 diskuzních skupin
textový inzerát, který propagoval její služby. Jednalo se o neetický čin, jelikož podle
nepsaných pravidel internetu nesmí být diskuzní skupiny využívány pro potřeby reklamy.
Firma Canter & Siegel tímto svým chováním kopírovala funkci spamu27. První stránkou,
která použila bannery, byla stránka <www.hotwired.com>. Jednalo se o internetovou verzi
časopisu Wired. Stránky byly spuštěny 29. října 1994 a začleněním reklamy na své
stránky získaly nejen peníze od inzerenta, ale také popularitu, čin firmy se totiž dostal
na titulní strany novin a časopisů. V roce 1996 byla založena asociace Internet Advertising
Bureau, která měla za úkol sjednotit pojmy a vytyčit standardy pro nově vznikající odvětví.
Podobná asociace, jak dále uvádí Stuchlík (Stuchlík, 2000, s. 180), vznikla v České
republice v roce 1997 pod názvem APO28.

4.3 Definice Internetového marketingu
Stručnou definici internetového marketingu nabízí Chaffey: „Internetový marketing je
dosahování marketingových cílů pomocí digitálních technologií.“ (Chaffey, 2006, s. 8) Tato
definice má za úkol upozornit, jak dále uvádí Chaffey, že digitální technologie by měly být
prostředkem k dosažení kýžených výsledků a že by se mělo užití té či oné technologie
posuzovat jen na základě přínosu pro firmu, varuje před užívání technologií jen proto,
že jsou k dispozici. Chaffeyho myšlenka by se dala shrnout následovně: Podle
zamýšleného výsledku použít odpovídající technologii či nástroj – nikoliv použít
neobvyklou technologii či nástroj a očekávat neobvyklý výsledek.
Je důležité si uvědomit, že internetový marketing, až na některé v výjimky29, je vždy jednou
ze součástí marketingových aktivit firmy, a musí proto do marketingové koncepce zapadat,
není možné plánovat marketingové aktivity v online prostředí izolovaně od kamenného
marketingu. „Nicméně, aby se stal internetový marketing úspěšný, je stále nutné, aby aby
27 Pod pojmem spam se rozumí rozesílání nevyžádané pošty.
28 Asociace poskytovatelů obsahu, zakládajícími členy byli Ivo Lukačovič, Ondřej Neff a Patrik Zandl.
29 Například u společnosti „easyJet“ (nízkonákladový evropský letecký dopravce) je internetový marketing
nikoliv jen částí marketingových aktivit firmy, ale jejich jednoznačnou prioritou. Jak udává Chaffey
(Chaffey, 2006, s. 4) easyJet již v současné době (rok 2006, pozn. aut.) uskutečňuje 95 % všech prodejů
přes internet a do budoucna počítá s tím, že většina služeb zákazníkům, které nyní firma nabízí, bude
obsluhovatelná přes internet.

29

se jeho techniky integrovaly společně s tradičními médii, jakými jsou tisk, TV a direct
mail.30“ (Channey, 2006, s. 9)
Podrobnější definici internetového marketingu, která již postihuje jeho jednotlivé části,
přináší Slivka: „Internetový marketing můžeme definovat jako využití Internetu
na propagaci a prodej zboží a služeb. Internetový marketing zahrnuje inzerci pay per click,
bannerovou reklamu, email marketing, affiliate marketing31, interaktivní reklamu, marketing
pomocí vyhledávacích serverů (včetně optimalizace pro vyhledávače) a v poslední době
i blog32 marketing a article marketing. Internetový marketing je součástí e-commerce.
Internetový marketing může zahrnovat management informací, public relations, péči
o zákazníky a prodej.“ (Slivka, 2007, s. 8)
Naproti Slivkovi, který klade důraz na výčet nástrojů internetového marketingu, myslí již
ve své definici Krutiš více na jednotlivé subjekty, které mohou na internetu působit
a vysvětluje pojem internetový marketing s ohledem na cíle, které si daný subjekt pro své
působení na internetu vytyčil: „Internetový marketing chápeme jako souhrn aktivit
na Internetu, které směřují k určeným cílům zvýšení návštěvnosti (zpravodajský server),
zvýšení prodeje (e-shop), zvýšení povědomí o značce či adrese webu, zlepšení image
nebo re-positioningu.“ (Krutiš, 2005)
Vedle samotného pojmu internetový marketing se setkáváme ještě s pojmy digitální
marketing, e-marketing a online marketing, které jsou vnímány většinou jako synonyma.
Ovšem někdy je digitální marketing (např. Channey, 2006, s. 10) vnímán jako speciální
kategorie, která svým způsobem zastřešuje internetový marketing. Pojem digitální
marketing totiž prý lépe vystihuje, že se tento marketing nevztahuje jen na počítače nebo
laptopy, ale že pokrývá marketingové aktivity, které jsou zajišťovány i pomocí mobilního
30 Marketingový nástroj a obecně označení pro způsob jakým kontaktovat zákazníka, jedná se o dopis (email, balíček, atd.), který je distribuován přímo do rukou nebo poštovní schránky zákazníka a jeho obsah
vykazuje rysy adresnosti (zákazník je osloven jménem, firma mu nabízí nabídku určenou pro něj, firma
se se zákazníkem loučí atd.).
31 „Affiliate marketing funguje na principu partnerství mezi stránkami prodejce výrobků nebo služeb (tzv.
provozovatel affiliate programu) a stránkami, které tyto produkty doporučují a odkazují na ně (tzv. affiliate
partner). Affiliate partneři dostávají za úspěšná doporučení zaplacenu provizi. Nejobvyklejší model je,
že jestliže návštěvník na stránkách provozovatele provede nákup, affiliate partner dostává zaplaceno
procento z obratu (většinou mezi 10 až 30 procenty).“ (Jakel, 2004)
32 Blog je WWW stránka, na které jednotlivec nebo více jednotlivců vyjadřuje své názory, uveřejňuje
postřehy, ale i fotografie nebo videa.
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telefonu, PDA33 a digitální televize. V praxi se ale používá nejčastěji pojmu internetový
marketing a tento zahrnuje i marketingové aktivity, které se váží k technologiím jež
nepoužívají přímo internet (např. digitální televize). Pojem digitální marketing je užíván
okrajově, především mezi některými specialisty.

33 Personal Digital Assistant
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5. NÁSTROJE INTERNETOVÉHO MARKETINGU
5.1 Marketingový mix
Pro přehlednost a systematické uspořádání nástrojů internetového marketingu je vhodné
vyjít z koncepce marketingového mixu34. Tento postup zachovává také například Stuchlík
(Stuchlík, 2000, s. 104). Jelikož je internet prostředím, jehož služby dávají uživateli
(zákazníkovi, autorovi, čtenáři, divákovi, posluchači, atd.) v kamenném světě netušené
možnosti aktivní účasti při výběru, nákupu, prodeji či při získávání a zveřejňování
informací, použiji – místo tradiční formy marketingového mixu (4P 35) – formu více
zaměřenou na zákazníka, tedy 4C36. Praktická část práce se zaměřuje na marketingové
nástroje použitelné na WWW stránkách, a to ještě k tomu na stránkách, které jsou
zaměřeny propagačně a informačně, ne tedy např. jako internetový obchod. Jelikož tedy
návštěvník WWW stránek ČT nebo ZDF ve většině případů nic nekupuje37, nýbrž hledá
informace a stává se konzumentem mediálních obsahů, bude kladen důraz na ty nástroje
internetového marketingu, které se váží na Convenience a Communication (v tradičním
pojetí 4P pak především na Promotion).
Je pravdou, že obě instituce se snaží také prodávat, ovšem snaží se prodávat zboží, které
není hmotné, ani není službou, jedná se o značku. Umět „prodat“ značku je jednou
z nejobtížnějších záležitostí v oblasti marketingu vůbec. Pokud totiž návštěvník stránek
(zákazník) získá pocit, že značka X je výjimečná, obrátí se v případě, kdy bude potřebovat
výrobek Y, na značku X a ne na žádnou značku konkurenční. Dojde-li k tomuto scénáři,
má firma (instituce) vyhráno. Propagace značky se váže úzce na model STP38. „Je třeba
zdůraznit, že marketingový mix je taktická, nikoli strategická pomůcka. … Dříve než může
být marketingový mix použit, je nutno vyřešit strategické problémy (STP, pozn. aut).“
34 Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla svých
marketingových cílů na cílovém trhu (Kotler, 2001, s. 32
35 4P – Product, Price, Place, Promotion
36 4C – Customer Value, Cost to the Customer, Convenience, Communication
37 WWW stránky obou vysílatelů ale nabízí e-shop nebo v případě ČT službu Videopůjčovna, o těchto ale
podrobněji v praktické části práce.
38 STP – Segmentation, Targeting, Positioning
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„Posledním, ale nejdůležitějším bodem strategie (STP, pozn. aut.) je umístění (pozicování)
(předcházely body Segmentation – segmentace, a Targeting – zacílení, pozn. aut.).
Umístění je deklarace hodnoty či hodnot, kterou si musí veřejnost spojit s produktem.
Jedině tak lze zaručit, že zákazníci budou kupovat právě tento produkt a žádný jiný.“
Propagace značky se úzce váže na Customer value, značka televize jako instituce je ale
v tomto ohledu velice specifická. Zatímco u spotřebního zboží je značka rozhodujícím
faktorem pro velké procento zákazníků, jelikož si koupí určité značky (nikoli produktu)
zákazník kupuje i jistý pocit, a navíc se mezi ostatními vymezuje a zařazuje, je situace
se značkou televize odlišná. Cílem instituce není koupě výrobku s jejím logem. Druhý cíl
výrobce spotřebního zboží už je ale velmi podobný cíli instituce, jde o vytvoření si
zákazníka, pro kterého bude značka životním stylem a bude spojená s konkrétní věcí
i pocity. Cílem instituce totiž je, aby značku zafixovala do podvědomí zákazníka (diváka,
uživatele internetu), v optimálním případě takovým způsobem, aby měl zákazník značku
spojenou s věcí konkrétní, tedy např.: ČT = zprávy, a také s pocitem (pokud možno
příjemným), tedy např.: ČT = serióznost. Jelikož vytvoření takové vazby je velmi náročná
a dlouhodobá záležitost, která je výsledkem výborně sladěných marketingových aktivit, je
pro instituci žádoucí i stav, kdy zákazník značku prostě jen postřehne.
Pokud by práce řadila nástroje internetového marketingu podle míry užití nebo účinnosti,
nestál by virální marketing na prvním místě, jelikož ale práce v oblasti marketingových
nástrojů vychází z 4C a váže marketingové nástroje na jednotlivé oblasti marketingového
mixu, je zařazení virálního marketingu po pasáži věnované značce a Customer value
zcela v pořádku.
Právě virální marketing je marketingovým nástrojem,, který nalézá hojného využití při
propagaci značky.

5.2 Virální marketing
Pojem virální marketing je užíván teprve v posledních zhruba pěti letech, jak ale udává
Sedláček (Sedláček, 2006, s. 243), ve své podstatě, ale pod jiným názvem, už existoval
mnohem dříve: „... téměř v každé anglické učebnici marketingu se s ním (virálním

33

marketingem, pozn. aut.) lze setkat pod termínem ´word-of-mouth´.“ Podstatou virálního
marketingu je vyrobit takové sdělení39, které bude pro konzumenta tak zajímavé, že ho
bude dobrovolně a zcela z vlastního popudu rozšiřovat dalším osobám a ty zase dalším
osobám. Toto sdělení – a to je jádro věci – obsahuje (obvykle skrytou) informaci, kterou
do ní jeho tvůrce vložil. Tato informace může být velice rozmanitá, nejčastěji se ale jedná
o odkaz na značku či výrobek (třeba formou barev, použitým fontem, stylem vyjadřování
atd.) nebo značku či výrobek samotný. Tuto skrytou nebo částečně skrytou informaci
konzument sdělení mimovolně vnímá, ale nespojuje si ji obvykle hned s marketingovou
aktivitou.
Příklad: Výrobce (například módní řetězec H&M) chce na jaře vyrazit s novou kolekcí
triček, která mají zcela originální a neotřelý tvar límečku. Bude se jednat o trička pro dívky.
Marketingové oddělení vymyslí, že před samotným nasazením triček do prodeje by bylo
dobré zkusit tento neobvyklý tvar mezi mladými lidmi trochu zpopularizovat. Vytvoří
animované video, které bude zábavné a vtipné (pokud možno především pro dívky)
a všechny dívčí postavičky ve snímku obleče do trička s oněmi speciálními límečky.
Takovýto klip pak umístí např. na YouTube a mnoho dalších předem vytipovaných serverů,
které využívají především mladí lidé. Pokud je klip opravdu povedený a zábavný, začne
se, většinou nekontrolovaně, šířit. Lidé si na něj budou posílat odkazy v mailu, diskutovat
o něm, budou ho parodovat, atd. Uživatelé ho budou brát jako zábavný počin (např. kvůli
zápletce a hudbě) a zároveň však spolu se zábavným obsahem mimovolně zkonzumují
i „virus“ – tričko s neobvyklým a zapamatovatelným (v klipu bude tento tvar zvláště hodně
přehnaný) typem límečku. Když pak H&M začne svojí kampaň, a pokud se z klipu stane
mezi cílovou skupinou kultovní snímek, je možné, že prodej těchto triček bude vyšší než
bez využití virálního marketingu.
Přízvisko virální proto odkazuje nejen na způsob šíření sdělení, který je nekontrolovatelný,
ale také na skrytou informaci.
Výše popsaný příklad byl z marketingového hlediska hodně propracovaný a odvážný,
existuje ale také mnohem přímější a jednodušší používání virálního marketingu. Například
to, které těží z pouhé skutečnosti, že sdělení neposílá firma ale kamarád či známý. Takové
39 Pojem sdělení je zde užit zcela obecně (text, obrázek, počítačová hra, video, atd.)
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sdělení je pak pro příjemce důvěryhodnější a není považováno za reklamu. Příkladem
může počin firmy Hewlett-Packard, který uvádí Sedláček (Sedláček, 2006, s. 244): „Firma
Hewlett-Packard chtěla zlepšit vztahy se zákazníky. Rozeslala individualizovaný e-mail
newsletter těm zákazníkům, kteří se zaregistrovali online. Zpravodaj obsahoval informace
o tom, jak nejlépe využít výrobků a služeb firmy. Obsahoval rovněž tlačítko, které
umožňovalo přeposlat e-mail kolegům (ne přímo z poštovního klienta, ale přes web firmy).
Nový příjemce byl dotázán, zda si přeje zasílat i další čísla zpravodaje. V tomto
učebnicovém příkladu virálního marketingu dosáhla firma HP levně zvýšení návštěvnosti
webu a nakonec i prodeje.“

5.3 SEO – optimalizace pro vyhledávače
SEO40 se z marketingového mixu váže na Convenience. Vysoké procento uživatelů
se dostává na komerční webové stránky přes vyhledávače (Google, Seznam, atd.).
Uživatel chce najít stránku o určitém produktu nebo službě, chce vyhledat informaci apod.
V těchto případech pak do vyhledávače zadá jedno nebo více slov, která mu zobrazí
přehled možných stránek, jež mohou uspokojit jeho potřebu. Hledá-li uživatel například
nabídku digitálních fotoaparátů, jelikož si chce nějaký pořídit, zadá do vyhledávacího pole
většinou kombinaci slov „digitální fotoaparát“ nebo „digitální fotoaparáty“. V zájmu výrobců
digitálních fotoaparátů pak přirozeně je, aby se odkaz na jejich stránku objevil optimálně
na prvním místě nebo alespoň na první stránce vyhledaných výsledků. Tento zájem může
naplnit právě SEO.
SEO je úprava stránek tak, aby při zadání klíčových slov do fulltextového vyhledávače
byla stránka zobrazena na co nejlepší pozici. Fulltextové databáze vytvářejí roboti
(spiders41). Ti neustále procházejí WWW stránky, analyzují jejich obsah a zaznamenávají
všechna slova, která stránky obsahují. Klíčové slovo, které zadá uživatel je pak
porovnáváno s těmito obrovskými databázemi a výsledkem jsou odkazy na jednotlivé
stránky, které se uživateli v určitém pořadí objeví.
Vedle SEO se mluví také o SEM42. „Zatímco tradiční SEO je orientována spíše na dílčí
40 Search Engine Optimization
41 Spiders jsou speciální programy, které vytváří databáze založené na hledání a analýze textu

35

úpravy webových stránek, které mají za cíl co nejlepší umístění odkazů ve fulltextových
vyhledávačích, SEM na základě pečlivé analýzy nejprve formuluje účinnou strategii a tu
pak aplikuje nejen v oblasti typických fulltextových vyhledávačů, ale i na katalogy stránek
a vyhledávače typu pay-per-click43.“

5.4 Microsites
Jedná se o vnořené stránky na hlavních WWW stránkách, které jsou často graficky
odlišené a věnují se většinou jedné službě nebo produktu firmy. Příklad, který uvádí
Sedláček (Sedláček, 2006, s. 248): „Pojišťovna může vytvořit microsite na WWW serveru
věnovanému prodeji aut a nabízet zde rady ohledně pojištění aut a současně vlastní
pojišťovací produkty.“

5.5 Provizní systémy
Provizní systémy patří do affiliate marketingu. Princip je jednoduchý. Firma si vybere
dobře navštěvované WWW stránky nebo WWW stránky, jejichž návštěvníci by mohli mít
zájem i o WWW stránky firmy, a dohodne se s jejich majitelem, že na jeho stránky umístí
svou reklamu (odklik na vlastní stránky). Pokud pak nějaký uživatel proklikne na tyto
stránky, dostává od firmy, na jejíž stránkách je tato reklama umístěna, provizi.

5.6 Bannery
Bannery můžeme dělit na placené a výměnné. V placeném případě firma za svoji
bannerovou

inzerci

na nějakých

WWW

stránkách

zaplatí,

v případě

výměnném

se provozovatelé dvou WWW stránek s podobným zaměřením (ale nemusí být
podmínkou) dohodnou a vzájemně si umístí reklamní bannery na své stránky.

42 Search Engine Marketing
43 Způsob reklamy užívaný ve fulltextových vyhledávačích. Po zadání klíčového slova se uživateli zobrazí
výsledky tak, jak je výše popsáno, vedle těchto výsledků, které odpovídají skutečnosti, je pak většinou
v pravém sloupci seznam placených odkazů na téma, které uživatel hledal. Pokud uživatel na takové
téma klikne, platí inzerent poplatek (pay-per-click).
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5.7 e-mail
Marketingové možnosti využití e-mailu byly již nastíněny v kapitole 3.1. Jedná
se především o direct mail, e-ziny, e-mailové konference, newslettery a další.

5.8 Marketingový výzkum
Nástroj, jakým je výzkum, je velmi členitý. Pro samotnou praktickou část je důležitá
především oblast anket, konkrétního dotazování a možnost hodnocení uživateli. Ta je
obdobná jako v kamenném prostoru, jen probíhá pomocí WWW, e-mailu, IRC nebo
internetového telefonování. Bonusem, který může internet nabídnout marketingovému
výzkumu, je použití tzv. cookies (nepřekládá se do češtiny). Jedná se o malé textové
soubory, které se ukládají na disk počítače uživatele, který navštívil webové stránky. Tyto
soubory nejsou nebezpečné, neobsahují viry ani nemohou přečíst data na disku, jejich
využití spočívá v tom, že je v nich zaznamenáno, jak se daný uživatel na dané stránce
choval (jakou rubriku nejdříve navštívil, jakou dobu tam strávil, při prohlížení jaké části
stránek stránky opustil, atd.). Tyto informace si server s WWW stránkami může kdykoli
přečíst, a zjistit tak o uživateli zajímavé a marketingově hodnotné údaje.

5.9 Internetový PR
Tradiční nástroje PR rozšířil internet (vedle možnosti využívání e-mailu a dalších služeb)
především v oblasti, jakou je PR-infobanka. Jedná se o službu, která stejně jako tisková
agentura přináší průběžně zprávy, dodává je odběratelům (média, veřejná správa,
podniky) a prezentuje je na svých stránkách. Jedná se ovšem o PR sdělení, za které
zájemce o publikování zaplatí. Odběratelé vědí, že se jedná o PR sdělení, a všechny
zprávy

jsou

zároveň

přístupné

i veřejnosti

na WWW

(na rozdíl

od normálního

zpravodajství, kde je odebírání zpráv z agentury zpoplatněno). V ČR je typickou PRinfobankou Protext.

5.10 RSS kanály a podcast
RSS kanál je způsob, kdy může konzument číst články nebo i jiné informace aniž by musel
nutně navštívit stránky, které články obsahují. Uživatel má nainstalovaný program, který
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automaticky stahuje požadované články ze stránek a tyto se mu objevují přímo
na monitoru. Když je uživatelův RSS program aktivní, může uživatel bez zbytečného
„brouzdání“ vidět a číst, co je na jeho oblíbených WWW stránkách nového. Využití nalézá
tato služba především u zpravodajských serverů, WWW stránek televizí nebo blogů.
Podcast44 je založen na stejném principu jako RSS, jen se nestahují textové, ale audio
a video soubory, které si může uživatel uložit rovnou do svého kapesního přehrávače,
a sledovat tak například večerní zprávy na mobilním telefonu (pokud je tento vybaven
potřebnou technikou).

5.11 Shrnutí
Výčet nástrojů internetového marketingu, jak bylo naznačeno, není úplný, byl volen tak,
aby čtenář získal základní přehled a aby byly nástroje, o kterých bude při samotné analýze
řeč, teoreticky přiblíženy.
Dobré shrnutí jednotlivých oblastí a nástrojů internetového marketingu přináší Krutiš:
„Jedna z částí internetového marketingu je i internetová reklama. Tu lze v Česku
realizovat několika způsoby: marketingem ve vyhledávačích (PPC, placené zápisy
v katalozích, SEO) nebo bannerovou reklamou. Do internetového marketingu lze navíc
zapojit public relations, e-mail marketing (spadající pod direct marketing), virový
marketing, provizní systémy a další. Dala by se sem zařadit i vlastní webová prezentace
(její přesvědčivost, přehlednost, náplň a technické požadavky) a samozřejmě copywriting
pro web. V neposlední řadě také měření návštěvnosti, efektivnosti reklam a návratnosti
investic.“ (Krutiš, 2005)

44 Podcast vznikl ze slov iPod (přehrávač digitální hudby od firmy Apple) a broadcasting (vysílání).
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6. CRM
Právě složka prezentace v online prostředí hraje v současné době u společností
nezastupitelnou roli. Je těžko říci, co uškodí firmě více, zda absence webových stránek
nebo špatné webové stránky. Faktem je, že stoupající tlak ze strany spotřebitelů
a konkurence nutí mnoho společností do tvorby internetových stránek ad hoc. Ale právě
zde je základní kámen úspěchu nebo naopak začátek konce. Pokud totiž společnost
webové stránky pouze „má“ a neuvědomuje si zásady CRM45 a nutnost podřídit jejich
obsah a design konzumentovi stránek, nejen že takovou propagací nové zákazníky
nejspíš nezíská, s velkou pravděpodobností jich ale ještě mnoho ztratí.
Co nového přinesl internet do CRM popisuje Dyché (Dyché, 2001, s. 10): „Vývoj internetu
vytvořil nové možnosti pro CRM. Na jedné straně mohli zákazníci pomocí vyhledávání na
internetu lépe a rychleji najít svoje obchodníky a komunikovat s nimi. A na druhé straně
mohli obchodníci zákazníkům nabídnou mnohem jednodušší systém objednávání a
doručování produktů a služeb.“
Internet a počítače umožnily kromě jednodušší komunikace a objednávání také
efektivnější sběr dat a jejich zpracování. Pokud zná firma dobře svého zákazníka, může
mu nabídnout optimální produkt. Blažková (Blažková,2005 s. 29) k tomuto poznamenává:
„Firmy si uvědomují potřebu lepšího a přesnějšího uspokojování potřeb svých zákazníků,
vyvíjejí proto systémy pro lepší evidenci zákazníků, jejich požadavků, reklamací a dalších
informací – tzv. řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management – CRM).
Je také kladen důraz na zpětnou vazbu, vyšší efektivitu a netradiční postupy.“
CRM se úzce týká nástroje internetového marketingu, který je klíčový pro tuto práci –
WWW. Právě WWW umožňuje firmám kvalitně komunikovat se svými zákazníky, zjišťovat
jejich názory (fóra, diskuze), pozorovat jejich chování (cookies) a usnadňovat jim nákup.

45 CRM – Customer Relationship Management
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7. WWW JAKO NÁSTROJ INTERNETOVÉHO MARKETINGU
V této kapitole je přiblížen klíčový nástroj internetového marketingu pro samotnou analýzu
ZDF a ČT – je jím WWW stránka sama o sobě. Dále kapitola uvádí jednotlivé segmenty
WWW stránek, které jsou z marketingového hlediska důležité a které budou sloužit v
komparační části jako oblasti pro porovnání WWW stránek ČT a ZDF.

Jak bylo zmíněno, může stránka sloužit jako prostor pro využití různých marketingových
nástrojů, zároveň je ale sama také marketingovým nástrojem. Druhé využití přibližuje tato
kapitola.

Prvním prvkem WWW stránek, který z nich činí dobrý marketingový nástroj, je jejich
název. U firemních stránek platí pravidlo, že název stránek by měl mít podobu
<http://www.nazevfirmy.cz>.

Jedná

se na první

pohled

o detail,

ale

právě

logika

a jednoduchost při zadávání WWW adresy hraje velkou roli. Pokud zákazník slyšel
o zajímavé nabídce firmy XY a přeslechl její adresu, pokusí se obvykle (pokud nepoužije
fulltextový vyhledávač) zadat adresu právě ve tvaru <http://www.XY.cz>. Pokud se stránky
požadované firmy neobjeví, je možné, že zájemce nebude mít chuť plýtvat časem při
vyhledávání adresy a svého úmyslu navštívit stránky firmy XY se vzdá.

Kromě podmínky logické adresy stránek by měly mít firmy na paměti ještě druhou
podmínku, je li totiž jejich firma známá pod názvem i zkratkou (např.: ČSA a České
aerolinie), měla by si firma zaregistrovat obě adresy. Stejně tak, pokud existuje český
a anglický název firmy (Czech Airlines), měla by to firma reflektovat. ČSA v tomto případě
podmínky splňují, na jejich stránky se uživatel dostane přes adresy: <http://www.csa.cz>,
<http://www.ceskeaerolinie.cz> i <http://www.czechairlines.cz>. K adrese firmy se váže
ještě jedno doporučení, tentokrát již ne podmínka, a sice, že má-li firma zaměnitelný název
s nějakým obecně používaným slovem nebo je tvořená zkratkou, je dobré zaregistrovat
i adresu s podobným názvem nebo podobnou zkratkou a tuto přesměrovat na adresu
firmy. Příklad: Firma se jmenuje ČKD a její stránky mají adresu <http://www.ckd.cz>. Měla
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by si pro jistotu zaregistrovat i stránky <http://www.cdk.cz>, <http://www.kdc.cz> a pod.

Základním prvkem dobrých WWW stránek je jejich přehlednost. Jakýkoliv uživatel, ať již
jde nakupovat, prohlížet, poslouchat nebo vyhledávat, vyžaduje, aby mohl provádět
požadovanou činnost bez zbytečných průtahů a nemusel se rozptylovat nepotřebným.
Provozovatel stránek by proto měl v první řadě vědět, kdo je jejich nejčastější návštěvník,
co chce na stránkách provádět a tomu strukturu stránek přizpůsobit. Pokud budou stránky
především internetovým obchodem, ale úvodní strana bude přeplněna informacemi
o obchodu jako takovém a samotný katalog bude zanořen až na třetí úrovni, nesplnily
stránky svoji funkci. Přehlednost je totiž úzce napojena na očekávání. Bude-li se firma
mimo WWW stránky prezentovat jako obchod, očekává uživatel, že její stránky budou
strukturovány jako obchod. Stránky se tak mohou pro uživatele stát nepřehledné ze dvou
hledisek, buď nereflektují své poslání a odklání se od uživatelova očekávání, nebo jsou
prostě graficky nepřehledné. Grafická stránka věci je z velké části subjektivní záležitostí a
analýza se jí podrobněji nevěnuje.

Aktualizovanost je dalším zásadním prvkem úspěšné WWW stránky. U stránek médií to
platí dvojnásob. Statická stránka neměnící obsah je zaručeně tím, co návštěvníka odradí
od dalších návštěv stránky. Navíc pokud jsou stránky firmy neaktualizované a „nic
se na nich neděje“, získává uživatel přirozeně dojem, že se ani v samotné firmě nic
neděje, že firma skomírá. Aktualizovanost je možné rozlišit na optickou a obsahovou.
Mnoho WWW stránek médií často mění hlavní stránku jen tím, že obměňuje poutací
fotografie u článků, po rozkliknutí článku uživatel zjistí, že médium nepřineslo jinou
fotografii, ale jen ze sumy fotografií přiřazených k článku vybralo jinou jako tu titulní.
Opticky proto na titulní straně ke změně došlo, ve skutečnosti ale žádné nové informace
přineseny nebyly. Tato optická aktualizace je tím, co uživatele naláká, ovšem není-li
doplněna obsahovou aktualizací, je pravděpodobné, že ho zase rychle ztratí. Pokud je ale
upravován jen obsah bez dostatečně optického zviditelnění (zpravodajský server upravil
článek podle nově získaných informací, ale poutací fotografii nebo titulek nechá stejný),
může se stát stránka z pohledu uživatele neaktualizovanou, protože na první pohled
nevykazuje žádnou změnu. Optimální je proto skloubení jak optické, tak obsahové
aktualizovanosti.
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Použitelnost je kategorií, kterou mnoho stránek podceňuje. Některé stránky totiž přeceňují
schopnosti uživatelů nebo pracují s prvky, které nejsou pro průměrný počítač, prohlížeč
a rychlost připojení vhodné. Pokud firma, která nabízí kurzy práce s počítačem pro
začátečníky, umístí na úvod svých stránek flashovou animaci46, jež vyžaduje pro spuštění
nainstalovaný flashplayer a uživatel z cílové skupiny ho nemá a musí si ho stáhnout
a nainstalovat, stává se stránka pro uživatele nepoužitelná. Stejně tak je tomu
u nadstandardních

služeb

na samotných

stránkách,

např.

studie

serveru

<www.dobryweb.cz>, jejíž výsledky shrnul článek redakce magazínu (M&M, 2006), říká:
„Na vážné prohřešky proti použitelnosti lze narazit především u složitějších prvků, jako
například u online poptávkových formulářů nebo úvěrových kalkulaček. ´Tyto prvky mohou
mít reálný přínos pouze v případě, že je uživatelé jsou schopni používat, což v řadě
případů neplatí.´ ...“ U profesionálních stránek je standardem, že pokud je k jejich
používání nutný speciální program, stránky ho nabízí ke stažení a přidávají rady, jak ho
nainstalovat a použít.

Interaktivita je prvkem, který se spolu s digitalizací začíná prosazovat i u televizí, u WWW
stránek je pak samozřejmostí. Interaktivita znamená z marketingového hlediska především
zábavu a osvěžení jinak jednotvárného obsahu a z toho plynoucí vyšší přitažlivost pro
konzumenta. S interaktivitou jsou úzce spojeny i služby jako blogy, fóra a diskuze, které
mají pro firmu z marketingového pohledu tu výhodu, že je může firma monitorovat a
zjišťovat přání a požadavky svých zákazníků. Fóra, blogy a diskuze jsou tedy spolu s
využíváním interaktivních prvků další oblastí, která bude u ČT a ZDF analyzována.
Odlišení se od konkurence. V oblasti WWW stránek je odlišení vnímáno především jako
nabízení služeb, které konkurence nemá, grafické odlišení sice může působit zajímavě,
ale pokud je obsah nevýrazný, nepomohou složitá intra47 ani font písma navržený
renomovaným odborníkem. Takovou speciální službou je například v rámci českých
televizních WWW stránek Videopůjčovna ČT nebo u ZDF služba Ihre Bilder.

46 Flash (Adobe Flash) je jedna z technologií, pomocí které se dají vytvářet animace. Tyto animace
se využívají především na internetu.
47 Intrem je nazývána úvodní animace, která se spustí uživateli na obrazovce, když vstoupí na určitou
WWW stránku. Intro většinou nabízí možnost „přeskočit intro“, tedy pokračovat na homepage, aniž by
uživatel intro shlédl. Intra bývají často graficky náročná a jejich načítání zabírá hodně času, mezi uživateli
proto bývají často označována za přítěž, ačkoli byla zamýšlena jako bonus.
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Služby RSS, podcast a virální marketing. Tyto tři nástroje internetového marketingu jsou
sice v kapitole 5 uváděny jako samostatné nástroje, stejně jako WWW stránky, ovšem
jejich použitelnost se na WWW stránky úzce váže, proto jsou WWW stránky ČT a ZDF
porovnávány také hlediska užívání těchto tří nástrojů na svých stránkách.
Shrnutí: Analýza si u stránek bude všímat výše popsaných témat: WWW adresa,
přehlednost a použitelnost, aktualizovanost, interaktivita a virální marketing; fóra, blogy a
diskuze; RSS a podcast, speciální služby.
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8. PREZENTACE ZDF V ONLINE PROSTŘEDÍ
Aby byla komparace relevantní, je nutné porovnávat nejen porovnatelné subjekty, ale
důraz musí být kladen i na účel, který má WWW stránka pro tento subjekt plnit. Webové
stránky lze podle druhu využití rozdělit do několika kategorií. Stránky informační,
propagační48, obchodní a zábavní. Účel WWW stránek se u obou vysílatelů shoduje. ZDF
i ČT jsou veřejnoprávní televizní vysílatelé s centralizovanou organizací. Z hlediska
velikosti a rozpočtu jednotlivých institucí jsou oba podniky ale porovnatelné těžko 49, ve
výsledné komparaci bude tento fakt zohledněn.
Stránky ZDF mají podle vyjádření marketingového oddělení sloužit následujícímu účelu:
Portál ZDF, především pak jeho část Mediathek, je interaktivní internetovou televizí, která
nabízí v televizní kvalitě nespočet příspěvků50 navíc obohacených o doprovodné prvky.
Samotný portál dále nabízí uživatelům informace o vysílání ZDF a o ZDF jako instituci.
Změna designu a struktury stránek u ZDF v roce 2002 měla jeden hlavní cíl, přiblížit
stránky ZDF televiznímu vzezření. Stegers (Stegers, 2002) k tomuto píše: „Více obrázků
a videí slibují nové stránky ZDF. Cílovou skupinu tvoří lidé mezi 29ti a 49ti lety. Nově
zřízený portál ZDF.de firmou Pixelpark se má ještě silněji přiblížit televiznímu designu.
Vedle nového uspořádání rubrik se v pozadí pracovalo také na databance a redakčním
systému.“
Současná tvář úvodní strany WWW stránek ZDF (viz přílohu č. 4) je vlastně několika
televizními obrazovkami na jedné stránce. Důraz kladený na grafiku je jasně zřetelný.
Obrázky nebo flashové animace zabírají na úvodní straně čtvrtinu prostoru.

48 Propagační web by měl podle Hlavenky (Hlavenka, 2001, s. 100) zajistit soulad tří následujících oblastí:
identifikování vlastních potřeb, potřeba zákazníka a možnost webu.
49 Plánované výdaje ČT pro rok 2008 jsou 7030 mil. korun. Plánované výdaje ZDF pro rok 2008 jsou
1 993,3 mil. euro. Při kurzu koruny vůči euru, který udává ČNB k 17. 5. 2008, jsou tak výdaje ZDF téměř
sedminásobné. Počet zaměstnanců ZDF je 3600, počet zaměstnanců ČT zhruba 2800, zásadní je ale
rozdíl zaměstnanců v online odděleních, zatímco online oddělení ČT má jen 10 zaměstnanců, pouze o
chod ZDF Mediathek se jich stará desetkrát více.
50 „ZDF Mediathek shromažďuje denně 12 hodin programu a převádí ho do 14ti různých technických
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8.1 WWW adresa
Stránky ZDF mají adresu <www.zdf.de>, je zde tedy užito zkratky (Zweites deutsches
Fernsehen). Tato zkratka je pro ZDF všeobecně používaná, v běžném hovoru
se nezkrácený název nepoužívá. Z tohoto důvodu je adresa zvolena správně. Méně
šťastné je pak již nezaregistrování podobných zkratek. Žádná jiná z kombinací písmen
ZDF již neodkazuje na stránky ZDF, stejně jako ZDF nemá zaregistrované ani adresy typu
ZDS, ZDG nebo ZDR, tedy adresy, které potenciální uživatel může při chybě (při běžném
rozvržení klávesnice) nejčastěji utvořit.

8.2 Přehlednost a použitelnost
Stránky ZDF v tomto případě vykazují vysokou profesionální úroveň, jedinou skutečností,
která může uživatele uvést do rozpaků – spíše ale v pozitivním slova smyslu – je velký
rozsah stránek a nepřeberné množství rubrik a služeb. Důraz kladený na obrazovou
složku stránek pak má za následek zvýraznění některých částí WWW stránek na
homepage51 a upozadění jiných, ke kterým nebyl na homepage připojen dostatečně
výrazný obrazový doprovod.
Uživatelská podpora je promyšlená do posledního detailu, vedle textové nápovědy,
nápovědy typu infografika a možnosti kontaktovat ZDF je u technicky náročnějších úkonů
použito také techniky videotutorialu52.
Použitelnost stránek ZDF odpovídá cílové skupině (viz výše), kterou si ZDF vybrala pro
své stránky. Portál ZDF obsahuje mnoho součástí, které pro průměrného uživatele mohou
být komplikovanější, jedná se například o ovládání některých interaktivních příspěvků,
práce s podcastem nebo RSS. Všechny programy, které uživatel může potřebovat pro
plnohodnotnou obsluhu portálu ZDF.de, nabízí tento ke stažení (Macromedia Flash Player,
Windows Media Player, Firefox, Internet Explorer atd.)

51 Úvodní WWW stránka celých WWW stránek
52 Uživatel si může spustit video, ve kterém je názorně ukázáno, jak postupovat, uživatel vidí, kam
na obrazovce kliknout, jak soubor uložit, kde spustit video atd.
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8.3 Aktualizovanost
Stránky ZDF splňují přesně nutnost aktualizovanosti. Jak bylo vše zmíněno, u stránek
médií je tento faktor dvojnásobně nutný. Pokud by portál ZDF.de měl hrát úlohu pouhé
kopie televizního vysílání, nemohl by se v aktualizovanosti rovnat televizi už z toho
důvodu, že některé pořady nemohou být kvůli autorským právům vysílány, a vysílací
program online televize by pak byl méně obsáhlý, a proto ne tak často obměňovaný. Portál
ZDF.de je ovšem vedle funkce „druhého kanálu“ ZDF i samostatným médiem, které vytváří
vlastní příspěvky a nabízí rozsáhlou podporu a uživatelsky zajímavé pozadí k vlastním
i převzatým příspěvkům. Cílem této analýzy není zmapování ZDF.de jako média (vysílací
schéma, rozbor typů pořadů, atd.), přesto je nutné si uvědomit, že stránky televize mohou
zaznamenat velký úspěch jen tehdy, pokud nebudou sloužit jen jako jiný způsob (kanál)
pro zveřejňování televizního obsahu, ale pokud využijí svých specifik a doplní jimi
od jiných médií převzaté obsahy. Toto doplnění může znamenat dvě věci, buď se jedná
o rozšíření obsahu televizního typu (více videí)53 nebo o rozšíření v oblasti dalších formátů
sdělení, která jsou pro WWW typická a která televize z technologického důvodu udělat
nemůže54.
Tento druhý typ rozšíření naplňuje důležitou oblast, kterou je zábava a pestrost. I když
bezpochyby existují uživatelé, kteří užívají stránky televize jen pro shlédnutí pořadů, které
v televizi shlédnout nemohli, existuje ještě druhá skupina uživatelů, kteří na stránky ZDF
zavítají proto, že vědí, že jim ZDF.de nabízí neustále nová sdělení – zde je právě nutné,
aby uživatel věděl, že stránky mu mohou stále přinášet nové informace, že jsou
aktualizované, jinak je jen ve výjimečných případech navštíví „jen tak“. Pokud tedy stránky
splní podmínku aktualizovanosti, zvyšuje se pravděpodobnost – z marketingového
hlediska vzato – že „zákazník zavítá do obchodu“ jen proto, aby se podíval, není-li
na skladě nové zboží.
Novým zbožím jsou u ZDF vedle nových videí právě pestré a často zábavné doplňky.
53 WWW prostředí umožňuje umístit na stránky libovolný počet video-příspěvků, neboť tyto netvoří jako
v případě televize (analogové) jednolitou vertikální řadu závislou na čase, ale mohou zaplňovat strukturu
vysílání i horizontálně, protože uživatel má díky specifikům WWW možnost volby si v jakýkoli okamžik
spustit jakékoli video.
54 V éře technologické konvergence, kdy se televize (a nejen ta) digitalizuje a přibližuje se, i když zatím
velmi omezeně, v interaktivitě a hypertextovosti WWW, jsou již u digitální televize některé prvky, které
byly dříve jen doménou WWW, také dostupné.
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Jelikož se ve většině případů jedná o interaktivní doplňky, bude si jim analýza věnovat
s kapitole 8.5. Právě doplňky a pestré a zábavné služby jsou tím, co „zákazníka
v obchodu“ déle udrží, a zvýší tak šanci, že si koupí nějaký produkt.
Nyní analýza přináší několik dat, které se váží na aktualizovanost u ZDF.de:
Homepage ZDF.de mění svoji podobu v průměru třikrát za hodinu, to ovšem neznamená,
že na celém portálu ZDF.de nastanou za hodinu jen tři změny, nebo naopak, že se třikrát
do hodiny promění všechny upoutávky na homepage. Samotná homepage ve svém
poutacím článku mění téma v průměru třikrát denně, poté homepage obsahuje upoutávky
na příspěvky

z jednotlivých

kategorií

(např.

zpravodajství

ZDF

Heute,

sportovní

zpravodajství ZDF Sport, Serie a mnoho dalších). Tyto se mění rozličně, u upoutávek
na příspěvky ze zpravodajských a politických rubrik nastává výměna poutacího příspěvku
nejčastěji během hodiny, upoutávky na seriál nebo tematické animace zůstávají zpravidla
na homepage celý den nebo se mění jednou za den. Průměrně pak homepage
zaznamená za hodinu tři jednotlivé změny.
U ZDF je ale klíčové vnímat, že s příchodem nového příspěvku (nejčastěji videa nebo
článku) se objevují i ony výše zmíněné doplňky (infografiky, obrazové série, interaktivní
animace atd.). Proto nový příspěvek není důležitý jen pro svůj obsah, ale i z důvodu, že je
můstkem k dalším navázaným doplňkům, které téma příspěvku rozvádějí, upřesňují nebo
zasazují do nezvyklého kontextu.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat službě Mediathek a jejímu postavení na homepage.
Jedná

se totiž

o jediný

„živý“

prvek

na úvodní

stránce.

Flashová

animace

ve dvouvteřinových intervalech přináší upoutávky na pět příspěvků z Mediathek, pětice
příspěvků se průběžně obměňuje. Samotná služba Mediathek je internetovou televizí a
databází zároveň, nabízí k přehrání a archivuje všechna videa a příspěvky, které byly na
stránkách ZDF zveřejněny, uživatel v ní nalezne ale i obrazové série nebo interaktivní
prvky.

8.4 Fóra, blogy, diskuse
ZDF.de klade na komunikaci s uživateli (B2C) a mezi uživateli (C2C) velký důraz. Tím,
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že ZDF nabízí možnost diskutování v místnostech55, které se váží na nějaký seriál či pořad
ZDF, poskytne ZDF uživatelům prostor k sebevyjádření, který uživatelé vítají, na druhé
straně ale sama ZDF diskuze v takových místnostech monitoruje, a získává tak cenné
informace, které může nadále marketingově využít. Diskuzních fór existuje na ZDF téměř
stovka a jsou rozděleny do kategorií: Sendungen A-Z, heute Nachrichten, Sport, Wetter,
Über das ZDF, Themen, Chats und Foren a Archiv.
Vedle fór nabízí ZDF uživatelům své vlastní blogy, pomocí nichž zprostředkovává
uživatelům názory a pocity herců, dramaturgů, režisérů a dalších lidí podílejících se přímo
nebo nepřímo na chodu ZDF. Uživatel se tak může dozvědět pikantnosti ze zákulisí
natáčení, názory svého oblíbeného herce apod. Zřízení blogů ale není jen službou pro
uživatele, i zde ZDF této služby využívá také pro svůj prospěch. Blog totiž slouží pro ZDF
jako reklama. Na blogu jsou odkazy na portál ZDF.de i jeho jednotlivé součásti a autor
blogu ve svých příspěvcích ZDF zmiňuje56.. Blog má ale na rozdíl od placené reklamy tu
výhodu, že jeho autor je obvykle osobností (v případě blogů ZDF), která je známá
i z jiných oblastí (např. showbusinessu, politiky nebo sportu), jeho blog tak navštěvují
i lidé, kteří na něj nezavítají přes portál ZDF, tímto způsobem může ZDF získat další
potenciální návštěvníky.
Výše popsané blogy byly blogy osobností nebo seriálů, ZDF ale také využívá blog jako
způsob, jak uživateli přinést reportáž. Reportáže psané blog-stylem přinášejí nejen
informace reportérů o nějaké události, fotografie z místa události apod., ale také denní
starosti a zážitky reportérů v akci, které třeba s tématem reportáže přímo nesouvisí, ale
jsou pro konzument oživující.
Z marketingového hlediska jsou ale než reportážní blogy důležitější tzv. „upload blogy“,
tedy blogy, které jsou tvořeny z příspěvků uživatelů. Typickým příkladem je blog s názvem
Unsere Geschichte. ZDF vytvořila prázdný blog, který obsahem naplňují uživatelé. Klíčové
55 Označení pro virtuální prostor, ve kterém spolu komunikují uživatelé nad určitým tématem.
56 Blogy, jaké používá ZDF, nelze vnímat jako reklamní skříň v barvách ZDF, naopak, jedná se o soukromý
počin člověka, který zveřejňuje své dojmy, názory, fotografie a videa. Tento člověk mohl založit blog zcela
nezávisle na svém účinkování pro ZDF, ale jelikož je nyní s ZDF s nějakým způsobem spojen, vyplatí
se ZDF inzerovat jeho blog na svých stránkách, protože ví, že autor se o ní v některých svých článcích
zmiňuje. Výměnou za umístění reklamy na jeho blog na stránkách ZDF zveřejní autor blogu výše
zmíněné logo ZDF a odkazy na portál ZDF, můžeme zde proto hovořit o výměnné reklamě nebo
symbióze.

48

je, že ZDF zadala téma (německá historie, konkrétně pád berlínské zdi), vytvořila prostředí
(blog po technické stránce), zavedla pravidla (jak přidávat příspěvky a jak by měly
po technické potažmo strukturní stránce příspěvky vypadat) a uživatelé, kteří mají
k tématu co říci (mají s tématem osobní zkušenost, jsou odborníci na danou tematiku nebo
se jen chtějí k tématu vyjádřit) pak již jen blog plní po obsahové stránce. Právě zapojení
uživatelů do tvorby blogů je prvkem, který může přilákat nové, aktivní uživatele, kteří mají
nejen potřebu konzumovat, ale také tvořit, vyjadřovat se, konfrontovat své názory.
ZDF na svých stránkách také nabízí chat a službu Mitglieder-Post, tedy možnost posílání
e-mailů mezi jednotlivými uživateli v rámci portálu ZDF. Marketingový cíl této služby je
jasný – uživatelé, kteří se seznámil v diskuzi na fórech nebo chatu a stali se virtuálními
přáteli, spolu nechtějí komunikovat jen na fóru mezi ostatními, kde jejich komunikaci může
kdokoli sledovat, chtějí si ale také vyměňovat osobní informace. Kdyby Mitglieder-Post
neexistovala, domluvili by se uživatelé pravděpodobně na komunikaci po některém
z následujících kanálů (e-mail, ICQ, internetovém telefonování nebo SMS), pokud ale ZDF
nabídne možnost soukromé komunikace přímo na vlastních stránkách, zvyšuje to šanci,
že uživatelé déle na stránkách zůstanou.

8.5 Interaktivita
Interaktivita je jednoznačně prvkem, který udává tón stránkám ZDF. Z marketingového
hlediska je interaktivita prvkem, který je spojen především se zábavou, obecně pak
můžeme u interaktivity v médiích mluvit jako o možnosti konzumovat sdělení vlastní
cestou nebo dokonce ovlivňovat zpětně samotné médium.
Marketingový cíl při použití interaktivních prvků je zřejmý – učinit pro uživatele sdělení
pestřejší a zábavnější, a tím ho na stránkách déle „udržet“. Interaktivní prvky také mohou
být složkou WWW stránek, která je odliší od konkurence. U samotné tvorby interaktivních
prvků (těch grafických a animovaných, jaké nejčastěji ZDF používá) je nutné počítat
s vysokými náklady a pravidelné a rozsáhlé užívání níže popsaných typů interaktivních
doplňků si může dovolit jen dobře finančně zabezpečená firma.
ZDF využívá interaktivní doplňků v následujících kategoriích57:
57 Nejedná se o žádné pevně stanovené kategorie, navzájem se prolínají, jde spíše o to, přiblížit, kde všude
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Názornost a přehlednost – především u rozsáhlejších témat, kdy se postupně nastřádá
mnoho informací, je využití interaktivních prvků vynikající. Příkladem může být speciální
rubrika „US-Wahl 2008“. Kdyby měly být informace o všech kolech amerických „primárek“,
jednotlivých kandidátech a názorech seřazeny pouze chronologicky v jednotlivých
příspěvcích, přestal by uživatel ztrácet přehled o celku a souvislostech. Pro takový případ
sestrojila ZDF interaktivní mapu spojených států, uživatel může kliknout na jednotlivý stát
a zobrazí se mu všechny základní informace o primárkách ve vybraném státě.
Usnadnění přístupu k oblíbenému – touto kategorií se rozumí použití interaktivního prvku
tehdy, potřebuje-li se uživatel v příspěvku dostat ke konkrétní pasáži. Tato kategorie úzce
souvisí s první, ale pro její využití především u videa je uvedena zvlášť. Příkladem tohoto
interaktivního prvku u ZDF jsou některé delší rozhovory se známými osobnostmi. Video
obsahuje několikaminutový rozhovor s celebritou, vedle videa jsou vypsány jednotlivé
otázky, které tazatel celebritě v průběhu rozhovoru položí, uživatel pak může kliknout
na otázku, která ho nejvíce zajímá, a video se okamžitě přesune do bodu, kde daná
otázka začíná. Uživateli se ušetří mnoho času s hledáním otázky „naslepo“.
Komfort – Obecně vzato je jakékoli správné využití interaktivního prvku zvýšením komfortu
pro uživatele, v některých případech je ale komfortnost tím prvním, co uživatele při užívání
tohoto prvku napadne. Příkladem takového využití u ZDF jsou například záznamy koncertů
se sólistou. ZDF umožňuje vybrat si, z jakého pohledu chce uživatel hlavního interpreta
sledovat, zde se mu chce dívat přes rameno do not, zpříma do tváře, pozorovat především
hru prstů atd.
Zábava – Zábavní interaktivní prvky jsou mezi uživateli populární a jejich prohlížením
dokáží uživatelé strávit mnoho času. U ZDF se jedná buďto o zábavní prvky, které doplňují
příspěvek nebo o zábavní prvky samy o sobě. Do první kategorie patří například pexeso
u příspěvku o hereckém páru Angelina Jolie – Brad Pitt. Samotný příspěvek informuje
o tom, že Jolie čeká dvojčata. Přidaný zábavní interaktivní prvek umožňuje uživateli zahrát
si pexeso, kde jsou jednotlivé dvojice kartiček tvořené známými hereckými páry. Dalším
příkladem může být seriál z různých německých zoologických zahrad Ruhrpott
Schnauzen, ten přináší pravidelně reportáže z prostředí zákulisního života zvířecích parků.
Interaktivním prvkem, který v návaznosti na téma uživatele pobaví, je možnost nechávat si
lze interaktivní prvek využít.
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přehrát různé zvuky vytvářené zvířaty a hádat, který zvuk patří ke kterému zvířeti.
Podobný interaktivní prvek obsahuje skoro každý větší příspěvek nebo tematický celek
na portálu ZDF.de.
Druhou kategorií jsou ony zábavní interaktivní prvky samy o sobě. Příkladem může být
příspěvek Biologische Vielfalt auf der Erde, který uživateli umožňuje virtuálně cestovat
po planetě Zemi a prohlížet si živočichy jednotlivých oblastí. V tomto případě by se dalo
hovořit o zábavně-naučném interaktivním prvku.
Zvláštní postavení kategorii interaktivity mají online hry, jelikož jsou ale bližší virálnímu
marketingu, budou zmíněny níže.

8.6 Virální mareting

Z oblasti virálního marketingu je u ZDF nejdůležitější připomenout maskoty ZDF – tedy
Mainzelmännchen. ZDF si již od roku 1963 buduje postavu svého maskota. Ve skutečnosti
je maskotů 6 a jedná se o malé človíčky (viz přílohu č. 5). „Dohromady už Anton, Berti,
Conni, Det, Edi a Fritzchen za posledních 40 let prošli pěti vývojovými stupni, a to jak
po stránce optické, tak po stránce obsahové: Na počátku existovali Mainzelmännchen jen
v černobílé podobě, v roce 1967 se stali barevnými a v roce 1980 a 1990 proběhly menší
optické změny. Spolu s rozsáhlejšími změnami v celé ZDF uvedenými do provozu
na přelomu let 2003/2004 se Mainzelmännchen páté generace upravili, aby se přiblížili
aktuálnímu duchu doby. Nyní jsou svěžejší, přátelštější, drzejší a používají moderní
příslušenství jako mobilní telefony a počítače, se kterými umí výborně zacházet.“ (Keller,
2005, s. 7)

Proč ZDF tolik dlí na svých človíčcích, je nasnadě, sympatický maskot, který je pevně
spojen s institucí, dokáže instituci propagovat nejméně stejně efektivně, jako kdyby
se používalo přímé reklamy. Konzumenti maskota vnímají intenzivněji a otevřeněji, než
když jsou postaveni před logo nebo název instituce. Navíc maskot-človíček může
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provádět, ať už na obrazovce, v časopisu, na hrníčku nebo v reálném světě (jako chodící
zvětšenina maskota) mnoho činností, které logo firmy provádět nemůže.

Mainzelmännchen na stránkách ZDF mají z pohledu virálního marketingu několik využití.
Zaprvé stránky obsahují nespočet58 videí s těmito maskoty. Dále si může uživatel stáhnout
pozadí na počítač s motivy malých hrdinů, poslat e-pohlednici nebo stáhnout hudbu
provozovanou človíčky.

Jelikož jsou Mainzelmännchen v Německu opravdu populární, a to prakticky mezi všemi
generacemi, dají se z hlediska virálního marketingu velmi dobře využít. Existují tisíce
sběratelů různých předmětů s motivy Mainzelmännchen a desítky fanklubů. Pokud uživatel
obdrží od přítele e-pohlednici s motivem Mainzelmännchen, je pro něj potěšením
a zábavou, nikoli nechtěnou reklamou.

Mainzelmännchen jsou nejvýraznějším nástrojem virálního marketingu na portálu ZDF.de,
vedle nich ale existují také online hry, například v zimní sezóně vytvořila ZDF celou
sportovní olympiádu, uživatel tak mohl z podstránky Sport zavítat do interaktivního
zimního střediska, kde mohl hrát hokej, curling nebo jezdit na bruslích. Před MS ve fotbale
teď portál ZDF.de vytvořil hru ve střílení trestných kopů. Takové hry, pokud jsou jednoduše
ovladatelné a zábavné, slouží virálnímu marketingu stejně dobře jako třeba zmíněné epohlednice.

Uživatelé

se o nich

vzájemně

informují

a

posílají

známým

odkazy

na „výbornou hru“. Tyto hry jsou vyrobeny v designu ZDF, takže i tehdy, pokud na ně
uživatel zavítá z přímého odkazu, a ne přes homepage ZDF, plní svůj účel.

8.7 RSS a podcast
ZDF nabízí na svých stránkách RSS, a umožňuje tak uživateli sledovat jakýkoli nový
pohyb na stránkách ZDF, aniž by uživatel musel stránky prohlížet. Je možné si vybrat
ke stahování

jednotlivé

rubriky

(Nachrichten,

Sport,

Sendungen,

Schwerpunkte,

Themenseiten nebo Mediathek), které jsou dále členěné na mnoho „podrubrik“ (Např.
58 V současné době existuje již více než 40 000 krátkých „Mainzelmännchen-filmů“. Jedná se v průměru
o třívteřinové spoty, které jsou užívány jako oddělovače jednotlivých reklam. Za rok vznikne cca 500
nových spotů.
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z rubriky Sport může uživatel odebírat nejen aktuální všeobecné sportovní zpravodajství,
ale také články z 8 různých speciálních rubrik věnovaných velkým sportovním událostem
roku jako jsou třeba Schwimm-WM 2008, Olympia 2008 in Peking nebo Tour de France).
Články, které si uživatelé pomocí RSS stahují, mají u ZDF strukturu tvořenou titulkem,
dvou až třířádkovou shrnující informací o příspěvku a odkazem na příspěvek (především
video nebo článek, ale i obrazová galerie, interaktivní objekt atd.). Služba RSS je jako
marketingový prvek u ZDF účinná především z jednoho důvodu – stránky ZDF jsou velmi
často aktualizované a přinášejí doslova každých pár minut nové příspěvky do mnoha
rubrik. Vedle pozitivního přínosu pro ZDF – uživatel, který stahuje nějakou rubriku, dostává
nové příspěvky a ZDF se mu tak stále připomíná – existuje i odvrácená stránka RSS, a to
sice, že uživatel nemusí navštívit stránky ZDF, a proto se nemůže stát, že by vedle
oblíbené rubriky navštívil mimochodem i jinou část stránek. Tato odvrácená stránka je
problémem především pro komerční stránky, které mají tučné příjmy z reklamy. ZDF jako
veřejnoprávní vysílatel na svých stránkách reklamu nemá.
Vedle RSS nabízí ZDF také podcasting některých svých video a audio příspěvků,
z marketingového hlediska pro tuto službu platí to stejné jako u RSS.

8.8 Speciální služby
Virtuální realita je stejně jako fóra nebo blogy vnímána jako samostatný nástroj
internetového marketingu, stejně jako ony je ale pevně svázána s WWW. ZDF pro
zatraktivnění některých příspěvků virtuální realitu aplikuje. Například při slavnostním
dokončení Frauenkirche v Drážďanech měli uživatelé možnost projít se celým kostelem
a rozhlížet se z několika míst, které si v kostele vybrali. Princip virtuální reality využila ZDF
třeba i při přiblížení samotného sídla ZDF uživatelům, kdy má uživatel možnost doslova
procházet zázemím televize a prohlížet si její interiér.
ZDF nabízí vedle blogů, fór a diskuzí ještě jednu možnost, jak přímo ovlivnit stránky ZDF,
jedná se o projekt Ihre Bilder. ZDF vždy vypíše nějaké téma a uživatelé mají možnost
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posílat k tomuto své fotografie. Uživatelé jsou ze strany ZDF motivováni nejen tím,
že jejich fotografie budou umístěny na stránkách veřejnoprávní televize, ale nejlepší
snímky získávají také odměny59. Z marketingového hlediska se jedná o počin, který
na jedné straně pomůže zaplnit stránky ZDF zajímavým obsahem, aniž by se o něj musela
ZDF starat (samozřejmě musí určit pravidla, připravit samotnou stránku atd.), na druhé
straně pak ZDF na své stránky přitáhne i uživatele, kteří by je jinak nenavštívili (např.
autor, jehož fotografie byla zveřejněna, řekne několika známým, ať se jdou určitě podívat,
že jeho výtvor je zveřejněn na stránkách ZDF).

59 U analýzy WWW stránek jako marketingového nástroje by bylo možné porovnávat také využívání
různých soutěží a „podpor prodeje“, jelikož jsou ale soutěže většinou krátkodobé a hodně proměnlivé,
nebude se jimi analýza zabývat. Lze konstatovat, že jak ZDF tak ČT využívají v některých případech
soutěží, a rozšiřují tak využitelnost WWW stránek jako marketingového nástroje.
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9. PREZENTACE ČT V ONLINE PROSTŘEDÍ
Vyjádření ČT: „Zhruba minulých pět let měl web ČT čistě propagační funkci, v současné
době je cílem ČT vytvořit z webových stránek postupně další distribuční kanál. Tato
proměna postihuje přirozeně nejen web, ale také povahu produktů, které na něm budou
umístěny – začínáme se více soustředit na tzv.: crossmediální60 produkty.“ (Svatoš, M.,
vedoucí internetové a intranetové stránky ČT, telefonický rozhovor konaný 30. 4. 2007)

9.1 WWW adresa
V současné době propaguje ČT adresu <www.ceskatelevize.cz>, dříve byla propagována
adresa <www.czech-tv.cz>. „Pro adresu www.czech-tv.cz se Česká televize rozhodla už v
roce 1996, kdy webová prezentace byla zaměřena především na zahraničí. Česká
televize používá i domény www.ceskatv.cz a www.ceskatelevize.cz.“ (Sunková, 2003)
Existence adresy v angličtině je u ČT důležitá. Na rozdíl od ZDF, kde je zkratka jasně
srozumitelná i pro anglicky mluvící uživatele, je totiž název Česká televize nebo ČT
komplikovanější.
Špatný marketingový tah je ale nezaregistrování adresy <www.ct.cz>. Tato adresa
odkazuje na běžně používanou zkratku ČT. Uživatel, který by chtěl stránky ČT navštívit (a
neznal adresu), by nejspíše vyzkoušel právě adresu <www.ct.cz>, která by ho ovšem
přesměrovala na stránky O2, dříve na stránky Českého Telecomu.
Nutno podotknou, že ČT na nezaregistrování adresy <www.ct.cz> vinu nese, neboť Český
Telecom získal svůj název, který se dá zkrátit na ČT, až v roce 2000, to té doby se
společnost jmenovala SPT Telecom. Stránky ČT vznikaly již v roce 1996. „Když vznikaly
stránky, počítalo se, že adresou bude <www.czech-tv.cz>, a nikomu nepřišlo nutné
zaregistrovávat další domény, když už se později ČT rozhodla zaregistrovat si i doménu
ct.cz, měl ji již Český Telecom.“ (Svatoš, M., vedoucí internetové a intranetové stránky ČT,
telefonický rozhovor konaný 19. 5. 2007)

60 Crossmediální produkt je chápán jako produkt, který může být distribuován několika rozličnými typy
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9.2 Přehlednost a použitelnost
Uživatel může na homepage ČT najít všechny potřebné prokliky. Z marketingového
hlediska se ČT snaží vytvářet upoutávky na své větší projekty a věnovat jim na homepage
hodně místa. Většinou ale takto propaguje v jednu chvíli jen jeden svůj počin (aktuálně je
to microsite Hvězda mého srdce). Mnoho dobrých microsites ČT nechává bez výraznější
propagace na homepage, uživatel pak musí být znalý věci nebo musí mít štěstí, aby zjistil,
že některým pořadům a tématům jsou věnované podrobné a propracované microsites,
zatímco jiné pořady jsou okomentovány jen několika obrázky, textovým popisem a
dopolněny diskuzí.
Výborným počinem ČT, který odráží její veřejnoprávní statut, je katalog, který je na
homepage umístěn. Uživatel v něm získá podrobně seřazená veškerá témata týkající se
pořadů, ale i ČT, jejího poslání, hospodaření, atd. Katalog umožňuje dobrou orientaci na
stránkách ČT.
ČT umožňuje stažení všech programů potřebných pro plné využívání služeb WWW
stránek (Real Player, Windows Media Player, Acrobat Reader).

9.3 Aktualizovanost
Pro zhodnocení stránek ČT z hlediska aktualizovanosti je nutné ve zkratce představit
strukturu homepage. Tato obsahuje ve své horní části obrazovou upoutávku na Tip týdne,
jedná se – z uživatelova pohledu – o na první pohled nejvýraznější prvek na homepage
(viz přílohu č. 6). Tip týdne je měněn většinou jednou za den. Zbytek stránky tvoří
především text s menšími doprovodnými obrázky. Plocha, kterou na homepage zabírají
obrázky, tvoří cca jednu desetinu celkové plochy homepage. Jelikož uživatel dokáže velice
rychle posoudit, zda se na stránce změnil obraz, jsou stránky, které obsahují hodně
obměňovaných obrázků, na první pohled aktualizovanější. Pokud se změní textové pole,
není pro uživatele na první pohled snadné to zjistit. Homepage ČT se v obrazové rovině
změní v průměru čtyřikrát za den (změní se čtyři konkrétní obrázky), text je obměňován o
něco častěji. Změní-li se totiž obrázek (upoutávka na pořad) změní se i doprovodný text,
navíc se ale mění ještě text v rubrice Právě vysíláme.
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ČT neklade na grafiku homepage z hlediska kvantity velký důraz, důležitější jsou pro ní
textová pole. ČT na homepage nepoužívá flash animací.
Homepage ČT je pravidelně aktualizovaná a synchronizovaná s aktuálně vysílaným
programem v televizi, s obrázky a grafikou obecně zachází střídmě, stránka pak přes
několikeré aktualizace vypadá v průběhu dne podobně, staticky.

9.4 Fóra, blogy, diskuze
ČT si uvědomuje důležitost zpětné vazby a nabízí uživatelům možnost diskuze ke všem
pořadům a filmům, které zmiňuje na svých stránkách.
Jednotlivé podstránky pořadů jsou navíc doplněny o formulář, pomocí kterého může
uživatel odeslat dotaz nebo připomínku.
Existence zvláštního formuláře má z marketingového hlediska upozornit uživatele na
jednoduchost položení dotazu. Pokud uživatel vidí jen e-mailovou adresu, kam může
posílat připomínky, mnohdy nechce ztrácet čas připojováním se do své schránky a dotaz
nepoloží. Pokud může text vyplnit přímo pod pořadem, ke kterému se vztahuje, a jedním
kliknutím (aniž by musel vyplňovat adresu) ho může odeslat, zvyšuje se šance, že uživatel
dotaz odešle.
Možnost zeptat se osobně známé osobnosti je uživatelsky přitažlivá, jelikož je WWW
stránka pro rozhovor typu one2many a many2one příhodná, propaguje ČT na homepage
„Chat s osobností“. Chat s osobností má z marketingového hlediska tu přednost, že
ačkoliv je tato spojena s ČT třeba díky nějakému seriálu, je mezi veřejností známá i z
několika dalších oblastí. Možnost položit otázku takové osobnosti proto často vyhledají i
lidé, kteří ji neznají z pořadů ČT. Svůj dotaz musí ale tito položit na WWW stránkách ČT,
která tak získá nové návštěvníky.
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9.5 Interaktivita
Interaktivních prvků ve smyslu usnadnění přístupu k oblíbenému zatím ČT mnoho
nenabízí, lze ale najít interaktivní zábavní prvky (například spolu s pořadem Hvězda mého
srdce mají diváci možnost z ukázek částí obličejů tipovat herce a herečky).

9.6 Virální marketing
ČT sice nabízí například pozadí na plochu počítače s logem ČT nebo s tématem vážícím
se k ČT, stahování takových pozadí je ovšem zpoplatněno. Na svých stránkách ČT v
současné době nenabízí typické produkty, které by mohly mezi uživateli kolovat, a stát se
tak základními kameny pro virální marketing.

9.7 RSS a podcast
ČT nabízí na svých stránkách možnost stahovat určité zprávy přes RSS. Uživatel si může
vybrat odebírání zpráv z následujících oblastí: Novinky, Tiskové zprávy Večerník z Čech ,
Události; Události, komentáře; Auto Moto Revue, Port a EuroSong. Při stahování zpráv, jež
odkazují na příspěvky, které si uživatel může přehrát na stránkách ČT, se u RSS kanálu
objeví titulek zprávy a její zařazení do celku (např. Události 17. 5. 2008). Při stahování
textových zpráv (tiskové zprávy), má uživatel možnost k nahlédnutí titulek a krátký popis
zprávy.
Možnost podcastu ČT nenabízí. „Vzhledem k autorským právům nemůžeme naše pořady
nabízet ve formě podcastingu, neboť se jedná vlastně o stahování. Nabízíme je proto
formou streamingu. Pokud se ovšem v budoucnu problém s autorskými právy vyřeší,
podcastu se nebráníme.“ (Svatoš, M., vedoucí internetové a intranetové stránky ČT,
telefonický rozhovor konaný 19. 5. 2007) Svatoš se dále vyjadřuje i k blogům: „Zatím ČT
svoje blogy neprovozuje, je to ale zajímavý nástroj a do budoucna se s nimi počítá.“

9.8 Speciální služby
Služba Videopůjčovna, kterou na svých stránkách ČT nabízí, je uskutečňována pomocí
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mikroplateb61. Jedná se vlastně o speciální internetový obchod, který ovšem neprodává
hmotné zboží, ale videa, která si uživatel může stáhnout do svého počítače.
Nejedná se o úplně klasické mikroplatby v řádu haléřů, ale stále se jedná o částky, které je
uživatel spíše ochoten zaplatit. Videopůjčovna nabízí stále se rozšiřující portfolio seriálů,
filmů i krátkých filmů (večerníčky), které není možné kvůli autorským právům distribuovat
volně, nebo by to možné bylo, ale je třeba pokrýt náklady s tím spojené.
Například za jeden díl seriálu Četnické humoresky zaplatí uživatel devatenáct korun.
Jedná se o částku několikanásobně nižší, než kdyby si chtěl koupit DVD s několika díly v
obchodě. Důvod, proč je tato cena tak nízká, je především omezená časová platnost
takového dílu seriálu. Licence pro díl je platná po dobu 72 hodin, po uplynutí této lhůty už
ho není možné přehrát.
Spolu se zavedením videopůjčovny učinila ČT zajímavý marketingový tah, začala nabízet
ke stažení nové, dosud neodvysílané díly seriálů. Například diváci seriálu Dobrá čtvrť 2
mají možnost shlédnout nový díl seriálu s týdenním předstihem před televizí. Zařazením
dosud neodvysílaných dílů do Videopůjčovny může ČT přilákat na své stránky skalní
fanoušky pořadů.
Další speciální službou ČT je osobní program. Jedná se o službu, která uživateli umožňuje
vytvořit si svůj vlastní televizní program. Uživatel získá po přihlášení profil, do kterého si
může poznamenávat pořady, které ho zajímají. Svůj osobní profil pak může prohlížet z
každého počítače připojeného k internetu. Služba nabízí i možnost automatického
upozorňování (e-mail nebo SMS) na pořady, které si uživatel založil do osobního
programu. Pořady uživatel zařazuje jednoduchým kliknutím na malou ikonku vedle jména
pořadu. Při prohlížení stránek ČT tak může uživatel vždy, když ho nějaký pořad zaujme,
založit tento do svého osobního programu.
Z marketingového hlediska je tato služba výhodná, neboť uživatel musí vyplnit v profilu
svoji e-mailovou adresu, a ČT poté může (svolí-li uživatel) posílat na jeho adresu aktuální
61 Mikroplatby jsou minimální poplatky (od desetin haléře po několik korun), které uživatel platí za poskytnutí
určité služby nebo při vstupu na určité články. Filozofie mikroplateb je jednoduchá – minimální poplatek
za služby – pokud je zajištěna jednoduchost a rychlost platby (SMS, platební karta atd.) – je ochotno
zaplatit velké množství uživatelů.
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informace o ČT, upoutávky na pořady apod. Navíc se podobně jako u formuláře pro dotazy
zvyšuje šance, že uživatel uskuteční svůj záměr (pro poznamenání pořadu stačí jedno
kliknutí, uživatel si nemusí nic zapisovat ani pamatovat, je proto pravděpodobné, že
zaujme-li uživatele nějaký pořad, nebude otálet, zařadí ho do svého seznamu a později ho
tam určitě najde).
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10. KOMPARACE
Ačkoliv vedení online sekcí ZDF a ČT deklaruje velice podobné hodnoty, které mají WWW
stránky pro instituce a uživatele představovat, a jaké služby mají stránky naplňovat, je
třeba přihlédnout k dosavadnímu vývoji a lidským a finančním zdrojům online oddělení
obou televizí. Pouhý fakt, že jsou porovnávány stránky dvou veřejnoprávních televizních
vysílatelů s centralizovaným uspořádáním, že oboje stránky fungují od roku 1996 a že mají
naplňovat podobný cíl, nedostačuje tomu, aby mohly být stránky těchto vysílatelů
porovnávány se stejnou přísností. Tím není zdaleka myšleno, že by snahy a počiny jedné
nebo druhé strany měly být vyzdvihovány, ale je potřeba si uvědomit, že některé služby
nemohou být realizovány z důvodů nízkého počtu zaměstnanců nebo nedostatečného
rozpočtu. K tomuto je ještě důležité poznamenat, že zatímco ČT teprve postupně začíná
své stránky rozšiřovat o nový rozměr – stránky jako kanál pro televizní výstupy – ZDF již
tento model důrazně podporuje od roku 2002 (kompletně přebudované WWW stránky byly
uvedeny do provozu 2. července 2002). Cíl mají proto obě instituce podobný, ale jedna
začala s jeho realizací dříve.
Prvním zásadním rozdílem v pojetí WWW stránek mezi oběma institucemi je jejich
grafická úprava. Tato sama o sobě nebyla předmětem analýzy, má ale úzký vztah k
několika oblastem, které analyzovány byly (přehlednost, aktualizovanost a interaktivita).
ZDF klade velký důraz na obrazovou stránku. Její homepage připomíná několik
širokoúhlých televizních obrazovek poskládaných na jedné stěně, navíc se jedna z
obrazovek i jako skutečná obrazovka chová – neustále přehrává upoutávky na jednotlivé
pořady. I na dalších podstránkách hraje obraz důležitou roli. Česká televize je – co se týče
užívání obrázků a fotografií, a především jejich velikosti – střídmá. Stránky jsou
koncipovány ne snad s důrazem na psaný text, ale poměr obrazu a textu se na nich příliš
neliší od stránek jiných institucí, které nespadají do mediální oblasti, například ministerstev
nebo bank.
Tento rozdílný postoj k četnosti a rozsahu obrazů na stránkách u ČT a ZDF určuje rozdíly
mezi institucemi v rovině přehlednosti. Zatímco u stránek ZDF jsou upoutávky na některé
pořady výrazné a zastiňují tak svým způsobem odkazy na jiné části stránek, je úprava u
ČT vyrovnaná a homepage nabízí uživateli především jasný přehled celkové nabídky
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stránek. Pro uživatele, který přišel hledat informace nebo je na stránkách poprvé, je
přístup ČT určitě vhodnější, vyplývá z faktu, že až do nedávné doby měly stránky ČT
téměř výlučně informativní a propagační charakter. Naproti tomu ZDF chce uživatele
nalákat na konkrétní program, a užívá proto jasné grafické zvýraznění prvků, které chce
momentálně propagovat. Stránky ZDF obsahují všechny potřebné informace týkající se
instituce, tyto jsou ale přeneseny do pozadí – což neznamená, že by byly vytvořeny s
menší péčí, jde pouze o to, že ZDF předpokládá, že její uživatel chce na stránkách
především sledovat pořady. Kapitolu přehlednosti lze shrnout tak, že pro komplexní využití
stránek je lepší model ČT, pro uživatele-diváka je přínosnější model ZDF, který se pro svůj
důraz na obraz může zdát i roztříštěný a neucelený.
V kategorii WWW adresy byly zjištěny nedostatky především u ČT, která díky liknavému a
neprozíravému přístupu nezaregistrovala potřebnou doménu ct.cz. Je třeba ale ocenit
snahu zjednodušit vyhledání a zobrazení stránek ČT pro uživatele neovládající češtinu. U
ZDF byl zjištěn mírnější nedostatek. Bývá zvykem, že stránky, jejichž název je tvořen
zkratkou, si obvykle zaregistrují i podoby zkratky, které mohou vzniknou zaměněním
pořadí písmen. ZDF toto neučinila v žádném nabízejícím se případě.
Aktualizovanost je kategorií, kde hraje opět zásadní roli grafická podoba stránek. Ačkoliv
ČT rozvíjí mnoho denně aktualizovaných podstránek, neinzeruje to příliš na své
homepage, což je z pohledu aktualizovanosti a upoutání diváka chybou. Ačkoliv se ČT
nemůže srovnat s ZDF co se objemu nových příspěvků týče, měla by lépe využít
potenciálu homepage. Například své podstránky z rubriky Speciály, které jsou vesměs
uživatelsky přitažlivé a srovnatelné s podobnými podstránkami u ZDF, ČT na homepage
prezentuje stále stejnou obrazovou upoutávkou – logem, uživatel tak může získat pocit, že
se jedná jen o jakési zakonzervované stránky o pořadech, zatímco se jedná o stránky
doplňované videi, rozhovory, fotografiemi a přirozeně zprávami. ČT s výraznějším
grafickým doprovodem inzeruje na homepage jen televizní Tip týdne a v záhlaví větší
událost (ta je sice relativně na velké ploše – na poměry stránek ČT – ale zůstává
dlouhodobě stejná). ZDF v tomto ohledu dokonale využívá prostory homepge a dokáže na
ní prodat aktuální pořady, interaktivní prvky nebo rubriky. U shrnutí oblasti přístupu ČT a
ZDF k aktualizaci, je nutné posoudit stránky ZDF jako aktualizovanější, a to nejen pro
počet nových příspěvků, který se na nich za den objeví (zde ČT konkurovat nemůže), ale
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především v oblasti propagační. ČT by mohla i ze svého menšího počtu nových příspěvků
vytvořit pro uživatele zajímavější nabídku.
V oblasti použitelnosti jsou stránky ZDF trochu limitovány velkým počtem obrazových
prvků a umístěných videí, které mohou při pomalejším připojení působit delší načítání
stránek. ZDF také často uplatňuje flashové prvky, pro které některé počítače nemusí mít
automaticky nainstalované ovladače. Jak ČT, tak ZDF ale dbá na softwarový servis a
poradenství, pokud je tedy uživatel alespoň minimálně zručný, může s pomocí nápovědy
užívat bezproblémově všechny oblasti stránek.
ČT i ZDF jsou oblasti blogů, fór a diskuzí nakloněné a názory uživatelů vítají. Přístupy se
liší především v použitých prostředcích, vedle klasického fóra nabízí ZDF službu
Mitgliederpost, která podporuje komunikaci mezi uživateli, ČT zase zařazuje přímý
formulář pro odeslání dotazu nebo připomínky pod jednotlivá témata. U ZDF se můžeme
setkat s blogy vytvářenými uživateli, zatímco ČT podporuje třeba pravidelný chat s
osobností.
Virální marketing a interaktivní prvky jsou jasnou doménou stránek ZDF. Velké personální
zázemí umožňuje tvorbu náročných interaktivních prvků, které mimo jiného podporují
zábavní složku stránek, stránky ČT jednak nemají dostatek zaměstnanců pro tvorbu
takových prvků, jednak mají ale stále spíše informativní povahu a při reprodukci
televizních příspěvků jsou více konzervativní. Oblast virálního marketingu, která je u ZDF
výrazná, má kořeny již v šedesátých letech. Na rozdíl od ČT, která nikdy oficiálního
maskota neměla, ačkoliv se touto možností – jak potvrdil bývalý tiskový mluvčí Patrik Krafl
– několikrát zabývala, buduje ZDF kult svých Mainzelmännchen již více než čtyřicet let. U
ČT je sice možné považovat za částečného maskota postavu Večerníčka nebo postavičku
kuřete spojenou s projektem Pomozte dětem, jednoznačnou personifikaci televize, přes
kterou je možné výborně provádět virální marketing, ovšem ČT postrádá. ZDF naproti
tomu věnuje svým Mainzelmännchen prostor i na homepage a úspěšně se snaží pomocí
produkce nových spotů, tvorby animací a výroby spořičů, tapet a dalších uživatelsky
vděčných prvků rozšiřovat kult Mainzelmännchen mezi uživateli, a tím se nenásilně
propagovat.
Službu RSS podporují oba vysílatelé, podcasting zatím provozuje jen ZDF, ČT ale počítá s
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jeho zavedením, které je zatím nemožné z důvodu ochrany autorských práv.
U speciálních služeb provozovaných v rámci WWW stránek, které ČT a ZDF využívají, aby
přilákaly nové uživatele a odlišily se na trhu, je vidět snaha u obou vysílatelů. ČT přišla se
službou Videopůjčovny a s ní spojenou možností sledovat u některých seriálů díly ještě
před jejich uvedením v televizi, ZDF zase rozvíjí možnosti virtuální reality a snaží s více
zatáhnout uživatele do procesu tvorby stránek pomocí projektu Ihre Bilder.

64

11. ZÁVĚR
Práce měla za cíl přiblížit, jak využívají ČT a ZDF WWW stránek jako nástroje
internetového marketingu. Práce postupovala systémem od obecného ke konkrétnímu. V
teoretické části proto nejprve přiblížila služby, které nabízí internet, dále pak internetový
marketing a jeho nástroje, které jsou používány v rámci zmíněných služeb internetu.
Poslední částí teoretické oblasti bylo přiblížení CRM a podrobnější rozpracování WWW
stránek jako nástroje internetového marketingu se zdůrazněním kategorií, které budou
používány u analýzy stránek ČT a ZDF a jejich následné komparace.

Analýza a komparace se musely vyrovnat s faktem, že ačkoliv byly porovnávány WWW
stránky, které mají shodný cíl, a pro porovnání byly vybrány dva veřejnoprávní televizní
vysílatelé, nebyly ČT a ZDF z hlediska personálního a finančního zázemí rovnocennými
partnery. Další okolností, která ztěžovala komparaci byla skutečnost, že ač WWW stránky
obou vysílatelů byly spuštěny ve stejném roce, ZDF se již o pět let dříve rozhodla
nastoupit cestu ke stránkám, které mají nejen informační a propagační funkci, ale v první
řadě jsou internetovou interaktivní televizí. V tomto směru má tedy ZDF pět let vývoje za
sebou, ČT je teprve v začátcích. Ačkoliv by se mohlo zdát, že profily obou WWW stránek
se odchýlily od požadavku stanoveného v úvodu práce – a sice, že ke komparaci budou
vybrány WWW stránky médií, které mají především propagační funkci – jejich zaměření
naopak

otevřelo

možnosti

komparace

v

oblastech

internetového

marketingu

uskutečňovaného přes WWW stránky, které lépe odpovídají současným trendům. Jednalo
se především o oblast interaktivity, blogů, ale i dalších speciálních služeb (Videopůjčovna
ČT).

Samotná analýza zjistila, že stránky ZDF kladou důraz na obrazovou složku a s ní
spojenou interaktivitu, zatímco stránky ČT přistupují k využití obrazu zdrženlivěji, dbají na
přehlednost a srozumitelnost. Stránky obou vysílatelů ukázaly velkou invenci v oblasti
komunikace s uživatelem, nabízejí fóra a diskuze, ČT pak speciální chat nebo kontaktní
formuláře a ZDF zase „upload blogy“ nebo službu Mitgliederpost. V oblasti aktualizace
stránek se ukázalo, že ČT nedokáže dobře využívat svoji homepage k propagaci nových
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příspěvků, zatímco ZDF je v tomto ohledu špičkově vybavena. Z hlediska speciálních
služeb zavedla ZDF službu Ihre Bilder zaměřenou opět do oblasti interaktivity a ČT
vyzkoušela projekt Videopůjčovny založený na mikroplatbách.

ZDF využívá své stránky z hlediska internetového marketingu především jako pestrý a
aktualizovaný soubor videí propojený s interaktivními službami, který má za cíl uživatele
přilákat na stránky několikrát denně a zdržet ho tam delší dobu. ČT k tomuto modelu
pomalu spěje, zatím staví ale především na podrobném zjišťování potřeb a přání uživatelů
a nabízení přehledných informací o programu a ČT a na některých speciálních službách
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12. RESUMÉ
Die Arbeit sollte in dem analytisch-komparatischen Teil analysieren, wie CT und ZDF ihre
WWW-Seiten als Mittel des Internetmarketings verwenden, und dann eine Komparation
der in der Analysen festgestellten Daten durchführen. Die Vergleichung der einzelnen
WWW-Seiten war damit erschwert, dass beide Institutionen verschiedene Zahl der
Angestellten und verschiedene Jahresbudgete haben. Die Analyse hat festgestellt, dass
die WWW-Seiten des ZDF mehr mit Interaktivität arbeiten, dass sie Wert auf dem „TVAussehen“ legen, dass sie den Viralmarketning-Potential der Mainzelmännchen ausnutzen
und und inovative Elemente, wie z. B. „upload Blogs“, verwenden. CT orientiert sich vor
allem an die Qualität der Kommunikation mit den Besuchern der WWW-Seiten, probiert
neue Marketingmodelle der Verbreitung der Sendungen im Rahmen der WWW-Seiten
(Micro-Pay ) und will langsam auch den Modell der interaktiven Internet-TV übernehmen.
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Customer Relationship Management

ČT

Česká televize

FTP

File Transfer Protocol

ICT

Information Communication Technology

IRC

Internet Relay Chat

PDA

Personal Digital Assistant

P2P

Peer to Peer

SEM

Search Engine Marketing

SEO

Search Engine Optimization

STP

Segmentation, Targeting, Positioning

RSS

Really Simple Syndication nebo Rich Site Summary

WAP

Wireless Aplication Protocol

WWW

World Wide Web

ZDF

Zweites deutsches Fernsehen

4C

Customer Value, Cost to the Customer, Convenience, Communication

4P

Product, Place, Price, Promotio
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16. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu, Česká
republika.

Zdroj: Český statistický úřad, dostupný z WWW: <www.csu.cz>.
Příloha č. 2: Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu,
Německo.

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland, dostupný z WWW: <www.destatis.de>.
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Příloha č. 3: Přehled možných interakcí subjektů v e-commerce

Zdroj: OECD, dostupný z WWW: <www.oecd.org>.

Příloha č. 4: Horní část úvodní strany WWW stránek ZDF

Zdroj: ZDF, dostupný z WWW: <www.zdf.de>.
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Příloha č. 5: Mainzelmänchen ve verzích z let 1963, 1998 a 2003

Zdroj: ZDF, dostupný z WWW: <www.zdf.de>.
Příloha č. 6: Horní část úvodní strany WWW stránek ČT

Zdroj: ČT, dostupný z WWW: <www.ceskatelevize.cz>.
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