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Na první pohled to vypadá, že se nic nezměnilo. Ráno by-
lo světlo stejně jako včera, město je zase plné aut a v televizi
jsou kromě pohlouplých seriálů jen depresivní zprávy o tom,
jakých chyb a afér se česká stranicko-politicko-ekonomická
špička za posledních dvacet čtyři hodin zase stihla dopustit.
Ale pod povrchem – doslova pod povrchem, v kabelech běží-
cích pod chodníky a v levně pronajatých sklepních prostorech
byl učiněn za tento den další nenápadný, ba neviditelný krok.
Internet opět získal na síle a o krůček se přiblížil ke svému cí-
li, destrukci starých, nejen ekonomických zvyklostí a pravidel
a nastolení nových.

Tato kniha je velmi jednoznačná už v názvu. Autor se sna-
ží říci, že přesun (nejen) obchodních aktivit na Internet je pro
každého věc, kterou by neměl zanedbat či úplně pominout, ji-
nak může dopadnout docela nevalně. Autor je Internetem
značně postižen a má v něj velkou víru; je to tedy kniha agitač-
ní, od začátku se snažící čtenáře o něčem přesvědčit a pilně
snášející argumenty na podporu tohoto záměru. Čtenář musí
být proto upozorněn, že to nebude moc férový boj, protože
opozici, reprezentující staré, pomalu odcházející časy, nebude
příliš dán prostor k argumentaci. Autor ale na oplátku slibuje,
že se bude snažit snášet argumenty pro i proti, tak, jak jeho
znalosti dovolují. Přesto však silně doufá, že se mu podaří pře-
svědčit vás o tom, abyste si internetové komerce všimli a hlav-
ně, abyste pro ni něco aktivně udělali – aR na straně provozu-
jící, nebo na straně zákaznické.

Každopádně ale hlavně příjemné čtení přeje

Jiří Hlavenka
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Je to droga. Ta nejrychlejší.
Co jsem vedle popsal, je typický postup
u úspěšného produktu, technologie, fenoménu,
trendu atd. v oblasti Internetu. Není důležité,
o jaký produkt se jedná – takovýchto už byly
desítky. Není důležité, kdy přesně se to stalo,
není důležité, kde se to stalo. Podstatné je, jak
rychle se to stalo: rychlost, jakou se vyvíjí ta no-
vá věc, kterou jsme pro větší volnost v uvažová-
ní nazvali nejvágněji, jak to šlo. Za rok a půl
z úplné nuly do pozice a do hodnoty, kterou se
mohou těšit giganti typu Škoda Praha, ta ovšem
za sto let života. Pro malé srovnání: od okamži-
ku, kdy se kupříkladu podobný strojírenský
gigant rozhodne, že by mohl vyrábět jakousi
mírně pozměněnou či inovovanou variantu
spalovacího motoru do momentu, kdy stovky
kusů tohoto motoru odejdou k zákazníkovi,
uplyne obvykle pět let. 

Je samozřejmé, že mnoho, ba většina
z TĚCH během příštích dvou let zkrachuje, vy-
mizí z trhu, aniž v něm zanechá výraznější sto-
pu. Ale ten zbytek se může stát – a pravděpo-
dobně stane – čímsi, co určuje dění, celosvětově,
nebo třeba jen lokálně. A to stále onen spalova-
cí motor neopustil stav prototypu.

Malá sázka, gigantická výhra. 
Lze to ignorovat?
Na rychlosti vzniku a ustanovení internetových
technologií – na nezpochybněné, reálné a mno-
hokrát prokázané rychlosti – jsem chtěl ukázat,
proč nelze v jakýchkoli úvahách o tom, zda
Internet ano či ne, vycházet z přítomnosti. Je to,
jako kdyby maratónský běžec chtěl vycházet
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První měsíc. Vizionář dostane
ten pravý nápad, napadne jej
TO. Vizionáři je devatenáct
let a pomalu se rozhoduje, že
by na světě mohly být lepší
věci než studium na Berkeley.

Druhý měsíc. S pár kamarády
na TOM pracuje, idea je už
přesnější, něco se vyzkoušelo
– pojďme do toho.

Třetí měsíc. Vzniká prototyp.
TO dostává jméno a je ukazo-
vatelné. Přichází rizikový kapi-
talista a věnuje pár (miliónů)
dolarů. Najme se dvacet pro-
gramátorů.

Čtvrtý měsíc. První zmínky
v odborném tisku. Deset výz-
namných společností bere TO
na vědomí a vyčlení své pro-
gramátory, aby se začali za-
bývat tím, jak se jejich tech-
nologie mohou s TÍM
domlouvat.

Šestý měsíc. TO je v betaverzi
na Internetu. První recenze
(v internetových médiích).

Sedmý měsíc. Obrovský zá-
jem, statisíce downloadů.

Osmý měsíc. Desítky zmínek
v internetovém tisku měsíč-
ně. Sto webů věnujících
TOMU své stránky, diskusní
skupiny.

Devátý měsíc. Rizikový kapi-
talista nasouvá další milióny,
přibírá se dalších třicet lidí –
tentokrát obchodníci, marke-
téři, manažeři. Milióntý down-
load. TO získává různé tituly
jako „žhavá technologie“ či
„produkt, který stojí za vel-



z toho, že je mu před závodem dobře a že není
zvláštní důvod k tomu, že by to za tři hodiny
mělo být jinak, nebo kdyby onen strojírenský
gigant upřímně předpokládal, že i za sto let bu-
dou jeho zákazníci nadšeně odebírat spalovací
motory vyvinuté někdy v roce 1960. I bez hlub-
ších technických znalostí odsouhlasí každý, že
to je nesmysl – protože minimálně z televize ví,
jak vypadá maratónec po třiceti kilometrech
a asi tuší, že za sto let projde i strojírenský prů-
mysl takovým vývojem, že se nemůže konejšit
svými dovednostmi málem ze století páry.
Internet zatím toto povědomí nemá, protože
skoro nemá historii – ta, kterou má, k byznys-
menům logicky moc nepromlouvá. Slabinou
Internetu (vlastně jedinou!) je, že i když je nyní
v období skoro hysterického náběhu směrem
vzhůru, nelze s jistotou předvídat jeho budouc-
nost, stejně jako nebylo možné předvídat vzrůst
filmového průmyslu ve dvacátých letech. Teh-
dy už měl za sebou roky zkušeností, už deset let
točil Chaplin – kdyby sebou moc neházel v hro-
bě, řekl bych, že vytvořil jakousi „killer applica-
tion“ filmového průmyslu, jako je třeba dnes
Amazon.com v Internetu. V Internetu je to
ovšem o to těžší, že je vývoj zhuštěn na doslova
šíleně krátkou dobu. To se ještě v dalším textu
zkusím dokázat, nyní to zkusme brát jako fakt
a popřemýšlejme, co z toho vyplyne:

◆ Vůbec nevznikají běžné instituce, které
obvykle vymezují mantinely podnikatel-
ské oblasti: různé instituce, asociace, ko-
mory a sdružení. Není na to totiž čas.
Můžeme samozřejmě prohlásit jejich
význam za diskutabilní, či dokonce zane-
dbatelný, ale faktem je, že tyto organiza-
ce v normálních odvětvích skoro vždy
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kou pozornost” a podobně.
Firma uzavírá aliance, uvádí
druhou betaverzi TOHO. Ještě
neutržila ani dolar.

Desátý měsíc. Stovky beta-
testérů, desetitisíce interne-
tových stránek. Milióntý re-
gistrovaný uživatel. Desítky
spolupracujících firem, dodá-
vajících obsah a obohacují-
cích TO (stále v betaverzi).

Jedenáctý měsíc: TO uvede-
no v plné verzi, zdarma kaž-
dému k downloadu, samo-
zřejmě.

Dvanáctý měsíc: Půl miliónu
downloadů ostré verze. Zná-
má analytická společnost
předpovídá, že obrat v nové
oblasti, kterou TO otevřelo,
dosáhne pět (deset, dvacet,
padesát, sto, podle toho, ja-
kou náladu zrovna analytik
měl) miliard dolarů do
pěti let.

Patnáctý měsíc: Firma vstu-
puje s pomocí investičního
kapitalisty na trh. Majitel má
desetiprocentní podíl, který
je v akciích roven stovkám
miliónů dolarů. TO je označo-
váno za průmyslový stan-
dard.

Šestnáctý měsíc: Akcie firmy
TO Inc. vesele stoupají. TO
stále ještě neutržilo ani dolar. 



dokážou udělat určitou statistiku, standardizaci, umístit
danou oblast do celkového obrazu ekonomiky.

◆ Naprosto pozadu je legislativní rámec a rovněž politic-
ké vnímání daného internetového fenoménu. To neho-
voří o neschopnosti legislativy či politiků: je to, jako
kdybyste vinili policii, že není schopná zatknout zločin-
ce řítící se ulicemi města rychlostí 1000 km/h. Legislati-
va stíhá, byR poněkud dýchavičně, běžný či průměrný vý-
voj společnosti a to, co se děje v Internetu, přesahuje
toto její „nastavení“. Podobné jevy nastávají i v USA,
v zemi s tradičně velice rychlou legislativou či soudnic-
tvím; legislativa je skutečně „nastavena“ tak, že se kaž-
dý fenomén či požadavek nechá projít určitou zkouš-
kou časem, aby se prokázalo, že nejde o dobový exces,
byR by na něj v dané době všichni přísahali kvůli určité
události a momentálnímu stavu mysli (typicky: postoje
k trestu smrti). Jenomže Internet se svým časovým vý-
vojem skutečně vymyká běžnému měřítku.

◆ Požadavky na rychlost reakce daného podnikatele (vý-
robce, obchodníka, poskytovatele služeb atd.) vynuco-
vané Internetem několikanásobně přesahují jeho schop-
nosti a jeho „nastavení“. Každá firma má určitý rytmus,
a ten je stejně jako symfonická skladba svým skladate-
lem přesně rozepsán: jak dlouho trvá takt, jaké je tempo
a kdy se mění, kdy nastává nová věta. A orchestr – v na-
šem podobenství představující celé osazenstvo firmy od
vrcholného managementu až dolů – se učí toto mistrov-
sky zvládat mnoho let, vlastně na zdokonalování pracu-
je stále; a najednou si přijde někdo s velkým I a bude
tvrdit, že rozhodovací doba pro start projektu je od prv-
ní ideje maximálně měsíc? Chtěl bych v dalším ukázat,
jak se s tímto může i velmi zaběhlá a tradiční (eufemis-
mus pro zkostnatělá) firma popasovat. 

◆ Částečně vyplývajícím, částečně doprovodným faktem
je, že nám zde skutečně roste internetová generace. Je ne-
smírně mladá, dost arogantní, zásadně odmítající jinou
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komunikaci než elektronickou – a vypadá to tak, že za-
číná být zatraceně vlivná. Webové časopisy, které čtou
milióny čtenářů (což je sledovanost srovnatelná s televi-
zí!) nezřídka vytvářejí kluci a holky, kterým je silně pod
dvacet. Ale hlavně – nad nimi nikdo není, žádný šéf, kte-
rý by jim blahosklonně řekl: děcka, tady máte MTV, vy-
blbněte se z podoby, inzerci stejně kontrolujeme my. Ta-
to vlivná média skutečně patří jim, a pokud chce šéf
kamenné firmy, padesátiletý dědičný vévoda začít kon-
cipovat internetové strategie, tak nechR se připraví na to,
že bude muset vážně a rovnocenně jednat se sedmnác-
tiletým klukem, ze kterého je cítit marihuana přes dvoje
dveře. Trochu přeháním, ale tento generační konflikt
(který se časem samozřejmě utlumí a rozpustí) je sku-
tečně obrovskou překážkou, o které se moc nemluví,
a která dělí oba světy. Více tam, kde je tradice Bohem
(západní Evropa), méně tam, kde titul vévody má hod-
notu pěti miliónů prodaných cédéček (USA). Určitým
protiargumentem je právě měnící se profil internetové
komunity; zde se názory liší a poctivost mně velí uvést
oba směry.

Spravedlivě musím dodat, že se internetová elita mění,
dá se říci, že ji „kazí peníze“. To, co v začátku přitáhlo
především svobodomyslné tvůrčí duchy, které lákala
spíše nekomerčnost a demokracie Internetu, je nyní
oblastí, ve které se točí gigantické peníze, ve které je
šance na rychlý zisk větší než kdekoli jinde. Firmy, které
se nyní rodí, sice mohou být založeny „kluky pod
dvacet“, ale zejména díky finančním a investičním
poradcům fungují skoro od začátků jako řádné korpo-
race. Nadšení určitě zůstává, ale přibylo vědomí
možných úžasných zisků. 

Dále pak platí, že i skutečně velké firmy, které byly
tradičně strnulé a pomalé, se pomalu učí internetově
podnikat; dnes dovedou samy vybudovat týmy složené
z mladých talentů, zcela je odvážou od firemní byrokra-
cie, dokáží je motivovat a přitom disponují obrovskou
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finanční silou. Nemusí tedy navždy platit, že hnací
silou v Internetu budou jen undergroundové počítačové
firmičky.

◆ Rozumně procitnutá firma nastoupí do protiútoku
a řekne: a kdo nám potvrdí, že ten (či onen) směr je správný,
pravý, vítězný? Internet se skuteně mění tak rychle, že
řada docela drahých investic je už dnes odepsaná, že řa-
da firemních internetových velkostrategií je na suchu –
proč by tedy firma v této době, kdy se guláš ani nevaří,
natožpak jí, ale pouze se zkoumá, jak by mohl chutnat,
měla investovat do jeho výroby? To je samozřejmě silný
argument, který vůbec nechci nějak zmenšovat či zpo-
chybňovat – vlastně jej považuji za jediný rozumný ar-
gument proti okamžitým investicím do Internetu. A proto
se mu budu věnovat s tou největší péčí.

To, že Internet je poměrně levnou sázkou do loterie, ve kte-
ré hrozí velká výhra (jak velká, to je samozřejmě věcí, o které
se vedou velké spory), je víceméně odsouhlasené. Proč však
většina firem do této sázky nejde (každé podnikání je sázkou,
a hlavním uměním je odhadnout pravděpodobnost výhry a na
základě toho odhadu sázet dostatečně vysoko či nízko), vyplý-
vá z výše uvedeného – je to totiž něco natolik jiného, natolik až
nebezpečně reformujícího stávající zvyky firmy, že nejrůznější
obranné reakce jsou vlastně velmi logické. Šance na gigantic-
kou výhru s malým rizikem – to zní hezky. Aha, že se musím
vysvléci do spodků a přejít přes provaz natažený tam někde
nahoře? Tak to děkuji.

Začali jsme odprostředka
Záměrně (musím coby internetový propagátor ukázat, že vše
má svůj záměr a logiku, jinak bych se sám popřel) jsem začal
odprostředka, abych čtenáře zaujal. Ještě jsme si nic neřekli
o Internetu, jeho chování, jeho uživatelích, jeho historii i šan-
cích do budoucna. Jdeme na to – a nebojte se, z žádných histo-
rických dat vás zkoušet nebudeme.

7
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kapitola 1

Vše je internetová komerce
Ukázat rozvoj elektronické komerce na historii Internetu je až
laciným trikem; vyplývá z ní, že Internet postupně rostl z jaké-
si „hluboce záporně komerční oblasti“, kterou byla jeho armád-
ní předehra, k oblasti komerčně neutrální (univerzitní Internet,
osmdesátá léta až začátek devadesátých let), k dnešnímu Inter-
netu komercí silně poznamenanému. Milovníci přímých čar
zajásají a odvodí, že Internet budoucnosti bude jen a pouze Inter-
netem komerčním; že jedinou významnou silou Internetu bu-
doucnosti bude právě oblast komerční, a odvodí to to jednak
z toho, že přímka si toho žádá, jednak z toho, že komerce při-
náší peníze a že si lze vůbec docela těžko představit cokoli
v budoucnosti fungujícího bez peněz.

Mohl bych své pero (čili kurzor ve Wordu) velice snadno
sladit s hypnoticky se kývajícím bůžkem peněz a říci, že to tak
skutečně bude a že bez peněz na Internet nelez; leč, není to tak
a kvůli tomu bude tato kniha o hezkých pár stran delší a dou-
fám, že zajímavější. Unikátností internetové komerce je to, že
největšího úspěchu může klidně dosáhnout tehdy, když bude
skoro antikomerční. Možná by jí už neseděl onen název, a že by
se měl vymyslet jiný, ale Internet nám jako vždy říká „to pro-
boha neřeš, poj* se věnovat tomu důležitému“, takže poslechněme
a nevymýšlejme nové termíny.

Historické poučky 
aneb kukaččí hnízda Internetu 
Nebojte se, nebudu psát o ARPAnetu (koho by to skutečně tak
moc zajímalo, nechR si zadá v AltaVistě „History of Internet“
a může číst ještě týden). Historie Internetu pro nás začíná oka-
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mžikem, kdy byl privatizován, česky zpřístupněn všem lidem
a kdy začaly na povrch vysvítat jeho přirozené vlastnosti:
schopnost spojit každého s každým, bez ohledu na to, kdo to
je a kde je. (Mimochodem, to je docela pěkné: když řeknete
v normálním světě „privatizován“, znamená to „patřící už jen
někomu“; když se řekne o Internetu, že byl „privatizován“,
znamená to „patřící už nám všem“.)

Schopnost spojit každého s každým. To je první věta, prv-
ní postulát, první přikázání Internetu, dodnes platné, navždy
platné. Je to takové E=mc2 Internetu: dobrá, dítě se to musí
našprtat, ale k čemu to komu bude? Atom se nerozbíjí na spo-
ráku a mou zásuvku má stejně v moci ČEZ. Proto také první
etapa Internetu nikoho z praktiků neuchvátila: fajn, jste te] tak
nějak lépe propojení s kýmkoli z vašich kolegů (stejně je to ja-
kási exkluzívní partička) na světě, a co má být? Že si po Inter-
netu řeknete, jaké je zrovna u vás počasí? Tak to není žádná
výhra.

Docela dlouho trvalo, než myšlenky týkající se komerčního
využití Internetu začaly zaznívat hlasem, který nešlo přeslech-
nout. Můžeme je sice objevit už v počátcích existence Interne-
tu, ovšem mezi dalšími deseti „revolučními“ myšlenkami, kte-
ré se spíše neujaly; považuji to spíše za dobu myšlenkových
prostocviků a střílení naslepo – někdo se zkrátka strefil a je ny-
ní oslavován jako guru, možná právem, možná neprávem.

Internet žil dlouho v univerzitním a vědeckém prostředí;
dnes už si ani neuvědomujeme, kolik práce dalo lidem z nor-
málního světa svléci jej z této uniformy. Akademici se chopili
Internetu jako prostředku k přenosu jejich informací, kde je ob-
sah vším a forma ničím, proto také vznikla sada nástrojů, kte-
ré byly uživatelsky stejně tak přívětivé, jako kdybyste dostali
k televizi místo dálkového ovladače sadu šroubováků a tlustý
manuál, s jehož pomocí byste ladili kanály a další parametry
otáčením cívkami a rezistory na odkryté zadní stěně přístroje.
Grafický Internet čili web je dodnes u řady akademiků poměrně
věcí nevítanou, což je vskutku věc nevídaná. ŠRastnou roli zde
ovšem sehrálo podnikatelské podhoubí Ameriky: technologie
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grafického webu a prohlížeče zde sice (kupodivu) nevznikla,
ale právě zde si začala razit cestu světem, akademikům na-
vzdory. 

Nechápejte prosím toto jako znevažování akademické ob-
ce. Akademické prostředí bylo pro Internet typickým kukač-
čím hnízdem: někdo jiný (armáda) vsadil vajíčko, akademici je
vyseděli a odchovali holátko, kterému se hnízdo posléze stalo
malým. Akademická obec bude zřejmě navždy využívat Inter-
net ve stylu, ve kterém je naprosto podstatný obsah a mnohem
méně důležitá forma, ale vedle vznikl nový Internet, určený
„pro nás ostatní“, s velice podstatnou formou, která se spolu
s obsahem neustále vyvíjí a mění tak, aby vystihla lidské po-
třeby a pokud možno dokonce vytvořila nové.

S kukaččím hnízdem se ostatně v Internetu nesetkáváme
poprvé; ukazuje se, že se to dokonce stává jakýmsi principem
vývoje Internetu. Kolikrát se už stalo, že nějaká internetová
technologie posloužila jen jako podklad pro vznik technologie
jiné, a sama pak prakticky zmizela (Ted Nelson: Xanadu)?
A není ostatně pravděpodobné, že současný počítačový Inter-
net brzy ustoupí Internetu televiznímu, ovládanému oním
dálkovým ovladačem, a neposlouží zase jako kukaččí hnízdo
pro nový, v budoucnu dominantní směr?

Kukaččí hnízda zmiňuji zcela záměrně, jako inspiraci pro
vás: je pravděpodobné, že dnes nevidíte velké využití Internetu,
aR jako uživatel nebo jako poskytovatel (obsahu, obchodu
atd.). Není to vaší omezeností: v dané situaci, daném prostře-
dí se skutečně asi nic víc nenachází. Jenomže když postavíte
hnízdo, může se objevit kukačka a snést zlaté vajíčko; bez
hnízda se kukačka neobjeví. Abych jen nefabuloval, uvedu
příklad z praxe: když jsme v roce 1996 začali budovat obchod-
ní web, brali jsme jej jen jako drobný žert, ověření si toho,
o čem v našich časopisech píšeme, v praxi – a chtěli jsme zku-
sit nabídnout knihu o Internetu (mimochodem vůbec první
uživatelskou knihou o tomto médiu u nás) na Internetu. Nikdo
si celkem nic nekoupil, ale bylo postaveno hnízdo – a do něj se
vnesl nápad jménem Vltava (samozřejmě: inspirovaný Ama-
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zonem, ale i tady by to bylo bez hnízda těžší), která dnes pro-
dává i stovky knih denně. Po Internetu.

Nezapomeňte, že i vaše první pokusy se mohou stát oněmi
kukaččími hnízdy, jinými slovy vývojovými stupni k tomu,
abyste za pár let využili Internet k něčemu, co vás dnes vůbec
nenapadá, ale co právě „přijde samo“ díky tomu, že vy a vaši
zákazníci budete s Internetem nějakou dobu cvičit. A vůbec to
neplatí jen pro podnikatele. Kdokoli, kdo začne s Interne-
tem jako uživatel, tedy u elektronické pošty a prohlížení we-
bu, brzy zjistí, že stojí na jakémsi odrazovém můstku, přičemž
možností, kam se odrazit, je nekonečně. Ale bez toho prvního
připojení by vůbec nevěděl, že nějaký odrazový můstek exis-
tuje.

Internet je komerční
Ještě dnes toto není příliš akceptovaná představa. V souvislos-
ti s už zmíněnou privatizací akademického Internetu vzniklo
v první vlně velké množství zcela nekomerčních aktivit; přesněji
řečeno, celá první privatizační vlna byla víceméně nekomerč-
ní – patří sem i první vyhledávací centrály i první internetová
média. Dodnes přetrvává dělení na weby aktivní v e-commer-
ce a ostatní, přičemž do druhého pytle se řadí internetová mé-
dia a další služby zdarma (web hosting, e-mail zdarma, chat,
informační služby, služby pro komunity atd.). 

Zapomeňme na toto dělení. Cokoli, co je dnes na Internetu,
má komerční pozadí a využití, bu] existující, nebo potenciál-
ní. Nechci tím říci, že by každá stránka byla nějak, skrytě nebo
veřejně, podložená bankovkami – chci jen říci, že se na každou
stránku, každou službu na Internetu dá pohlížet jako na věc,
která leccos v práci i životě zjednodušuje, zpříjemňuje, umož-
ňuje; a to je, s dovolením, velmi komerční. A to slovo komerce,
které má skutečně nepěkný zvuk a které často bereme do úst
se značným odporem, asi jako „kšeft“ nebo „prachy“, dostává
na Internet novou podobu, pomáhající k lepšímu životu i (ze-
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jména!) velmi „nekomerčně“ založeným lidem; chci dokázat
dále. 

Proč tolik trvám na onálepkování všeho na Internetu oním
stále ošklivě vnímaným slovem komerce? Abyste si uvědomi-
li, jak moc může Internet působit jako nová možnost skutečné-
ho života – práce, vzdělávání a zábavy. To vše jsou pěkně ko-
merční oblasti: v práci peníze dostáváte, v ostatním životě je
pak utrácíte.

A Internet vám pomůže lépe práci získat či lépe podnikat,
snáze a levněji se vzdělávat, lépe a levněji se bavit. Takže pak
zbude na osmnáctiletou whisky a koupání v moři, což jsou vě-
ci, které Internet – zatraceně! – nějak stále neumí splnit, víc
času i peněz. (Nicméně si nedovolím odpustit poznámku, že
již dnes můžete vybrat pomocí Internetu tu pravou whisky
mnohem lépe a koupit ji pravděpodobně levněji, než ve sku-
tečném obchodě, a o koupání u moře platí v azurově modrém
totéž). 

Ještě jiný příklad. Jako podnikatel nebo i nepodnikatel jistě
auto máte, nebo po něm velmi toužíte. Máte pocit, že je ne-
smírně potřebujete: že bez něj nenavštítíte obchodní partnery.
Že bez těchto návštěv nemůžete podnikat. Že s ním musíte jez-
dit z práce a do práce, že bez něj nelze nakupovat a tudíž žít.
Padá na to dvacet až čtyřicet procent vaší mzdy, tisíce až de-
setitisíce korun měsíčně (i když jste jen zaměstnanec, kterému
firma proplácí auto: pro ni je stejné utratit tyto výdaje do vaší
mzdy jako do vašeho auta; vlastně tak dostáváte nižší mzdu,
než si za svou práci zasloužíte, protože musíte uživit drahé fi-
remní auto, nikdo na ně „za vás“ nevydělá). V řadě mírně
vzdálenějších vizí týkajících se Internetu už soukromé auto
v životě člověka téměř nefiguruje – pracuje se doma a komu-
nikuje se hlasem i obrazem (obchodní partnery obvykle nepo-
třebujete ohmatávat nebo k nim čichat), nakupuje se přes
Internet a obchodník (velmi rád!) dováží zboží do domu, a pro
volný čas a dovolené nastává renesance veřejné dopravy či
půjčovaných vozidel. Vskutku: pro dva roční výlety do Alp je
skutečně přílišným luxusem kupovat auto za milión; když
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chcete pizzu, nekupujete si na to extra troubu a když chcete
mít kulturní zážitek, nebudujete doma pódium nebo filmové
plátno. Připadá to jistě jako drastická, téměř nepřijatelná před-
stava, zejména pro ty, kteří dnes mají auto coby svou pravou
ruku – to jako že bych je neměl? Pochopitelně se musí hodně
změnit svět kolem vás – ale on se změní.

Internet se nikdy nedal a zřejmě nikdy nedá celý obsáh-
nout jednou větou (kromě jedné krásné: „Internet je vším tím,
čím chcete, aby byl.“); bránil bych se ale dnes pořád převláda-
jícímu označení, že Internet jsou informace, zdroj informací.
Jistě nemohu říci, že to tak není, ale toto označení není výstiž-
né; stejně tak není výstižné, že televize jsou informace nebo že
hudba jsou informace, a přesto to nemohu označit za lživá tvrze-
ní. Výstižnější, tedy více sdělující je ona výše uvedená citace,
ze které vyplývá, že Internet je odraz reálného světa. A velmi
často je odraz lepší originálu: v oblasti informací rychlejší a ob-
sáhlejší, v oblasti obousměrné komunikace nesrovnatelně
komfortnější, v oblasti obchodu zjednodušující a zpřístupňují-
cí. Ukážete-li předchozí větu manažerovi, finančníkovi, eko-
nomovi, zajásá – všude uvidí úspory, zjednodušení součas-
ných činností nebo naopak otevření nových šancí, tedy
postupy se silně komerčním (finančně výhodným) pozadím.
Proto tvrdím, že Internet je komerční a považuji to za výstižné,
pozitivní hodnocení jedné z podstatných oblastí působnosti
Internetu. 

Vykolíkujme hřiště
Závěrem kapitoly se od představ, které vám mohou připadat
i jako docela nesmyslné či „ustřelené“, vrátím k dnešku: tvrdí-
me-li tady něco o byznysu na Internetu, je dobré uvést, čeho
by se měl týkat. Chci ukázat, že internetová komerce se vůbec
nerovná jen prodávání knih či automobilů přes Internet, ale je
mnohem, nesrovnatelně širší. A lépe, že onen prodej zboží je
vlastně už jakýmsi završením procesu internetové komercionaliza-
ce dané firmy či průmyslového odvětví. Jednotlivé oblasti, kte-
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ré pak podrobně rozebírá naše kniha, jsou (nejdříve pro pod-
nikovou sféru):

◆ Vybudování internetového „otisku“ firmy, vybudování
vlastního internetového mikrosvěta týkajícího se firmy.
Záměrně nechci říkat „prezentace firmy na Internetu“,
protože to okamžitě zužuje tuto širokou oblast na cosi
jasně daného a deklarovaného – nejméně vhodného a sou-
časně nejčastěji aplikovaného. To, že firmy vnímaly Inter-
net jako prostředí pro svou „prezentaci“ (a že jim to ta-
ké agentury a firmy tvořící stránky vnutily), způsobilo
nemalou škodu: firmy na to kývly, prezentace vznikla,
management řekl „hezký“, agentuře se zaplatilo, a po
čtvrt roce se na počitadle přístupů stále třepotá dvojci-
ferné číslo. Je ještě dobré dodat, že často opomíjeným cí-
lem je i získání zahraničních kontaktů, snadné překro-
čení bariéry v podobě hranic vlastní země a jejího
jazyka, nezřídka i směrem k dalším kontinentům.

◆ Realizace Internetu ve vlastní firmě, pro vlastní zaměst-
nance, tedy tzv. intranetu. Probereme podrobněji dále,
ale nejdříve jeden námět k přemýšlení: mnohdy hlavní
význam intranetu spočívá v tom, aby si všichni zaměst-
nanci firmy zvykli na používání Internetu (protože
z pohledu používání není rozdíl mezi Internetem a in-
tranetem, popřípadě tzv. extranetem) jako na mateřský
jazyk, a byli tak dokonale připraveni na moment, kdy
na něm (tj. Internetu, popř. extranetu) firma postaví své
podnikání. Pokud zde uvádím slovo intranet, mám na
mysli i další příbuzné technologie, jako je elektronická
pošta, online komunikace (chat) atd., vše v rámci firmy.

◆ Vytvoření internetového obchodu pro své koncové zá-
kazníky. Bu] jako vlastní, samostatný obchod, nebo
spojením se známým obchodem existujícím – ale hlavně
být schopen nabídnout zboží přímo prostřednictvím
média Internetu, s vysokou přidanou hodnotou.
Nemusí se nutně jednat jen o zboží, může jít i o službu,
například informační servis, zprostředkování práce,

Kapitola 1

15



Dělejte byznys na Internetu

16

OObbrráázzeekk  čč.. 11:: Stále nejčastější případ internetové „prezentace“ firmy. 

Pikantní je, že text na stránce uvádí, že je dobré “nezaspat dobu”.



například informační servis, zprostředkování práce,
konzultace atd.

◆ Vytvoření internetového obchodního systému pro své
odběratele, popřípadě i dodavatele, tj. podnikání v ob-
lasti označované jako „business-to-business“. To vyža-
duje pochopitelně jejich aktivní spolupráci a „interneto-
vou vyspělost“, na druhé straně jde o řešení v úzkém
kruhu firem, které se dobře znají a denně spolu pracují.
Cílem již není ani tak odstranění různých prostředníků,
jako spíše hladký chod tohoto byznysu s rychlou a přes-
nou informovaností na obou stranách a rovněž i snížení
administrativních, finančních a nezřídka i personálních
nákladů.

Jaké jsou možnosti internetové komerce, pokud jste soukrom-
ník, který nepodniká, či maximálně podniká jako „firma jed-
noho člověka“?

◆ Vzdělávání se, odborné i jazykové. Zde můžeme být rá-
di, že Internet vznikl z akademické obce: možností, jak
se „zdarma vzdělat“, přináší nespočítaně. Neomezujme
se jen na neinteraktivní vzdělávání, tj. webové stránky
s informacemi, fungující jako kniha nebo skriptum: ne-
ocenitelným přínosem Internetu je vznik komunit, sku-
pin lidí aktivních v určitých oblastech, poskytujících ob-
vykle zdarma radu a pomoc. Není oblasti, která by
v těchto komunitách nebyla zastoupena a naopak platí,
že čím menší, specializovanější obor, tím aktivnější ko-
munita (neboR nemá příliš šanci se realizovat jinde).
Aktivním členstvím v takovéto komunitě získáte kon-
takty, ke kterým jste jinak bez šance se dostat – budete
překvapeni, jak často narazíte v diskusní skupině na
„velmi důležitého člověka“, kterého zatím sledujete
pouze na dálku. A nyní se tato osoba pečlivě věnuje va-
šim začátečnickým dotazům či poznámkám. Komunity
a diskusní skupiny jsou častými iniciátory reálného
byznysu – pokud se například na dálku potýkáte se slo-
žitým problémem, můžete nabídnout jeho vyřešení či
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odstranění, ovšem již za peníze. Toto je zcela běžné pře-
devším v USA.

◆ Využívání produktů internetové komerce nabízené jiný-
mi. Obvykle ušetříte, lépe vyberete, získáte více znalos-
tí o produktu či službě, kterou potřebujete, můžete
snadno a od stolu srovnávat. Ze začátku to může občas
bolet: než naleznete fungující obchody a než se je naučí-
te využívat, ale mělo by se to vyplatit, i dnes, i v českém
Internetu.

◆ Pokud se živíte sám, může vám Internet pomoci k prá-
ci či zakázce: stoprocentně to platí o programování či
tvorbě internetové grafiky, ale tím to samozřejmě ne-
končí. Stále více firem využívá Internet jako místo, kde
uplatňuje své poptávky po zboží či službě, popřípadě
pracovním místě (existují samozřejmě i centralizované
servery, podobající se inzertním rubrikám typu „Karié-
ra“ atd.). Jste-li zběhlý v Internetu a pokud najdete po-
ptávku po tom, co umíte, na Internetu, je hodně pravdě-
podobné, že si s poptávajícím porozumíte – a vůbec
nemusí vadit, že jste z jiných konců republiky.

Komunity a jak z nich profitovat
Internet je ideálním místem pro vznikání komunit, protože
nemá prostorové omezení: sdruží lidi se stejnými zájmy, aR
jsou kdekoli na světě. Skoro žádná komunita není dost malá:
vznikají třeba i komunity o několika desítkách lidí, ale též
skupiny o mnoha miliónech uživatelů. Co zatím Internet příliš
neprokázal, je, jak toto vlastnictví komunit zpeněžit: lidé si
stále téměř zakládají na nekomerčnosti Internetu, vnímají
všechny jeho služby jako samozřejmost, která je zadarmo.
Nicméně zejména v USA je „vlastnictví komunity“ (typickou
je například GeoCities) dnes hodnoceno jako velmi cenné
s tím, že „to by v tom byl čert, aby to nešlo v budoucnu nějak
zpeněžit“. Například se diskutuje, že skutečně gigantičtí vlád-
ci Intenretu jako America Online či Yahoo mohou díky svému
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vlivu na desítky miliónů uživatelů rozhodnout o úspěchu
nových hardwarových technologií, pokud se je rozhodnou
podpořit či naopak – a to už je nepochybně velká komerční
moc.

Ještě než se budeme potýkat s konkrétními způsoby využi-
tí Internetu pro byznys, musíme si trošku více objasnit samot-
ný fenomén Internetu – to, jakým způsobem mění svět, nás
a pak sám sebe a tak stále dokola. 

Kapitola 1
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Kapitola 2

Digitální národ
Zejména u nás je notoricky zažitou představou, že lidé využí-
vající Internet jsou jiní než ostatní. Ono bohužel platí, že každý,
kdo umí připojit k počítači tiskárnu tak, aby tiskla, je okolím
ihned označen za „počítačníka“ či „počítačového odborníka“,
což je okolní společností přijato jako určitý druh duševního po-
stižení, které, pozor, může být občas ku prospěchu využito, na-
příklad když je potřeba zapojit tiskárnu. O lidech hojně využí-
vajících Internet, tzv. interne3ácích, internetových fanaticích či
internetových šílencích to pak platí dvojnásob (viz ona označení,
která jsou odposlechnuta od „normálních“ lidí a se kterými jste
se už určitě také setkali). Proč se s tímto někdy téměř štítivým,
určitě ale často znevažujícím či zesměšňujícím označováním
setkáváme tak hojně u nás (a nikdy ne třeba v USA!)? Co nez-
nám, čemu nerozumím, toho se bojím a abych se s tím vypořá-
dal, tak to zkusím zesměšnit či znevážit – pak jsem vítěz, i když
jen sám před sebou. Tento způsob odmítání Internetu (ale ne-
jen jej, může se jednat obecně o jakoukoli jinou znalost nebo do-
vednost) manažeři firem dobře znají a mají proto pochybnosti
o užitečnosti aplikování nějakých větších internetových strate-
gií: nemají příliš důvěru v to, zda v dohledné době pojme vý-
znamná část národa Internet za svůj a naučí se s ním rutinně
pracovat. Mají naprosto pravdu – tyto pochybnosti se často di-
skutují i v tak internetově vyspělých zemích, jako je USA nebo
severské státy. Pokud by byl Internet skutečně jen hračkou pro
jakousi uzounkou, těžko překročitelnou část populace, bylo by
možná lepší zůstat u vlezlých reklam v televizi; pokud ale sou-
časná situace znamená, že se Internetu chopil jakýsi talentova-
ný předvoj, za kterým rychle přiběhnou „masy“, musí každý
soudný šéf firmy rychle reagovat. Jak je to doopravdy?
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Šílenci od narození, vůdcové pro život
O oné uzounké, ale hodně hlasité a často medializované vrstvě
internetových fanatiků se jaksi apriorně předpokládá, že se jed-
ná o nadšence (fanatiky, šílence atd.) víceméně od narození; ja-
ko kdyby toto dostali do vínku od sudiček a jen čekali na to,
až se naučí číst a psát (umět mluvit netřeba) a tudíž mohli sed-
nout za počítač s Internetem. Pokud tuto představu připustí-
me, je pak vše jasné – vždyR si tito lidé, reprezentující promile
obyvatelstva, Internet vytvořili k obrazu svému a nyní na něm
řádí. Pryč od toho, to není nic pro normální lidi. 

Skutečnost je úplně jiná. Většina lidí využívajících dnes
Internet velice frekventovaně či se v něm doslova realizujících
vám potvrdí, že se s tímto fenoménem setkali náhodou a ně-
kdy dokonce i z donucení, že to nikdy nebyl jejich koníček,
a co je hlavní – že to není jejich koníček dodnes, Internet jim při-
padá jako vhodný nástroj pro práci, vzdělávání a zábavu. Po-
kud použiji svou oblíbenou analogii automobilového světa: je
to, jako kdybychom tvrdili, že každý, kdo řídí auto, je do něj
zblázněný, čekal už od narození, až dostane řidičák a vůbec že
to je příslušník nějakého zvláštního lidského poddruhu. Sa-
mozřejmě existují lidé, kteří jsou do svých aut zbláznění a sa-
mozřejmě existují internetoví fanatici v pravém, výstižném slo-
va smyslu. Ale je jich maličko a nejsou pro obor nutně klíčoví,
i když významní jsou – domnívám se, že jich například u nás
není víc než pár stovek.

Dnešní internetoví praktici se ale skutečně na Internetu
chovají jinak; pokud se shodneme na tom, že jsou to „jinak nor-
mální“ lidé, pak to znamená, že je změnil Internet. A mohlo by
to také znamenat, že Internet stejně tak změní chování (napří-
klad nákupní) i u ostatních lidí, kteří se s ním časem důvěrně
seznámí a budou jej využívat denně a rutinně? Nebo se nao-
pak podstatně změní Internet tak, aby byl i pro ostatní stejně
snadno stravitelný jako je třeba televize – a tudíž je nutné pře-
mýšlet o internetových strategiích až s ohledem na tento nový,
teprve se rodící stav? Jak tomu bývá, vezme si realita asi od
každého kousek a ještě si sama něco přidá a pozmění. Domní-
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vám se ale, že určitá změna chování u lidí v souvislosti s Inter-
netem nastane (byR v různé intenzitě), a že je tedy velice
oprávněné mluvit o digitálním národě (Digital Nation), či možná
přesněji o digitálním, popř. internetovém občanovi (původní vtip-
ný anglický termín zní Netizen coby variace na Citizen, česky
zatím trošku nevtipně Sí3oobčan, Občan Internetu). 

Je Internet atraktivnější pro některé vrstvy obyvatelstva
než pro jiné? Podívejme se na některé průzkumy, konající se
docela často u nás i v cizině. Typický uživatel Internetu je po-
dle rozsáhlého průzkumu v USA realizovaného zhruba před
dvěma lety (viz tabulka na další straně) muž, bílý, spíše mladší,
nadprůměrně vzdělaný, liberální orientace; obvykle pravičák, ale to
je už spíše důsledek předchozího.

Je ale důležité si uvést průzkumy pocházející z USA dneš-
ních dnů, které tento profil začínají velice významným způso-
bem pozměňovat:

◆ už to vůbec nemusí být muž, naopak ženy dotahují na
necelou polovinu uživatelů a odhaduje se, že ji brzy
překonají

◆ převaha bílé rasy (v poměru na procentuální zastoupe-
ní) zůstává, ale příčina samozřejmě není v tom, že by
měli černoši k Internetu odpor, příčinou je existující so-
ciální rozvrstvení (majetek, gramotnost atd.)

◆ zůstává i mladší věk, ale podstatné je, že se mění vzdě-
lání, většina nově připojovaných uživatelů Internetu
jsou nyní v USA středoškoláci

◆ rovněž ani liberální orientace či pravicové politické po-
stoje už nejsou natolik zřetelné, aby se daly považovat
za významný faktor, ze kterého něco vyplývá.

O čem tento velice významný posun svědčí? Především si uvě-
domme, že za zhruba dva roky se v podstatě nezměnilo ovlá-
dání Internetu: po technické stránce, v intuitivnosti a snadnos-
ti ovládání tedy Internet neučinil žádný významný krok. Stále
máme počítač, stále tytéž (nebo velmi podobné) Windows, stá-
le stejný (či velmi podobný) prohlížeč. To, že Internet nyní
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Průzkum realizovaný časopisem Wired 

a firmou Merill Lynch, prezentovaný 

v listopadu roku 1997

Dodnes zřejmě nejpodrobnější průzkum usilující o nalezení vazeb a kore-
lace mezi ekonomicko-politicko-sociologickým profilem člověka a mezi
úrovní jeho vztahu k Internetu. Dnes již nepochybně zastaralý, ale velice
významný právě z pohledu „Jaký jsi byl, uživateli amerického Internetu
v roce 1997“? Inspirativní zejména pro nás, protože český Internet let
1999/2000 se americkému Internetu roku 1997 docela podobá. Uvádíme
některé zajímavé výsledky, podrobněji na http://www.ml.com/woml/
forum/results.htm.

◆ 100 % lidí, označených za „super-připojené“, vlastnilo mobilní telefon,
90 % z průměrně připojených, 0 % z nepřipojených. Vazba mezi Inter-
netem a mobilním telefonem je tedy zcela evidentní.

◆ Totéž platí i o přenosném počítači – z nepřipojených uvádí, že 80 % ne-
má a nehodlá koupit notebook do roku 2000, u super-připojených
a připojených jen 11 % neuvažuje o koupi notebooku do roku 2000.

◆ Jak jste v roce 1997 nakupovali? 88 % respondentů zatím vůbec na
Internetu v roce 1997 nic nenakoupilo, dokonce i 51 % superpřipoje-
ných a 57 % připojených. Jen jedno procento nakoupilo v tomto roce
více než desetkrát.

◆ Poskytnete číslo kreditní karty po Internetu? 9 % ano, 88 % ne; i ze „su-
perpřipojených“ je v roce 1997 ochotno poskytnout číslo kreditky jen
32 %.

◆ Více než polovinu všech respondentů „vůbec neinteresuje“ nákup
a prodej akcií přes Internet, volba lékaře či nákup spotřebního zboží
přes Internet.

◆ Kdo by měl být zodpovědný za regulaci Internetu? Zhruba půl na půl
jsou názory přiklánějící se k centrální regulaci (vláda, úřady, firmy),
a k samoregulaci (uživatelé).

◆ ChuR volit prostřednictvím Internetu je u připojených a super-připoje-
ných silná, více než dvoutřetinová.

◆ Zvyšuje nebo snižuje Internet kvalitu vyučování a vzdělávání? 81 %
ano, 12 % ne.



v USA používají skoro stejným procentem ženy jako muži, a že
to už dávno není výsada vzdělanců, znamená následující:

◆ za tyto dva roky se podstatně rozšířila nabídka Interne-
tu, a to hlavně směrem k přímočarosti, praktičnosti, evi-
dentní užitečnosti

◆ pozdější příklon uvedených vrstev k Internetu je silně
dán tím, že jejich křivka přijetí a ovládnutí nového feno-
ménu je delší (to nemá nic společného s šikovností, spí-
še tyto vrstvy nemají ve zvyku tak „tlačit na pilu“ a po-
čkají si, „až to přijde samo“).

Využívání Internetu v USA tedy dnes víceméně reprezen-
tuje celou americkou populaci, s vyloučením – omlouvám se
za příkrou terminologii – chudých a hloupých. Není důvod se
domnívat, že by tomu mělo být kdekoli jinde na světě časem
jinak; vůbec velmi doporučuji studovat vývoj Internetu
v USA. Zatím se snad neukázala jediná věc, která by byla ryze
a stoprocentně americká, nefungující v jiné zemi. Znamená to,
že je zřejmě mylné se domnívat, že by bylo nutné čekat na ně-
jakou novou vlnu internetových uživatelů, kteří jej budou vy-
užívat podstatně jinak než ti dnešní; bohatě vám musí stačit ti
dnešní a pokud se vám zdají jako „mrtví“ a nereagující, pak je
to tím, že jste pro ně ještě nepřipravili žádnou nabídku!

Pasivní Internet
Do prostředí Internetu se v současné době rychle dostávají
technologie jakéhosi „pasivního Internetu“; typickou je zejmé-
na internetová televize, reprezentovaná nejvíce společností
WebTV (patří Microsoftu); v roce 1999 si údajně připisuje dvě
stě tisíc nových uživatelů měsíčně.  Pasivní Internet je někde
na půl cestě mezi dnešní televizí (jen přepínáte kanály) a běž-
ným používáním Internetu pomocí počítače; je otázkou, kudy
půjde jeho další vývoj – zda více k televizi, tedy jen pasivnímu
sledování, nebo k Internetu, tedy k vysoce interaktivní činnos-
ti. Jde tedy o to, kdo bude řídit, co se bude na obrazovce dít –
zda ten, kdo vysílá (televize), nebo ten, kdo přijímá (uživatel

Kapitola 2

25



Internetu). Prosadí-li se první cesta, pak už bude zřejmě ne-
přesné vůbec hovořit o této technologii jako o Internetu, a bu-
de mimo záběr plánů a postupů prezentovaných v této knize.

Internet, země svobody
S jedním argumentem se ale musíme vypořádat. První vlna in-
ternetových uživatelů (ze kterých se rekrutuje zatím pořád po-
měrně úzká vrstva internetových profíků) šla na Internet veli-
ce často z důvodu fascinace nekonečným prostorem svobody
a demokratičnosti, kterou jim poskytl jen Internet. Tito lidé se
skutečně chováním vymykají z průměru: jsou velmi kritičtí
a nároční, daleko imunnější k reklamě a jakémukoli způsobu
přesvědčování vůbec, zkoumající a šRourající, navíc jim k živo-
tu stačí docela málo. Zkrátka noční můra každého obchod-
níka; markeRák by řekl, že jsou to „nechutní intelektuálové“
a dál by s nimi ve svých plánech příliš nepočítal. Je tedy vhod-
né si počkat na dobu, až na Internet napochoduje průměr po-
pulace, na který bude možné aplikovat staré známé marketin-
gové postupy, pouze předělané do prostředí Internetu?

Pouze do určité míry; je příliš brzo spekulovat o tom, do jak
velké. Uvedu konkrétní příklad: ve světě běžných audio/vi-
deo zařízení je všude na světě (u nás také) vytvořena rovno-
vážná situace. Několik mocných výrobců svou šíří sortimentu,
obchodními schopnostmi a finanční silou ovládá trh, ač platí,
že jejich výrobky ve skutečnosti vůbec nemusí být nejlepší,
nejlevnější, či vítězné v poměru cena/výkon. Dosahují toho,
že malé výrobce vyblokují – masívní reklamou, kterou si jejich
drobní konkurenti nemohou dovolit, podmaněním si časopi-
sů, které se sice tváří, že jsou nezávislé, ale ve skutečnosti pou-
ze rozdělují svůj prostor, svou pozornost (třebas i kritickou, to
není podstatné!) mezi oněch pár velkých inzerentů, obsazením
výkladních skříní a regulů obchodů. Ti pak nabízejí jen někte-
rou z pěti top značek, protože to je pro ně obchodně nejlepší –
proč by pracně a koneckonců asi marně vysvětlovali svému
zákazníkovi, že výrobce, o kterém ten zákazník v životě nesly-
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šel, dělá lepší produkty než Sony? Běžný zákazník neuvěří –
však to tu firmu stálo nějaké peněze, aby se tak stalo. A ty ny-
ní musí do kasičky zpátky. Alternativní výrobky se pak pro-
dávají v různých nadšeneckých obchůdcích ve sklepech, a za-
ujmou jen procentíčko zákazníků, kteří jsou audiofilové, kteří
si sami dají zákaz podlehnutí reklamě (je to dřina) a kteří jsou
schopni se spolehnout na svůj sluch či zrak. Totéž platí v dal-
ších oborech, např. sportovním oblečení a obutí, či třeba v jízd-
ních kolech; zákazník má svou „jistotu“, a to je značka, o kte-
ré už někde slyšel.

Internet sem ale přináší změnu, kterou je nezničitelná mož-
nost výběru a prezentování širokého spektra názorů. Malý ob-
chůdek s neznámými značkami je stejně po ruce jako kterýko-
li jiný, stejně tak jsou ihned po ruce velmi kritická média –
postup fungující v normálním světě zde nelze tak snadno po-
užít. V případě našeho konkrétního audio/videopřístroje si
zvědavý čtenář může ve vyhledávací centrále nechat najít pa-
desát dalších odkazů a ihned se dozví spoustu dalších názorů,
přičemž má stále v jednom okně otevřenou stránku obchodu
s tímto zařízením, které jen čeká na vhození do košíku. To je
v reálném světě nepředstavitelné – jakmile se jednou octnete
v obchodě, můžete vybírat pouze z existující nabídky a není
zde žádná pomocná ruka, žádné zdroje nezávislých informa-
cí. Důsledkem rovného a širokého přístupu k informacím na
Internetu jsou dvě zajímavé skutečnosti: a) média jsou zde
skutečně více kritická a nezávislejší než v tištěné podobě, b) in-
ternetové obchody usilují o daleko širší sortiment než v ka-
menné podobě, neboR jedině na to internetový zákazník slyší. 

Dokud bude Internet takto široký, dokud bude stejně blíz-
ko k jakékoli stránce, jakémukoli webu, bude platit, že Internet
skutečně výrazně změní marketingové přístupy a obchodní
postupy. Pokud se ale Internet pro konzumentskou oblast ča-
sem smrskne do několika „kanálů“ podobně jako v televizi,
mimo které je už obtížnější přístup, mohou se věci vrátit ales-
poň částečně do starých kolejí. Zda to nastane nebo ne, je před-
mětem spekulací a odporujících si názorových proudů: zatím-
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OObbrráázzeekk  22::  Příklad, jak pracuje Amazon.com se svými zákazníky a se zbožím,

které prodává: čtenáři, napište názory na knihu, my je zveřejníme, ať jsou

jakkoli kritické. Už jste se setkali v knihkupectví s knihou, na které by bylo

napsáno „Vyhozené peníze!!!“? 

OObbrráázzeekk  33::  Internetové aukce coby součást velké prodejny hardware

a software na www.egghead.com. Aukce začíná na jednom dolaru 

– u 300MHz notebooku nebo dvacetipalcového monitoru. Chopte se šance.
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co jedna strana tvrdí, že Internet je v tomto naštěstí „nepředě-
latelný“ a bude vždy platformou pro velice široké spektrum
informací a názorů (a naopak jeho další rozvoj bude tuto de-
mokratičnost jen podporovat, jako jsou například nezávislé in-
formační centrály obsahující tisíce zkušeností uživatelů s urči-
tými produkty atd.), tvrdí druzí, že v současnosti existuje jen
jeho poněkud chaotická počáteční fáze a že nové technologie,
jako je například WebTV, rychle nastolí staré pořádky.

Domnívám se, že úsilí velkých médií a firemních gigantů
o podmanění si Internetu bude nadále pokračovat, ale bude
vždy v rovnováze s onou svobodnou a nezávislou povahou In-
ternetu, resp. žádný z přístupů stoprocentně nezvítězí. Pokud
se vrátíme ke strategii internetového podnikání, znamená to,
že je úkol opět o něco složitější – zákazníci na Internetu se vy-
značují velice pestrou škálou chování (viz „Internet je takový,
aby chcete, jaký byl“).
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OObbrráázzeekk  44:: Porovnejte produkty podle cen, podle výkonnosti, podle značky,

podle jakýchkoli dalších kritérií – hlavně porovnávejte a nenechte se 

ošidit! (www.compare.net)



Jaký zákazník, takový obchod
Poněkud dlouhé, ale důležité a snad ne nudící úvahy nás ko-
nečně vedou k závěrům. Internet je prostředím, které je zhru-
ba stejnou měrou atraktivní pro všechny, které nikomu nena-
držuje a nikoho příliš nediskriminuje. Zvládnout Internet
dnes není obtížnější než udělat řidičák: je to překážka, ale pře-
konatelná pro valnou většinu populace – a navíc, bude záhy
ještě menší, zejména díky ovládání počítače hlasem.

Internet bude vždy poskytovat nesmírně široký přístup ke
zdrojům informací a nebude příliš brát ohled na to, jak velký
„tlampač“ kdo používá. ByR budou existovat aliance silných
médií s obchodními weby, které budou velice hojně využíva-
né, nikdo nikdy nepotlačí onu „šedobílou zónu“ amatérských
webů, zdrojů nezávislých názorů a platforem pro tyto názory.
Tohoto využije internetový zákazník – byR může zpočátku na
Internet přistoupit plný předsudků a zažitých pravidel z fyzic-
kého světa, dříve či později pochopí, jaké možnosti mu Inter-
net nabízí a bude k nákupům přistupovat velice dobře připra-
ven. Současně se brzy naučí odmítat obchodní weby, které
s ním nebudou hrát na rovinu a budou se jej snažit vodit za
nos, popřípadě opíjet rohlíkem, jako to dělají nyní ve světě fy-
zickém, a bude vyhledávat weby, u kterých se přesvědčí o ne-
závislosti a korektnosti. 

Jistě toto nebude platit o všech internetových uživatelích-
zákaznících, a jistě ne ani o 90 % z nich; domnívám se ale, že
ve větší či menší míře intenzity této změny přístupu půjde
o jejich většinu.

Podle přísloví „pokud je nemůžete porazit, přidejte se
k nim“ budou komerční weby měnit své marketingové postu-
py směrem k větší otevřenosti až sebekritičnosti, poskytování
prostoru pro zákaznické názory a k otevřenému reagování na
ně. Stále jim zůstane dostatek silných zbraní na to, aby si tyto
producentské firmy získaly zákazníka – eliminací prostřední-
ků mohou prodávat přímo, což je příjemné pro zákazníka (pří-
mý kontakt se skutečným výrobcem, řešení problémů přímo
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s těmi, kteří jsou schopni je řešit) i tohoto výrobce (lepší mar-
že, zpětná vazba), mohou nabízet z důvodů již zmíněné vyšší
marže výhodnější ceny, nabídnou velké množství přídavných
informací, které už třetí obchodník v řadě nemá.

Prognózy růstu
Drtivá většina dnešního dění okolo Internetu není postavena
na přítomnosti, ale na budoucnosti – nebuduje se pro využití
dnes, pro výsledky dnes, ale pro dobu, která přijde za několik let
(s několika výjimkami potvrzujícími pravidlo, o kterých se dá-
le zmíníme). Všechny internetové obchody na světě zatím
v souhrnu pouze prodělaly peníze, možná dokonce větší objem,
než kolik „otočily“ financí za prodej zboží nebo služeb. Jsou
stavěné na dobu, kdy do nich bude chodit zákazníků pětkrát –
nebo stokrát? – více než dnes, kteří budou také tolikrát více
nakupovat. A právě obrovské rozpětí těchto prognóz, jak v ob-
jemu, tak i v časové lince, vzbuzuje protikladné postoje, od ješ-
tě energičtějšího investování do nových technologií až po zdr-
ženlivé přístupy. Pragmatický manažer si ale zoufá, když mu
nejrůznější poradci sdělují své plány a prognózy, které se mo-
hou lišit i v řádech – s tím se skutečně nedá moc dělat. 

S prognózami růstu Internetu si dnes lámou hlavu stovky
chytrých mozků na celém světě, především pak v kolébce
Internetu – a přesto docházejí k oněm řádovým rozdílům
v odhadech. Proto může být mým jediným úkolem tyto nej-
různější prognózy přinést a zkusit je okomentovat hlavně
s ohledem na domácí trh.

Slepé uličky
Problém prognózování není jen v tom, jak se rozcházejí před-
povídaná čísla od sebe navzájem a od výsledné reality; problé-
mem je i občasné ukázání zcela špatných cest. Manažer-stratég
je schopen se smířit s tím, že se výsledek (např. obrat interne-
tového obchodu) dostaví o něco později nebo bude o něco

Kapitola 2

31



menší než prognózovaný, protože může plynule přizpůsobo-
vat strategii i výdaje, ale bude se velice bránit slepým uličkám,
které znamenají nenávratné a značné ztráty.

Slepých uliček se Internet a jeho příbuzní dočkali už něko-
likrát a je dobré si je coby poučení z historie uvést:

a) Na počátku devadesátých let se silně propagovala myš-
lenka interaktivní televize (tzv. video-on-demand), kdy si
zákazník volí, co chce kdy sledovat, vybírá z nabídek de-
setitisíců filmů a jiných pořadů. Tento koncept byl opuštěn
a je možné, že se dočká určité renesance až počátkem tře-
tího tisíciletí, ovšem na úplně jiné technologické platfor-
mě, a silně pozměněný.

b) Ještě si dobře pamatujeme na hysterii (zhruba z let 1996-
1997 týkající se internetových kanálů (channels, push
channels), které měly podle svých propagátorů přinést
zjednodušení používání Internetu až směrem k téměř pa-
sivnímu konzumu. Kanály jsou dnes prakticky mrtvé, byR
jim nestála žádná zásadní technologická překážka v cestě
– uživatelé Internetu je nepřijali, dávají přednost využívá-
ní Internetu v celé jeho pestrosti a škále (což je mimocho-
dem velké poučení: Internet se suverénně ubránil mocné-
mu prvnímu pokusu o zmanipulování, a nešlo o nějakou
koordinovanou obranu pod vedením „šílenců“, ale
o spontánní odmítnutí právě onou zcela normální, širokou
internetovou veřejností). Na obranu či spíš omluvu kaná-
lů je jen nutno říci, že jejich hlavní proponenti ne moc do-
bře zvládli technologie, takže prezentované kanály nikdy
za moc nestály.

c) V roce 1997 se objevila nová mantra intranetu – vnitrofi-
remního Internetu, který měl být „tím pravým“ nástupcem
Internetu. Nestalo se tak; intranety jsou sice používány
a zaváděny, ale svět širokého, přístupného Internetu jed-
noznačně vede. Totéž platí i pro poněkud křečovitou kon-
cepci extranetů – ta je sice po teoretické stránce správná,
ale svět na ni zatím zdaleka není připraven, a tak zřejmě
bude k jejich zavádění docházet postupně, a docela pracně.
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d) Na přelomu let 1997 a 1998, kdy oproti předpokladům
stagnovala internetová komerce mezi obchodem a konco-
vým zákazníkem (tzv. obchod business-to-customer,
zkratkou B2C), se zase začal propagovat obchod mezi ob-
chodníky navzájem, mezi firmou a firmou (business-to-
business). Dnes, na jaře roku 1999, po zkušenostech z ob-
rovského vzestupu spotřebitelských nákupů na Internetu
na konci roku 1998 a také po zkušenostech z pomalejšího
než očekávaného zavádění obchodování business-to-busi-
ness se představy opět trošku redukují – rozhodně již ni-
kdo netvrdí, že obchodování typu business-to-business je
tím pravým, ba jediným hnacím motorem internetové ko-
merce (i když jeho obrovský význam zatím nikdo nepopí-
rá). I zde prokázal Internet prostřednictvím svých normál-
ních uživatelů zdravý selský rozum: dejte nám nabídku a my
budeme nakupovat. Dříve jsme nenakupovali, protože nabídka
nestála za to.

e) Na začátku roku 1998 se v oblasti internetových médií ob-
jevil nový pojem, a to „portál“: představa několika webů,
které budou sloužit jako vstupní brány do Internetu, roz-
cestníky k dalším službám, obchodům a médiím. Samo-
zřejmě, opět s určitou manipulací – portály měly ukazovat
jen na ty služby a obchody, které vlastníkům portálu zaplatí
peníze, tedy opět šlo o zmatený pokus přenést do Interne-
tu model fungující v reálném světě (televize je svým způ-
sobem portálem pro své inzerenty). Idea portálu v této po-
době zahynula v rekordní době – dnes se sice tento pojem
ještě ze setrvačnosti používá, ale počítá se, že bude apliko-
ván úplně jinak, spíše jako nabídka „destinace“, místa,
kam uživatel přijde a kde budou natolik dobré a zajímavé
(a navzájem provázané) nabídky, které neodmítne a kde
zůstane. I druhý pokus o zmanipulování Internetu tedy ne-
vyšel.

Kromě těchto evidentních slepých uliček existuje řada dal-
ších technologií, které se nešíří tak rychle, jak kdysi jejich pro-
pagátoři předpokládali. Jmenujme například vysokorychlost-
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ní Internet se zaručenou přenosovou rychlostí, implementova-
ný v domácnostech i firmách (v čisté podobě jej zavádí firma
@Home z Kalifornie, počet předplatitelů je po pár letech stále
mizivý), dále Internet vedený po elektrické rozvodné síti (po
prvním šokujícím prohlášení, které se objevilo už někdy v ro-
ce 1997, se rozhostilo ticho, přerušované jen občasnými po-
známkami, že „se na tom pracuje“); dále technologie mikro-
plateb (zatím stále v laboratorním stavu, a to už také uplynuly
od zrodu technologie nějaké roky). 

Slepé uličky či vůbec nerealizované projekty Internetu ma-
jí obvykle jednu ze dvou velkých příčin:

a) Plán byl od počátku nelogický, špatně navržený, násilný,
technokraticky kopíroval model z reálného světa (byR toto
samozřejmě odhalila až praxe): to platí například o portá-
lech či kanálech. Obě tyto technologie byly poměrně snad-
no realizovatelné, ale neujaly se, obecenstvo je nepřijalo.
Dnes, při zpětném pohledu, kdy je samozřejmě každý
kaprál generálem, můžeme snadno poukázat na jejich
chyby: šlo o marketingové bubliny, koncepty vymyšlené
od stolu s malým kontaktem s realitou. Zatímco ve fyzic-
kém světě se mohou takovéto koncepty prosadit, protože
koordinovaným tlakem ze všech stran „zmasírují“ hlavy
nebohých uživatelů (typický příklad: Tamagotchi, hračka,
kterou si ve své době koupil snad každý, aby byl „in“,
a tuto nemoc vyléčil až docela dlouhý čas; firma si ale na
zisk už přišla), Internet je dokázal odmítnout docela
rychle.

Poznámka: určitým způsobem patří mezi slepé uličky i projekt
eCity (www.ecity.cz), virtuální město, kde lze virtuálně pomocí
Internetu žít, především pak ale nakupovat a díky tomu po-
stupovat po společenském řebříčku. Přes masivní, na český
Internet rekordní reklamní kampaň po několika měsících projek-
tu v eCity aktivně „žije“ méně než deset tisíc českých uživatelů;
asi sedminásobně vyšší počet si to vyzkoušel, ale pak toho nechal.
Zdá se, že lidé chtějí na Internetu „žít“ skutečně, nikoli virtuál-
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ně, by3 byl tento virtuální svět doplněn skutečnými lákadly
v podobě velkého množství soutěží s bohatými cenami.

b) Technická realizace plánu se ukázala jako daleko kompli-
kovanější nebo dražší, než se předpokládalo, popřípadě
byla prováděna špatně. To byl případ video on-demand
a je to i případ současného vysokorychlostního Internetu
– realizace služby je drahá a obtížná, i když se v druhém
případě už se pomalu lámou ledy. Mikroplatby zase nará-
žejí na problémy s bezpečností – defraudovat se dá i po
„milicentech“, a technické překážky, zatím nevyřešené,
pravděpodobně stojí v cestě i Internetu po elektrické roz-
vodné síti.

Proč je dobré o těchto neúspěšných cestách rozvoje Interne-
tu vědět? Protože v příštích letech se objeví desítky dalších fe-
noménů, které budou ve své době oslavované a za pár let ne-
bo možná měsíců vymizí z povědomí; jak ovšem poznat ty,
které se ujmou a budou úspěšné, abyste jich mohli coby stáva-
jící či budoucí podnikatel v Internetu využít? Především je do-
bré si všimnout toho, že úspěch – někdy až gigantický – měly
„iniciativy zdola“, vycházející od samotných uživatelů Inter-
netu, kterým pomáhaly na svět amatérské partičky a za který-
mi nestály velkofiremní strategie a – nebojme se říci – manipu-
lace. Jmenujme několik z nich:

a) Technologie interaktivní komunikace formou okamžité
výměny zpráv. Zde se „odnikud“, ze zanedbatelných ko-
řenů zrodil IRC a jeho klientské programy, podstatně jej
ovšem zdokonalil produkt jménem ICQ. Aniž má sebe-
menší propagaci, reklamu a aniž za ním stojí firma, kterou
někdo zná (to se ovšem v nedávné době změnilo), nabral
za poslední rok patnáct miliónů uživatelů (!!) a celkem jich
má dnes třicet miliónů. 

b) Technologie distribuce a přehrávání hudebních nahrávek,
známá jako MP3. Oním motorem bylo samozřejmě pirát-
ské, nelegální šíření nahrávek, ale podstatou je mimořád-
ně šikovná technologie, která dnes láme hudební průmy-
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sl. A to, že za pár let bude mládež nosit za opaskem MP-
many místo walkmanů a discmanů a v nich naládované
stovky skladeb – zcela legálních – je dnes už skoro jisté.

Pokud se budete rozhodovat, které aktivitě deroucí se na
povrch máte věřit, na kterou si vsadit a u které raději rok vy-
čkat, použijte zdravý rozum. Příliš nečtěte zprávy na zahranič-
ních webech, technologii si sami a se svými kolegy vyzkoušej-
te. Zejména americký mediální trh je nepřekonatelný ve
vytváření bublin, podle zásady „čemu věříš, to se také stane“;
lepší je přesvědčit se na vlastní kůži.

Teorie propasti, zatím nezpochybněná
VraRme se k prognózování růstu. Nejznámější teorií týkající se
růstu v Internetu je zcela jistě tzv. teorie propasti, která se obje-
vila v USA někdy v letech 96-97, tedy ještě v docela „raném
Internetu“. V té době byl Internet v USA zhruba ve stejném sta-
vu jako na jaře roku 99 u nás (což mimochodem docela dobře
potvrzuje dvou- až tříletý náskok USA před ostatními zeměmi;
my patříme ještě k těm docela dobrým, ovšem s nešRastně vy-
sokými poplatky za připojení) a analytici zaznamenali zajíma-
vý, opakující se trend: jakmile se objevila nová, atraktivní služ-
ba Internetu, získala si rychle značné množství příznivců, ale
jejich další přibývání bylo pomalé, byR celkový počet uživatelů
připojených k Internetu stále plynule a rychle stoupá. 

Z toho vznikla následující teorie: Internet má ve svém stře-
du množství tzv. „early adopters“, česky asi nejblíž „fanati-
ků“. Jsou to technicky velice zdatní lidé, kteří musí vyzkoušet
cokoli nové, co se jim dostane pod ruku, aniž příliš přemýšle-
jí o tom, zdali je to tak výhodné nebo ne – jsou to objevitelé,
testéři, kritici (v dobrém) všeho nového. Pak existuje v rozvrs-
tvení populace poměrně značná a široká díra („propast“) a ná-
sledují tzv. pragmatici. Těchto lidí je dost (desítky procent
populace) a uvažují skutečně selským rozumem – nebudou
nic nového zkoušet jen kvůli zkoušení, protože na to nemají
čas a novou věc si vyzkoušejí až tehdy, když budou docela sil-
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ně přesvědčeni o tom, že se jim vyplatí, že se budou mít lépe,
když jí nahradí jinou, neinternetovou činnost (čtení časopisů,
nakupování, komunikace atd.). Pragmatismus předpokládá
určitou opatrnost – pragmatik musí být opravdu a delší dobu
přesvědčen o výhodnosti novinky, přičemž na stranu mínusů
počítá to, že se novou věc musí učit, že tu starou, kterou už
zná a kterou si kdysi koupil, tj. investoval do ní peníze, musí
zahodit, popřípadě počítá rizika nutnosti používání staré i no-
vé metody současně atd. A konečně největší skupinou lidí, už
těsně navazující na pragmatiky (tj. zde není žádná ostrá hrani-
ce, jedna skupina ostře přechází ve druhou – což neplatí o ea-
rly adopters a pragmaticích, tam je „propast“) jsou konzerva-
tivci – lidé, kteří zásadně nemění věci vyzkoušené a léta
fungující, kteří mají vůči „novotám“ nechuR či přímo odpor. 

Tuto teorii dobře potvrzuje několik odpozorovaných sku-
tečností. Především se v posledních měsících v USA zdá, že se
propast překonala a k Internetu se začínají přiklánět i pragma-
tici – už totiž jsou silně přesvědčeni, že se jim Internet vyplatí.
Současně je pravdou, že pragmatici nejdříve začnou využívat
e-mail – jeho užitečnost je totiž velice jasná, přímočará a ne-
zpochybnitelná (tj. uživatelů e-mailu je na světě ze všech slu-
žeb Internetu zdaleka nejvíc, tvoří jakýsi předvoj pro užívání
webu a dalších služeb). Současně to možná odpovídá na otáz-
ku, proč je Evropa v Internetu trošku pozadu – je totiž skuteč-
ně konzervativnější než Amerika, o tom není sporu.
Mimochodem, díky za to.

Co z této teorie vyplývá pro prognózy růstu Internetu a do-
mácí uživatele zvlášR? Růst úspěšnosti nové internetové akti-
vity je ze začátku nezasloužený, nadšenci ji rychle přijmou, os-
tatní, až se zlepší a dokáže je přesvědčit o své prospěšnosti.
Nadšenců je málo, proto se nová aktivita nedostane rychle
přes kritickou hranici, která jí zajišRuje další existenci, a něja-
kou dobu strádá. Značná část obyvatelstva (zhruba polovina)
bude mít kvůli své konzervativnosti k Internetu ještě hodně
dlouho daleko.

Kapitola 2

37



Pokud se s teorií propasti ztotožníme, pak se určitě shodne-
me v tom, že naše země tuto propast ještě nepřekročila, i když
se na to už možná připravuje (kniha psána v roce 1999). Onu
nadšeneckou komunitu u nás tvoří spíše tisíce než desetitisíce
uživatelů, přitom lidí, kteří už jakýsi přístup k Internetu mají,
jsou statisíce – jenomže jej bu] nevyužívají skoro vůbec (velké
množství lidí, kteří přišli k Internetu zdarma v práci), nebo se
omezují pouze na občasný e-mail, do ostatních služeb neproni-
kají. Zároveň to ale znamená, že jsme možná už blízko doby,
kdy začne Internet profesionálně a intenzivně využívat násob-
ně více lidí než dříve – služby českého Internetu se významně
zlepšují a poplatky klesají (za pevné linky), nebo brzy klesnou
(i za spojení přes běžné telefonní linky, jsem o tom přesvědčen). 

Teorie propasti ale není jediná, která se snaží vypořádat
s otázkou, proč je na Internetu „jakoby“ tak hodně lidí, ale
proč jej tak málo skutečně využívá. Druhou teorii bychom mo-
hli označit jako:

Teorie dozrávání
a s prvním modelem se spíše doplňuje, než aby mu odpo-
rovala. 

Internet skutečně přišel jako bouře a zaskočil snad každého
(nadšenci jsou výjimkou potvrzující pravidlo). Vyžaduje nejen
spoustu nových návyků a dovedností, ale také nové myšlení,
které například převrací naruby časté představy, které mají li-
dé o počítači. Navíc se rychle mění a vyžaduje také podobně
flexibilní přístup od svých uživatelů, na což nejsou zvyklí – je
to jako kdyby se třikrát za rok změnil vysílací rozvrh televize
včetně struktury jednotlivých kanálů, pořadů, seriálů, znělek,
hlasatelů atd. Zběsilé tempo se v etablovaných oblastech Inter-
netu (média, významné obchody či služby) už pomalu zpoma-
luje, ne ani z důvodu, že by už nebylo co vynalézat, ale proto-
že tvůrci už začínají brát ohled na své zákazníky a cítí, že jim
příliš nepomohou, když jim překopou web několikrát ročně
pod rukama.

Dělejte byznys na Internetu

38



Hlavní je ovšem zmíněná první změna. Získat vstupenku
do světa Internetu není vůbec obtížné a dnes ji (u nás) má dob-
ře půl miliónu lidí. Ale podobá se to vysazení netrénované oso-
by do jiného světa, třeba do indického velkoměsta. Jak intenziv-
ně budete toto město, jeho lidi, obchody, služby, zábavu
poznávat a prožívat, když se můžete omezit na to, že neopustí-
te svůj bezpečný hotel, kde vše funguje „po evropsku“? Určitě
každý z nás jinak – ale velká většina hodně pomalu a opatrně. 

V Internetu platí totéž; podívejme se na některá čísla plat-
ná pro naši republiku:

◆ celkový počet uživatelů Internetu v ČR (lidí, kteří mají
přístup k Internetu, počátek roku 1999; existují i mírně
odchylné odhady): 500 000

◆ celkový počet uživatelů, kteří si už vyzkoušeli elektro-
nickou poštu: uvádí to 80 % uživatelů, část průzkumy
odmítá, řekněme 300 000

◆ celkový počet pravidelnějších uživatelů webu: 30 – 60 000 

◆ celkový počet lidí, kteří na Internetu už aspoň jednou
nakoupili: 10 000

(S uvedenými čísly lze polemizovat; statisticky průkazné
průzkumy neexistují a u dvou posledních položek vycházím
z vlastních průzkumů a konfrontací vlastních údajů s dalšími
významnými provozovateli internetových médií a obchodů.
Můžete se proto setkat i s jinými čísly, ne ale podstatně jiný-
mi.)

Čísla dobře potvrzují obě teorie. Není asi překvapivé, že
nejdříve si lidé vyzkoušejí elektronickou poštu – je to poměr-
ně jednoduchá operace, poslat dopis kamarádovi, přijde odpo-
vě], a už to znám. S pravidelnou prací s poštou a se získáním
správných e-mailových návyků to zatím nemá moc společné-
ho, ale bariéra je už překonaná – proto e-mail celkem bez pře-
kážek využije skoro každý uživatel Internetu.

Jen ale zhruba každý desátý uživatel se zatím dostal k pra-
videlnému využívání webu. Služby webu (nejen média) vyža-
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dují daleko víc aktivního přístupu, jsou velice pestré, a jejich
ovládnutí není snadné – uvědomme si, že vůbec orientace
v desítce nejvýznamnějších českých internetových médií je do-
cela komplikovaná. Zkuste si udělat sami test, zda se dokáže-
te bez problémů navigovat systémy Neviditelného Psa, iDnes,
Mobil Serveru, Novinek, Trafiky, Světa Namodro či Živě. Po-
daří se vám vše bez problémů?

Počet lidí, kteří zatím využili služeb internetových obcho-
dů, je pak ještě mnohem menší. Bariéra internetového obcho-
du je totiž mnohem vyšší u média a hlavně vzbuzuje dojem zá-
vaznosti; lidé mají obavu, že mohou snadno něco pokazit, že si
něco objednají, aniž si to vlastně uvědomí a občas mají u zma-
teně fungujících obchodů i pravdu. 

Jak se dozrává?
Domnívám se, že to především chce čas; samozřejmě, že do-
zrávání pomohou další a lépe vybavené webové služby či ob-
chody, zdokonalování elektronických plateb, a také i velice
významně pionýrské akce jako je eCity (www.ecity.cz), ale
hlavním faktorem je čas potřebný pro učení, k získání rutiny
a důvěrného vztahu. A tento čas není nijak krátký – odhaduji
na základě zkušeností vlastních i pozorování ostatních, že se
u většiny lidí pohybuje mezi rokem až třemi lety. To ostatně
potvrzuje i „věková struktura“ domácích uživatelů Internetu,
nerozdělená podle jejich věku, ale podle doby, jakou jsou při-
pojeni k Internetu. Vyjmu-li netypickou, ale početnou skupinu
vysokoškolských studentů, pak zjistíme, že:

◆ před třemi lety, na začátku roku 1996, ještě s Internetem
nepracoval prakticky nikdo mimo akademickou obec,
šlo možná o pár tisíc lidí, ostatní k němu neměli přístup

◆ před dvěma lety šlo spíše o desetitisíce lidí, začínajících
s komutovaným přístupem, tedy šetřících každou mi-
nutu připojení a začínajících do Internetu pronikat.
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Znamená to tedy, že 90 % dnešních uživatelů Internetu (opět
vyjímám vysokoškolskou obec) jej ještě na začátku roku 1997
vůbec nemělo či právě prováděli první krůčky. To logicky zna-
mená, že majorita českého Internetu jsou ještě „zelenáči“, snad
mně tento termín prominou – a teprve v těchto dvou letech by
se měli dostat k jeho profesionálnímu, častému využívání, jed-
nak tím, že jej lépe zvládnou, jednak tím, že se (snad) dosta-
nou k lepšímu či levnějšímu připojení, nejlépe pak k připojení
pevnou linkou. 

Proces zrání je docela trefným přirováním, protože se sku-
tečně podobá svou křivkou zrání ovoce: dlouho je to zelené
a nepoužitelné, a pak to za týden zčervená. Vskutku, nejhorší
jsou první kroky, překonání prvních bariér, pak už to jde sa-
mo. Mohu to dokladovat i na vlastních zkušenostech. První
rok a půl bylo využití nulové a mohl jsem o sobě směle prohla-
šovat, že Internetu vůbec nerozumím a že mně nic neříká. Pak
to šlo během několika měsíců rychle nahoru do stavu, kdy sa-
mozřejmě nemohu prohlašovat, že Internet už je pro mě bez
tajemství, ale určitě platí, že do těchto tajemství umím poměr-
ně snadno proniknout, poznat je a zvládnout. Současně se mě-
ní i osobní návyky: více než rok už nekupuji program televize,
protože je na Internetu, přestal jsem odebírat některé zahranič-
ní ekonomické časopisy, neboR jsou celé (či jejich obdoby) na
Internetu, a maje k dispozici internetovou Trafiku, nenajdete
u mě doma ani příliš často denní tisk. Mimochodem, zde je
možné vyčíslit čistou úsporu; protože jsem kvůli Internetu
zrušil předplatné i několika poměrně nákladných zahranič-
ních časopisů, protože dnes čtu jejich internetové podoby či
blízké ekvivalenty, ušetřili jsme ročně asi 25 000 Kč, přičemž
informační bohatství, které získávám z Internetu, nesrovnatel-
ně přesahuje svým rozsahem to penzum, které jsem získával
z tištěných časopisů a kvalitou se mu rovná či alespoň velmi
blíží.

Ovšem to vše trvalo více než dva roky od prvního kontak-
tu s Internetem – a očekávám, že i u mých ostatních kolegů to
bude velice podobné.
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Pro plánovače internetových strategií to je pozitivní zpráva
– ukazuje, že Internet si cestu mezi jejich zákazníky prorazí,
i když si to vyžádá čas. Ten ale není příliš dlouhý a je spíše
v souladu s tím, za jakou dobu se dá skutečně profesionální
obchod či služba vybudovat a zavést.

Pokud srovnáte dvě uvedené teorie, naleznete v nich jeden
rozpor: zatímco první teorie („propast“) odůvodňuje růst uží-
vání Internetu pouze zlepšováním nabídky, teorie růstu jej už
nyní považuje za neodvratný díky postupnému vyspívání in-
ternetových uživatelů, bez ohledu na vývoj nabídky. 

Musím říci, že naše praxe (a také opět konfrontace s kole-
gy, ba i konkurenty) ukazuje spíše na teorii druhou. Návštěv-
nost mediálních webů se prudce zlepšuje (zhruba tempem
o 150-300 % ročně), u obchodů to je zhruba o 100 %, přitom ale
nedochází k pronikavému zlepšování jejich nabídky – mnohá
média či obchody se za rok nezměnily prakticky vůbec. Orga-
nický růst Internetu, tj. počet nově připojených lidí, přitom
v České republice zdaleka tímto tempem neroste; příčina mu-
sí být jinde – v onom „dozrávání“, v tom, že se před pár lety
vydalo velké množství lidí na dlouhý výlet, a nyní se dostáva-
jí k cíli.

Zakleté připojení
Unisono se za největší překážku rozvoje a růstu Internetu
u nás považuje připojení (konektivita); přesto jsem je zatím
vůbec nezmínil. Je tedy skutečně tak důležité, jak se udává?

Je nesmírně důležité, není ale všespásné. Pokud se vrátíme
k naší ovocné analogii, je pro finální dozrání internetového
uživatele stejně tak důležité jako letní slunce – bez něj by nám
uživatel pravděpodobně trvale zakrněl ve stádiu pokročilé ze-
lenosti. Poj]me k americkému vzoru: dnes se považuje za pro-
kázané, že o obrovský růst užívání Internetu v této zemi se po-
starala firma America Online, která nabídla před pár lety
zdánlivě sebevražedně připojení k Internetu za měsíční paušál.
V USA se, jak známo, obvykle neplatí za místní hovorné, po-

Dělejte byznys na Internetu

42



platky za telefon sestávají jen z měsíčního poplatku a pak pla-
teb za dálkové hovory. Internetoví poskytovatelé ovšem v po-
čátcích Internetu v USA chtěli zpoplatňovat kadou minutu
připojení, i když jen pár centy – výsledkem bylo, že uživatelé
šetřili, byR to bylo spíše pod psychickým tlakem skutečnosti,
že každou minutu spadne připojovateli do kasičky pár centů.
America Online nabídla lidem připojení za měsíční paušál
okolo dvaceti dolarů (pak to dokonce ještě snížila); to zname-
ná, že člověka stojí připojení k Internetu jen cenu dvou lev-
ných obědů a ani o cent víc, aR tráví na Internetu měsíčně
minutu nebo denně deset hodin. Studie firmy America Online
ukázaly, že lidé se nestali okamžitě náruživými internetovými
fandy, kteří visí na lince 24 hodin denně, ale že ztratili před-
chozí zábrany a začali Internet v klidu zkoumat. Tím vzniklo
nádherné a obrovské zárodečné prostředí (dnes má AOL přes
patnáct miliónů připojených uživatelů!), které dalo základy
dnešku – situaci, kdy je Internet a jeho využívání ve společ-
nosti pravidlem a ne výjimkou.

Jediným druhem připojení k Internetu, které opravdu vede
k jeho profesionálnímu využití, k „dozrání“ uživatele, je při-
pojení za měsíční paušál, nejlépe pevnou linkou (tj. konektivi-
ta 24 hodin denně). Doufám, že tímto prohlášením neznechu-
tím plánovače internetových aktivit, kteří si řeknou „tak to si
pěkně počkáme, až to u nás bude mít každý druhý“. Stávající
situace týkající se zejména monopolního poskytovatele teleko-
munikačních služeb nedává moc nadějí ke zlepšení, když se
navíc tvrdí, že i další konkurent příliš nebude chtít vrtat se
v zemi a pokládat své kabely k jednotlivým domům. Internet
skutečně staví na jednom předpokladu a navíc si za ním pev-
ně stojí: je to budoucnost s komunikačním kanálem, který
bude zadarmo.

Význam nabídky
V našich zemích se bere téměř za prokázané, že hlavní
překážkou k využívání Internetu (například k nakupování) je
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drahé připojení. Jistě nelze tento faktor pominout, ale
pokusme se o jiný pohled. V posledních třech letech cena
připojení k Internetu v USA neklesá ani neroste: u dominant-
ního připojovatele, firmy America Online stojí 15-20 dolarů
měsíčně. Přesto počet lidí připojovaných v USA k Internetu
každým rokem dramaticky stoupá, rozdíl mezi rokem 1996
a 1998 je mnoho set procent. Čím je dán tento vzrůst, když
nedochází ke snižování cenové bariéry? Především nabídkou:
ta se totiž během těchto let skutečně o několik set procent
zvýšila, takže Internet je pro lidi stále více a více atraktivnější.
Totéž platí i pro naši zemi: pokles poplatků za Internet je sice
důležitý, ale pokud se nebude dramaticky zvyšovat nabídka
zboží, služeb a informací, nebude se počet uživatelů Internetu
příliš zvyšovat.

Bandwidth zdarma
Přesným vyjádřením připojení je totiž skutečně „bandwidth“,
šířka pásma. Lidsky řečeno se jedná o tloušRku jakési trubky,
kterou k vám (a také v menší míře od vás) tečou po Internetu
informace; čím je trubka tlustší, tím rychlejší je přítok informa-
cí, tím svižnější a příjemnější je práce s Internetem. I když to
z dnešního českého pohledu může znít nepravděpodobně,
prakticky každý internetový vizionář má jasno v jednom: tato
datová trubka bude časem zdarma, popřípadě za velice snesi-
telný měsíční paušál. Lze to přirovnat k televizi – také nepla-
títe za minutu, kdy ji máte spuštěnou, ale hradíte jakési měsíč-
ní poplatky (nebo je neplatíte, ale to je jiný příběh); pak to
znamená, že přijdete domů z práce, pustíte magické oko a vy-
pnete je až v okamžiku, kdy jdete spát. Tím pádem už nemá
droga jedinou překážku do vašeho světa, její vlezlost je nepře-
konatelná a také proto je televize tak úspěšná – noviny, časo-
pis, kino, to vše jsou média, u kterých platíte za minutu či za
stránku, platíte často, znova, stále. 

K tomu, aby se tato krásná představa zrealizovala i u nás,
je blíže, než se lidé všeobecně domnívají. Do zatím nerozbitné-
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ho minutového tarifu SPT Telecomu se totiž stále více zakusu-
jí provideři s nabídkami pronájmu pevných linek, bu] pro-
střednictvím okruhu SPT Telecomu, nebo dokonce vlastními,
alternativními cestami. Zatímco v letech 1996 až 1997 se měsíč-
ní pronájem pevné linky (tj. Internet 24 hodin denně k dispo-
zici) pohyboval v málo desítkách tisíc Kč, od roku 1998 začaly
vznikat daleko levnější nabídky, sahající na pět tisíc Kč měsíč-
ně. A v roce 1999 začíná padat cenová hladina čtyř, a ještě do
poloviny roku dokonce i tří tisíc Kč za měsíční paušál - a jde to
dále dolů. To je stále neporovnatelně mnoho ve srovnání třeba
s paušálem za televizi, ale už se to blíží částce, kterou interne-
tový uživatel běžně utratí za telefon, je-li připojen vytáčeným
spojením – i u nepříliš intenzivního využívání Internetu se
útrata pohybuje v tisících korun. Lze předpokládat, že nejbliž-
ší dva roky budou ceny za připojení pevnou linkou nadále kle-
sat, přičemž limit je okolo tisíce korun – tolik totiž chce SPT Te-
lecom od uživatele za měsíční připojení k nejbližší ústředně,
a vzhledem k jeho monopolu je zbytečné svádět o tuto částku
boje. Rovněž alternativní připojovatelé asi tuto částku nepod-
kročí, prvotní investice jsou velké a cena peněz bude u nás ješ-
tě pár let docela vysoká. 

Trošku technického pozadí. Protože kvalita připojení a ce-
na za ně je důležitým faktorem rozšíření Internetu, je dobré se
v této oblasti lépe vyznat. Zjednodušeně se dá připojení k ce-
losvětové pavučině Internetu rozdělit na „chodník“ a „silnici“.
Chodník potřebujete, abyste se dostali od svých dveří k silni-
ci; jakmile jste na ní, už můžete cestovat kamkoli na světě.
Chodník (často nazývaný „last mile“ čili „poslední kilometr“)
znamená lokální přípojku z vašeho bytu do centrálního bodu,
odkud už vede internetová páteř („backbone“). Lokální pří-
pojka nemusí mít žádnou velkou kapacitu, vlastně stačí ten
obyčejný telefonní drát – ale přivést jej od centrálního bodu
k vám domů je drahé, protože se kompletní instalace provádí
pouze pro vaši osobu (rodinu, byt). Páteř, která propojuje vel-
ká města, státy a světadíly, je samozřejmě nesmírně drahá
a má obrovskou přenosovou kapacitu – jenomže na její zapla-
cení se už složí statisíce či milióny uživatelů Internetu. Zatím-
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co se páteře neustále rozšiřují a dobudovávají (provoz na
Internetu vzrůstá), zůstávají lokální přípojky netknuté tak, jak
je telefonní společnost před lety nebo i desítkami roků vybu-
dovala. 

Jak funguje poskytovatel Internetu? Jedná-li se o menší, lo-
kální firmu, pak si od gigantů, kterým patří páteřní síR, koupí
(resp. pronajme) část jejich páteřní kapacity; obvykle se musí
takovýto poskytovatel postarat o to, aby mohl nabídnout do-
bré propojení do zahraničí (hlavně USA) a současně do české-
ho Internetu. (By3 je správná představa o tom, že Internet je „pavu-
činou“, a tudíž se po připojení do jediného bodu pavučiny musím
dostat do kteréhokoli jiného bodu a nejlépe několika způsoby, je zde
důležitý zádrhel: pokud je cesta komplikovaná (není důležitá její dél-
ka, ale počet uzlů, které musí překonat, a vytíženost linky mezi kri-
tickými uzly), pak je načítání dat z Internetu nesmírně, až k nepou-
žitelnosti pomalé. Pokud tedy musíte k jinému českému webu
přistupovat přes Ameriku, pak vám nic nepomůže dobrý modem či
kvalitní linka, data se ucpou někde na trase.) Tento poskytovatel
pak získá jakýsi „přístav“ na některém páteřním uzlu velkého
poskytovatele, a prodává k němu modemová připojení. Jedná-
li se o vytáčené spojení, pak se musí jen postarat o to, aby mu
poplatky od uživatele zaplatily investici do modemu a do po-
platků, které platí „velkému“ vlastníku páteřní sítě, plus něja-
kou režii. To při stovkách zákazníků nejsou velké peníze, pár
stokorun měsíčně – jenomže účastník samozřejmě platí SPT
Telecomu hovorné. Pokud chce zákazník přes takovéhoto při-
pojovatele pevnou linku (tj. Internet 24 hodin denně k dispo-
zici), pak se připojovatel sám může opět spokojit s řádově sto-
korunami měsíčně – záleží ale na tom, kolik platí za celkovou
pronajímanou kapacitu vlastníkovi páteře. Obvykle mu platí
za objem přenesených dat, proto také bývá linka s vyšší kapa-
citou (průchodností) dražší. SPT Telecom však propojí tohoto
zákazníka od jeho přípojky k páteřnímu uzlovému bodu, a po-
dle toho, přes kolik jeho ústředen toto připojení musí jít, inka-
suje – zhruba 1200 Kč měsíčně za jednu ústřednu. 
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Poznámka: současným limitujícím faktorem zejména vysoko-
rychlostního Internetu jsou vysoké ceny za přenos dat přes interne-
tové páteře - zde si vlastníci těchto „tlustých drátů“ účtují ne za
šířku pásma ani za dobu využití, ale za objem přenesených dat.
Dobrou zprávou je, že cena za přenesený gigabajt dat klesá nesmírně
rychle, protože páteřní sítě se amortizují a tím pádem se jejich provoz
zlevňuje, vyvíjejí se nové, levnější technologie s vyšší průchodností
dat. Pokles cen pronájmu páteře klesá rekordním tempem, jak ukazu-
je následující tabulka - jedná se o ceně za přenesený terabajt dat po
významné páteřní síti, podle odhadů Datamonitoru:

1998 80 000 dolarů

2000 10 000 dolarů

2002 300 dolarů

To znamená, že oproti cenám dnešním, resp. cenám z roku 1998 už
příští rok poklesnou ceny za přenesená dat osminásobně (pokles je
samozřejmě postupný, schodovitý), a za další dva roky třicetinásob-
ně oproti toku 2000. Pokud dnes někteří provideři inkasují částku za
přenesená data od zákazníků, a jsou schopni pronajmout pevnou
linku velmi levně, pak je budoucnost docela růžová: částka za data,
dnes dosti vysoká za poměrně malý objem dat, bude dramaticky
klesat.

Velký poskytovatel má samozřejmě páteřní síR ve své režii,
i když samozřejmě ne stoprocentně – patří mu třeba jen jedna,
několik málo, nebo třeba i velmi mnoho páteřních linek, ale
nikdy ne všechny potřebné. Tyto linky provozuje sám, prona-
jímá je jiným poskytovatelům, vyměňuje (popř. prodává a na-
kupuje) si jejich kapacitu s jinými vlastníky linek – to už ale
drobného uživatele příliš nezajímá. Samozřejmě platí, že silný
vlastník páteřních sítí je oproti menšímu provozovateli ve vý-
hodě, a také se očekává, že řada lokálních poskytovatelů po-
dlehne, minimálně už v boji s SPT Telecom (Internet OnLine). 

Pokud by chtěl poskytovatel zcela obejít SPT Telecom, mu-
sel by nabídnout schopnost připojení uživatele k páteřnímu
uzlu. Může mu natáhnout přímý drát – to se ale s větší vzdá-
leností prodražuje a naráží i na různé technické či legislativní
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překážky. Může to provést přímým připojením vzduchem
přes rádiová pojítka – to je docela častý případ, ale i zde jsou
technické překážky, jako je přímá viditelnost, a navíc připojo-
vací zařízení zatím není levné. Může zkusit využít některou ji-
nou existující síR – nejvíce „na ráně“ je kabelová televize, v Pra-
ze, ale i několika dalších místech republiky už existují
alternativní poskytovatelé telefonního připojení, řada velkých
podniků (například České dráhy) má vlastní síR atd. Může se
připojit k páteřnímu bodu přes satelit (zatím drahé, ale i zde
cena rychle klesá, výhodou je vysoká propustnost). Možností
je tedy několik, některé jsou výhodnější než jiné, a hlavně se
lokálně značně liší. 

V cestě za levným připojením k Internetu nesmíme zapo-
menout ani na poněkud svépomocnou cestu, kdy se více uži-
vatelů v jednom domě domluví, požádají o jedno připojení,
které si rozvedou po svých bytech. Tato cesta je naprosto legál-
ní, a je stále snáze realizovatelná (objevují se nová zařízení,
která provedou příslušná rozbočování a směrování, již není
nutný nákladný server, technická náročnost klesá). Samozřej-
mě je zde „zrada“: čím více uživatelů na lince o koupené ka-
pacitě, tím menší podíl této kapacity připadá na každého
z nich, tím pomalejší přístup k Internetu v okamžicích, kdy je
jich připojených více současně.

Na snížení poplatků za připojení k Internetu a na zavedení
paušálu tedy existují tlaky, které postupně sílí. Firmy, které
zainvestovaly do páteřních sítí, je budou mít postupně splace-
né a budou díky konkurenčním bojům snižovat poplatky za
pronájem této kapacity. Alternativních, přesněji řečeno paralel-
ních způsobů k připojení bude narůstat, a monopolní provozo-
vatel telekomunikačních služeb jistě zvažuje nabídnutí skuteč-
ného internetového paušálu; navíc, jeho garantovaný
monopol na hlasové služby končí nejpozději 31. 12. 2000. Tele-
fonní a posléze i internetový paušál zavedený v USA byl
v obou případech velmi důležitým motorem podnikání, jeden
i druhý dramaticky zlepšil přístup občanů i firem k informa-
cím. I kdybychom podezírali naše vlády z minimální prozíra-
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vosti či z různých kuriózně zpátečnických tendencí, je tenden-
ce k telefonickému a internetovému paušálu silně patrná kde-
koli v Evropě, a naše země nepůjde vlastní cestou. 

Proč ještě paušál není?
Často se monopolní dodavatel telekomunikačních služeb
obviňuje z toho „proč už nezavedl paušál“. Kapacita telefonní
infrastruktury je u nás během dne (zejména během špiček)
skutečně značně vytížená a na zavedení internetového paušá-
lu zřejmě není kapacitně připravená. Je zde však otázka zave-
dení paušálu v noci a o víkendech, kdy je síR vytížená zhruba
ze třiceti procent; zde by jej mohl SPT Telecom nabídnout bez
toho, že by si to vynucovalo další velké investice z jeho strany.
Doufejme, že tak brzy učiní.

Zopakujme si tedy, že jediné rozumné a do budoucna jedi-
né existující připojení bude připojení trvalé, za paušální měsíč-
ní či roční poplatek, do domácnosti i do firmy. Toto připojení
za rozumný poplatek, který by měl činit méně než pět procent
průměrné mzdy pro jednotlivce, popřípadě zlomek procenta
mzdových nákladů firmy, se objeví poměrně brzy, optimistic-
ky již na přelomu let 1999/2000, v nejhorším případě snad
o rok-dva roky později. Takřka okamžitě po zavedení těchto
tarifů (v několika málo měsících, tempo zavedení se ale může
oblastně značně lišit, velká města nejdříve, menší později,
odlehlé lokality budou zřejmě čekat dlouho a je možné, že pro
ně bude spíš výhodné bezdrátové připojení) nastane obrovský
boom v užívání Internetu – především u „čekajících zástupů“:
stovek tisíc lidí, kteří se s Internetem už seznámili, ale právě
vysoké náklady na připojení je odrazovaly od jeho intenzivní-
ho využívání. Pro ně bude Internet „odříkaného chleba největ-
ší krajíc“ a očekávám, že budou trávit nad objevováním vzru-
šujícího světa Internetu dlouhé hodiny denně.
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Vysokorychlostní Internet
Uvedené prognózy se mohou zdát jako hodně optimistické
a očekávám námitku, kterou máte jistě na jazyku: pomalost to-
ku internetových dat (odeslání žádosti, odezva, načítání atd.)
je v současné době frustrující, brouzdání Internetem není žád-
ný zážitek, spíše otrava či nápor na nervy. Přece supermarke-
ty také vytlačily malé krámky kvůli tomu, že nikdo nemusí če-
kat ve frontě, ničeho se dožadovat, má se zbožím skutečně
interaktivní (abych použil oblíbený internetový termín) vztah. 

Je pravda, že pro velkou většinu uživatelů, zejména připo-
jených přes tzv. vytáčené spojení (dial-up) může být práce
s Internetem pomalá – a zdá se být doslova nesnesitelně po-
malá (i když ve skutečnosti není), protože za každý časový
úsek spadne do kasy poskytovatele připojení pár korun. Tím-
to netrpí jen naši uživatelé a můžeme se tak setkat s různými
řešeními, popřípadě pokusy o řešení:

◆ dnes je jen málokdy nejužší spojení mezi vámi a posky-
tovatelem; vlastníci páteřních sítí a zařízení na těchto sí-
tích (routerů) je docela intenzivně zlepšují, navyšují
kapacitu. Zatímco v minulých letech byl růst interneto-
vého provozu ještě dost chaotický, a docházelo skuteč-
ně k těžko předvídatelným ucpávkám, je na tom nyní
svět už daleko lépe, zlepšuje se mezikontinentální spo-
jení, zlepšuje se propojení jednotlivých sítí (tzv. pee-
ring), zlepšuje se rychlost předávání dat mezi uzly.

◆ Na frustraci z pomalého načítání už reagují tvůrci výz-
namných serverů a velice usilovně optimalizují stránky
na rychlost načítání při zachování funkčnosti, ta se stá-
vá prvořadou prioritou, vše ostatní je daleko za ní. Tri-
kům pro urychlení načítání stránky jsou věnovány celé
objemné knihy, současně také nastává odklon od „tuč-
né“ grafiky či samoúčelných aplikací.

Oba tyto postupy sice ulevují, ale neřeší problém. Pokud bu-
dou chtít obchodníci vytvářet weby konkurující běžným ob-
chodům, ve kterých si například budete moci přebíhat očima
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„mezi regály“ podobně rychle jako v reálném čase, budete si
moci produkt prohlížet v trojrozměrném zobrazení atd., sou-
časné přenosové rychlosti na to nikdy stačit nebudou. Hodně
se proto diskutuje projet vysokorychlostního Internetu (zatím
nejznámější projekt spouštěný v Americe a financovaný mi-
mochodem plně americkou vládou se jmenuje „Internet II“),
coby sítě, která bude běžet pravděpodobně paralelně vedle
současného Internetu, a který bude zřejmě, či nepochybně ve
svých začátcích, podstatně dražší než běžný Internet. Zkrátka
jakási placená dálnice vedle klikatých okresek. 

Vysokorychlostní Internet by znamenal zvýšení dnešních
přenosových kapacit nejméně na desetinásobek. Důležité by
přitom bylo, že by byla pro koncového příjemce zaručená ur-
čitá propustnost, bez ohledu na čas a na to, kolik jiných uživa-
telů s touto linkou pracuje současně. Pokud si nyní koupíte
připojení o propustnosti 33.6 kilobitů za sekundu, kolísá reál-
ná propustnost od nuly do této hodnoty, přesto, že váš mo-
dem pracuje bezchybně. Vysokorychlostní Internet by zname-
nal, že je například zaručená propustnost dvou megabitů za
sekundu, což například umožní příjem audio a videosignálu
po Internetu (tj. skutečně onu interaktivní televizi, o které jsme
se zmiňovali v úvodu), i když třeba ne ve špičkové kvalitě, ale
vždy v kvalitě setrvalé, neklesající. 

Vysokorychlostní Internet je zatím stále ve stavu vizí, labo-
ratorních výzkumů či maximálně omezeného prototypového
provozu (na pár místech v USA). Opět platí mezi analytiky
obecná shoda, že propustnost (tj. „rychlost“) Internetu bude
během příštích dvaceti let stále velice intenzivně stoupat, a že
„časem“ skutečně budeme pod pojmem připojení k Internetu
chápat připojení trvalé, vysokorychlostní, se zaručenou mini-
mální propustností. Kdy to bude, zda to půjde revolučně, sko-
kem (pomocí paralelní sítě typu Internet II), nebo postupným
vývojem, postupným rozšiřováním současných linek, přes ka-
belová připojení atd., jasné zatím není. 

Nedomnívám se, že by toto mělo hrát v úvahách o interne-
tových strategiích velkou roli; výjimku snad tvoří případ, kdy-
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byste uvažovali o zřízení internetové televize či podobné tech-
nologie, která se bez vysoké propustnosti neobejde. Vývoj je
velice těžko odhadnutelný a zatím málokdo dokázal více než
s ním držet krok nebo jej o krůček předstihovat. Což je ovšem veli-
ce důležité téma, proto mu věnuji další část kapitoly.

Začít včas a držet krok
Celá tato kapitola je věnována tématům, která se mohou zdát
jako příliš všeobecná, tématům, ze kterých jakoby nic nevyplý-
vá. Internet je ale stále fenomén: bez hranic a dohlédnutelného
konce vývoje, s velice málo odzkoušenými postupy, které by
bylo možné jen okopírovat, s obrovským potenciálem pro dal-
ší objevování a vymýšlení nových, vlastních postupů. I když
v dalších kapitolách na určité recepty dojde, je možné, že se za
ně budu za několik let pěkně stydět (viz třeba výše, část Slepé
uličky). Další část kapitoly je zřejmě ještě všeobecnější než
všechny předchozí – ale pro rozhodování je zcela zásadní!

Pokud hovořím s podnikateli, kteří se zatím ještě do Inter-
netu nevrhli po hlavě, získávám takřka vždy stejnou odpově]:
„myslím si, že je příliš brzo. Internet zatím neslibuje brzkou návrat-
nost, a navíc se tak rychle mění, že si nejsem jistý, že cesta, kterou se
vydám, bude správná. Nechci se za rok vracet a jít jiným směrem, to
stojí hodně peněz – domnívám se, že když začnu podnikat v okamži-
ku, kdy bude Internet masovou záležitostí, kdy budou ujasněné tech-
nologie a kdy budu moci přijít s návratným projektem, udělám nej-
lépe.“

To je samozřejmě korektní úvaha a s její logikou naprosto
nelze nesouhlasit; a kdybychom nehovořili o Internetu, asi by
to byl nejsprávnější postup. Riziko ztrátového projektu (při-
čemž se nikdo nepodepíše pod to, kdy začne být projekt zisko-
vý) a ještě současně riziko slepé cesty – to skutečně investora
velmi odradí. Přesto zkusím demonstrovat a odůvodnit názor
právě opačný. 
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První může být i jediný vítězný
Pokud budete chtít postavit drogerii či hospodu ve vašem
městě, můžete tak učinit dříve či později, a bez velkého ohle-
du na to, zda ve vašem městě (pokud není úplně maličké) už
nějaká drogerie či několik dalších hospod je. Specifikem Inter-
netu je, že se první úspěšný projekt může stát i jediným úspěšným,
samozřejmě v dané kategorii, daném oboru podnikání, snad
jen v rámci daného státu a jazyka (ale ani to zřejmě nebude na-
vždy). Krásný příklad podává americký Amazon.com: dnes
nemá ani nejširší nabídku, ani nejlepší ceny, ale stále prodává
údajně 90 % všech knih, které se v USA přes Internet prodáva-
jí! Přitom konkurenčních obchodů je už několik, minimálně
dva (barnesandnoble.com a books.com) jsou „velikostí obcho-
du“ srovnatelné. Amazon.com se zkrátka zabydlel v myslích
lidí (existuje na to sice dost hrozný, ale výstižný termín „mind
share“), což se samozřejmě předává od úst k ústům i k nově
připojeným uživatelům V myslích lidí, v přihrádce „kde naku-
puju na Internetu knihy?“ dlí odpově] „na Amazon.com“.
S tím je skutečně těžko co dělat, protože i když se lidé díky
masivním a drahým reklamním kampaním dozvědí něco
o barnesandnoble.com, řeknou si – a co? V čem chtějí tito
barnes-and-nobleové předstihnout Amazon, kde jsem už re-
gistrovaný, kde mě znají, kde pravidelně nakupuji?

Podobných příkladů bychom našli několik, a nemusíme os-
tatně ani cestovat do USA. Všichni znají vyhledávací službu
Seznam – a používá jej 90 % české populace. Existuje zcela vy-
rovnaná služba Atlas, kterou používá zlomek lidí, a pak něko-
lik dalších vyhledávacích služeb, třebas o něco horších, ale ur-
čitě ne zásadně, a ty nepoužívá už vůbec nikdo. Je nesmírně
obtížné toto změnit, a noví vstupující na trh (např. Zmije) po-
znává, jak je to těžké – přesto, že nabízí v některých ohledech
lepší služby než Seznam, lidé to „ne a ne akceptovat“ a stále
chodí na Seznam.

Druhým příkladem může být elektronická banka, v našem
případě Expandia Banka. Nejde nyní o to, že její technologie
skutečně nemá u nás a možná ani v blízké Evropě rovnocen-
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ného konkurenta, ale o to, že během doby, kdy je na trhu sa-
ma, získá velice důležité zákazníky – osoby s významným hla-
sem v médiích, internetové komunitě atd.; to se ostatně už sta-
lo, každý „důležitý interneRák“ má u Expandia Banky účet.
Tito lidé jednak u banky zůstanou (přechod jinam vyžaduje
úsilí), jednak ji budou prosazovat ve svém okolí – a to u osob
promlouvajících prostřednictím médií znamená hodně velký
dosah. Následovník, kterým se dnes zřejmě zdá být tzv.
Nonstopbank, to i přes své podstatně lepší kapitálové zázemí
má opět podstatně horší, a i když v roce 1999 pravděpodobně
hned několik tzv. kamenných bank v ČR vstoupí do elektron-
ického bankovnictví, bude se jim těžko dařit přetáhnout klien-
ty od Expandie Banky zpět.

Pokud budete chtít provozovat na Internetu obchod či
službu, se kterým budete chtít být dominantní, jednoznačně
první na domácím trhu, pak neváhejte a otevřete jej co nejdřív.
Získáte nejenom „mind share“, který bude pro vaši budoucí
konkurenci téměř nemožné překonat, pokud skutečně nebude
postupovat proti vám zničujícím útočným způsobem, ale
i další výhodu, o které se zmíním dále.

Vývojové etapy nepřeskočíte
Internetové podnikatelské modely se od fyzického světa liší
ještě v jednom ohledu: zatímco realizace už zmíněné drogerie,
která je nachlup stejná jako jiná úspěšná drogerie o pár kilo-
metrů jinde, závisí v převážné míře na penězích, je interneto-
vý model nesmírně těžko okopírovatelný. Zásadní důvod je
v mladosti celého odvětví a v jeho rychlém vývoji. Chcete-li
okopírovat podobný model, který znáte přes Internet třeba
z USA, okopírujete jen jeho vnější vzhled, a ten tvoří u inter-
netových obchodů pouze pověstnou špičku ledovce. Navíc,
jste postaveni před několikaletý vývoj, a ten lze urychlit jen
minimálně (představy o tom, že koupíte špičkový internetový
obchod v krabici, instantní, převázaný mašličkou, jsou velmi
zcestné. Koupíte něco, co vám pomůže rychle postavit cosi, co
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se na první pohled obchodu velmi podobá – ale to je deset pro-
cent práce). V neposlední řadě narazíte i na lidský problém –
specialisty, které pro obchod potřebujete, neseženete, protože
v daném teritoriu neexistují, ještě nevyrostli – takže budete vy-
chovávat.

Poznámka: Leccos ukáže maličká případová studie eBay. Dnes
největší aukční web na světě eBay (www.ebay.com) provádí údajně
400 000 aukcí denně, trvale jsou v nabídce přes dva milióny jed-
notlivých předmětů. Šéf eBay tvrdí, že jeho firma má nad konkurencí
především jednu obrovskou výhodu, a tou je obrovská hodnota
získaných dat chování zákazníků; uvádí, že věc, na kterou se v eBay
soustře*ují nejvíce, je neustálé analyzování obrovských datových
toků vyplývajících ze sledování zákazníků. Na základě těchto analýz
se pak eBay rozhoduje, co bude dělat dále, co by mohlo u zákazníků
zabrat, jaké služby ještě potřebují, jakou nabídku by přivítali atd. To
konkurence nemá a ani mít nemůže; tato výchozí data existují v po-
dobné míře jen v jediné kopii na světě, a to na eBay.com.

Druhý náskok už zmíněného Amazon.com před konkuren-
cí je právě ten, že pilně trénuje a v usilovnosti tohoto tréninku
stále neskutečně tlačí na pilu. Jeho konkurence na to samozřej-
mě šla nejchytřeji, jak to bylo možné – skoupili nějaké lidi,
okopírovali spoustu vlastností, ale stále jsou viditelně pozadu.
Náskok v internetovém podnikání je totiž právě ten náskok,
který se nedá dohnat penězi; každý obchod si prožije svou do-
bu kamennou, bronzovou i železnou.

Snad nejpřesvědčivějším argumentem týkajícím se toho,
jak je důležité začít brzy, jsou zákaznické zkušenosti. Nemluvme
nyní o konkurenčním boji, o tom, zda konkurenta doženete
nebo ne – je pravdou, že pokud jste finančně silnou firmou,
můžete vytrvalým tlakem náskok stahovat a čekat na chybu
svého slabšího konkurenta, která se dostaví, přičemž díky vý-
bornému vlastnímu managementu vy tu chybu neuděláte.
Často totiž jde o situaci, kde nebojujete s jmenovitou konku-
rencí, ale s trhem – zkoumáte, jak na to, jak přesvědčit zákaz-
níky, jak jim to udělat příjemnější apod. A zde jsou zkušenos-
ti, velmi konkrétní, s vašimi produkty či službami a s reakcemi
zákazníků, s komunikací se zákazníky, s jejich reakcemi na
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změny ve vašem obchodě atd. doslova k nezaplacení – jsou to-
tiž zdarma, koupit se nedají. Je známé, že vystavění běžných
fyzických obchodů (supermarketů, ale také třeba luxusních
obchodů, hotelů, restaurací), je založeno na odpozorovaných
vzorcích chování zákazníka, na rozsáhlé a složité vědě, která se
vyučuje na řadě škol, seminářů, předává se z generace na ge-
neraci. V Internetu je této teorie naprosté, zanedbatelné mini-
mum, znalosti z fyzického světa jsou málo platné. Pokud za-
čnete vy tyto internetové vzorce chování včas odchytávat
a zkoumat, budete získávat právě ten typ náskoku, který má
Amazon.com – vzhledem k těmto zkušenostem například mů-
že s velkou jistotou realizovat své další kroky, postupovat
správně v marketingu, a tak rychle růst, získávat další zákaz-
níky.

VraRme se na začátek této části – náš imaginární manager
odůvodňoval, že do Internetu nevstoupí ještě nyní, ale až
v okamžiku, kdy bude jasné, že bude mít velkou zákaznickou
obec a že to může být slušně profitabilní, což bude tak za tři
roky. Pokud jej ale předchozí řádky přesvědčily, že k tomu,
aby vybudoval právě takový obchod, který je programátorsky
špičkový, který dokonale zná potřeby a chování zákazníků
a který je tedy přesvědčí k tak velkým nákupům, jaké si před-
stavuje, potřebuje právě ony tři roky, kdy dá zelenou interne-
tovým aktivitám. Ještě dnes!

Několik čísel a grafů
V předešlém textu jsem uváděl spoustu tvrzení bez důkazů –
o růstu Internetu, o jeho struktuře, o chování jeho uživatelů,
o předpokládaném vývoji. Tato tvrzení vycházejí jednak
z osobních zkušeností, z diskusí a samozřejmě také z čísel, kte-
rá jsou dostupná na Internetu (a z polemik, které se okolo nich
vedou). Rád bych několik těchto údajů uvedl – zejména pro ty,
kteří nevěří řečem a dají na čísla.

1 Denně na Internetu přibývá 1.5 webových stránek;
celkový počet stránek činí 300 miliónů. 50 % veškeré
návštěvnosti „spolyká“ 900 nejnavštěvovanějších webů.
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(Zdroj: Alexa Internet, pol. roku 1998). Počet stránek den-
ně vytvořených se tedy neustále zrychluje: existující
stránky se rozšiřují, nové stránky vznikají.

2 Zdroje příjmů poskytovatelů internetových providerů
v mld. USD (Zdroj a odhady: Forrester Research)

V roce 2000 tedy stále nebude činit e-commerce výz-
namný příjem internetových providerů, nicméně spolu
s web hostingem (tj. poskytování kvalitního prostoru
a připojení zejména pro obchody a média) to už činí
25 % celkových příjmů – v letech 1996-97 to bylo 10 %.
Příjmy z e-commerce i hostingu rostou daleko rychleji
než z poskytnutí přístupu – cena za připojení prudce
klesá a bude klesat i v dalších letech po roku 2000.

3 Třicet let Internetu: počty uživatelů, domén, webů a ak-
tivních uživatelů (AU) z celkového procenta návštěvní-
ků Internetu (Zdroj: Internet Valley).

Prudký nárůst uživatelů, domén i webů není žádnou
novinkou a překvapením – pokud si ovšem nezkusíte
tato čísla extrapolovat do budoucna (jsem zvědavý, jak
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1996 1997 1998 1999 2000
Poskytnutí přístupu 1.21 1.21 5.53 12.4 22.7

Web hosting, zabezpečení 0.17 0.17 0.99 2.23 5.37
E−commerce 0.01 0.01 0.24 0.67 1.52

Datum Uživatelé 
(„hosts“)

Domény 
(odhad)

Weby AU (%)

Červenec 98 36,739,000 4,300,000 4,270,000 12
Leden 98 29,670,000 2,500,000 2,450.000 8.3
Červenec 97 19,540,000 1,301,000 1,200,000 6.2
Červenec 96 12,881,000 488,000 300,000 2.3
Červenec 95 6,642,000 120,000 25,000 0.4
Červenec 94 3,212,000 46,000 3,000 0.1
Červenec 93 1,776,000 26,000 150 0.01
Červenec 92 992,000 16,300 50 0.005
Červenec 89 130,000 3,900 −
Červenec 81 210
1969 4



dlouho vydržíte…). Velice zajímavé je ale procento ak-
tivních uživatelů, tedy nejen „brouzdalů“, ale osob, kte-
ré Internetu něco zpátky vrátí, i kdyby to mělo být jen
vyplnění dotazníku či příspěvek do diskuse. Toto rychle
rostoucí procento je triumfální pro zastánce názoru
„Internet změní člověka“ (tedy protivníky názoru
„Konzumní člověk změní Internet“) hned dvakrát. Uka-
zuje, že lidé jsou na Internetu stále aktivnější, že stále ví-
ce využívají možností se realizovat, které jim Internet
(také ve stále rostoucí míře) poskytuje. A za druhé po-
pírá, že současná (či spíš už v USA „bývalá“) interneto-
vá komunita je složena z aktivních nadšenců a fanatiků,
a že nyní přijde daleko pasivnější obecenstvo – v roce
1998 už v USA na Internetu v podstatě převážil průměr-
ný Američan, a aktivní projevování lidí na Internetu
stouplo o polovinu.

4 Objem dat přenesených přes světový Internet (tzv.
„Internet traffic“, provoz na Internetu) se zdvojnásobu-
je každých 100 dnů, tj. cca stoupá o 700 % ročně (zdroj:
Reuters, Yahoo News). Podle našich odhadů roste pro-
voz na českém Internetu o 300-400 % ročně.

5 Počet počítačů připojených k Internetu („internet
hosts“) a prognóza do budoucna:
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Všimněte si, že graf je logaritmický, od roku 1989 až
dodnes se počet uživatelů každý rok zvětšoval prakticky
stejným koeficientem.

6 Procento škol v USA připojených k Internetu
Rok %   

1994 35

1996 65

O čem se dočtete dále
V první části jsme se věnovali především rozkrytí šíře záběru
Internetu v oblasti komerční i zatím ještě komerčně nevypada-
jící, nejdůležitějším rozvojovým faktorům, ale i omezením,
jeho historií růstu a další perspektivou. V dalších částech již
budeme o poznání praktičtější: budeme se zabývat tím, co vy
můžete udělat pro to, abyste Internet využili pro svůj
prospěch, pro prospěch svého podnikání. Jedná se především
o tři oblasti, kterým se věnují tři další kapitoly: v první z nich
se věnujeme problematice firemního webu, tedy tomu, jak se
dá „prodat“ vlastní firma a její činnost na Internetu, v druhé
pak přínos internetových technologií pro vnitřní chod firmy,
a ve třetí, nejobsáhlejší, se pak konečně vrhneme na interne-
tové obchodování.
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Kapitola 3

Firemní weby: jiný zážitek
Weby se dělí na dvě skupiny: na firemní a na dobré. I toto rčení
svědčí o neuctivém vztahu internetových profíků k webům,
které se dají označit jako „firemní“ či „prezentační“. A bohu-
žel většinou oprávněně: setkat se s firemním webem, který by
zaujal, přinutil k dlouhodobému procházení, opakovaným
návštěvám či dokonce k uložení do bookmarků, to je opravdu
zřídkavá záležitost, která se každému z nás stala několikrát za
dosavadní praxi s Internetem. Proto s firemním webem začí-
náme jako s prvním konkrétním příspěvkem z oblasti „dělání
byznysu na Internetu“. Budu se snažit v této kapitole dokázat
a ukázat, že

◆ je lepší žádný firemní web než průměrný

◆ vytvoření vlastního webu znamená daleko více než
prostou „prezentaci“ a poskytnu několik vodítek, jak
má účinný web vypadat

◆ firemní web a sžívání samotné firmy s tímto webem ja-
ko součástí činnosti firmy pomůže k dělání byznysu na
Internetu.

Všechny znaky špatného webu
Přístup většiny firem k vlastním internetovým stránkám (na-
zývat je weby je často přehnané) lze přesně popsat slovem
schizofrenní: firmy se neodváží je nemít, ale současně se neodvá-
ží je mít pořádné, tj. neuvolní jim dostatečný prostor – a nemu-
sí jít vždy jen o prostor finanční. Internet zatím v drtivé větši-
ně firem nezakotvil, nemá jasnou pozici, vedení firmy nemá
zřetelně formulovanou vizi či strategii v Internetu, zároveň si
ale nedovolí nad Internetem mávnout rukou – proto ty alibis-

61



tické, několikastránkové firemní weby, podle vzoru „kdo jsme
– co děláme – kde nás najdete – jak nás můžete kontaktovat –
tyto stránky už navštívilo 15 uživatelů“. Internet se zde redu-
kuje do podoby Zlatých stránek, což samozřejmě je jedna z je-
ho rolí, ale pravděpodobně ta úplně nejmenší, nejméně vý-
znamná zejména do budoucna. 

Takto koncipovaný firemní web si získá jen špatné referen-
ce, popřípadě upadne v zapomenutí. Proč je tomu tak? Inter-
net je nesmírně pestrý, živý, novinkami překypující a atraktiv-
ní svět; cokoli nudného a neměnného v něm vypadá jako pěst
na oko. Do barevného magazínu dnes už také nikdo nedá re-
klamu vysazenou v T602 a vytištěnou na jehličkové tiskárně,
televizní reklama rovněž musí vycházet z rytmu tohoto médi-
a – a Internet si také žádá svoje: živost, proměnlivost, grafic-
kou úroveň, interaktivitu, otevřenost, skutečně důležité infor-
mace. Nedostane-li je, je efekt spíše záporný než nulový.

Dnešní české firemní weby obvykle nesou všechny znaky
špatného webu; je to natolik rozšířený nešvar, že je musím vy-
jmenovat:

◆ bývají nesmírně chudé, sotva párstránkové. To vzbuzu-
je představu, že firma o sobě v principu nemá co říci,
vlastně dává svými internetovými stránkami najevo, že
je pro Internet nezajímavá, že mu nemá co sdělit. Což
samozřejmě zase vzbuzuje dojem, že nemá mnoho co
sdělit ani mimo Internet, že se jedná o firmu nezajíma-
vou, tuctovou, s neatraktivní nabídkou.

◆ Soustře]uje se pouze na prezentaci firmy, je jen kopií fi-
remního prospektu. Uvádí, že podnik vyrábí ocelové
trubky už od devatenáctého století, ale nenapíše, kde je
možné je koupit. Uvádí, že výrobky jsou vysoké kvali-
ty, ale nenapíše, kde je možné je reklamovat. Uvádí, že
je vedena zkušeným, současně však dynamickým ma-
nagementem, ale neuvede na něj kontakt. Uvede foto-
grafii ředitelství, ale nezveřejní náčrtek či mapku, jak se
do firmy dostat. Uvede, že podnik je úspěšný, ale ne-
poskytne například přehled účetních uzávěrek, byR i ve
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velmi zkrácené formě (pro americké firmy je toto de
facto povinné). Poskytne seznam značek, které šíří, ale
neudělá odkazy na jejich weby. Uvede, že jsou zákazní-
ci spokojení, ale nenapíše na ně reference, neuvede
odkazy.

Málokterý uživatel jde hledat na Internetu web oněch
trubkáren, aby si jej prohlédl – zpravidla něco chce,
a jsou to obvykle konkrétní informace, kontakty na oso-
by, prodejce, přesný přehled sortimentu, technická da-
ta. Uživatel se chce stát zákazníkem, ale podnik s takto
špatným webem mu to vlastně neumožní.

◆ Neobsahuje žádné prostředky pro komunikaci; pokud
je uveden nějaký kontakt, tak je to obvykle webmas-
ter@firma.cz. Jenomže co budu takovému webmas-
terovi psát? Že mám rezavou trubku a že chci novou?
Bůh ví, kdo vymyslel ty odkazy na webmastery,
zpravidla přesměrované na externího studenta, který
firmě zplodil web, pak se vytratí neznámo kam a zůs-
tane po něm nefunkční, ve slepé uličce končící e-mail;
všichni to ale takto kopírují a účinek veškerý žádný. Už
jste viděli na některém firemním webu formulář pro
vyplnění dotazů, připomínek, výběr z konkrétní oblasti,
adresovaný pak přímo na odpovědného člověka (s tím,
že vy víte, na koho je adresován a jakou funkci ve firmě
zastává)? Já ne – tvůrci webů přitom implicitně počítají,
že se jejich čtenářům bude chtít spouštět e-mailový pro-
gram a tvořit standardní e-mailovou zprávu. Internet je
obousměrné médium – jediné na světě; nevyužít jej je ste-
jné jako koupit si telefon a nebrat příchozí hovory.

◆ Weby bývají často tak „originální“, že se v jejich ovládá-
ní nikdo nevyzná. Tvůrce se chce blýsknout, jak ovládá
applety, a tak jimi web zhusta nakrmí; zadavateli pak
předvádí, jak to bliká, když se přes to přejede myší.
Vyznat se i ve velice chudých firemních webech bývá
docela umění. Tímto nešvarem často trpí grafická stu-
dia, která mají přebytek kreativců; weby jsou krásné…
a k ničemu.

Kapitola 3

63



◆ Weby se nemění a prokazují svou zastaralost. V dobré
vůli o aktuální informovanost se na webu objevují údaje
typu „v lednu roku 1997 uvedeme…“, jenomže tam visí
ještě dva roky poté, nikdo je nezmění. S vypršením plat-
nosti stránek a automatickým upozorňováním jejich
tvůrce, že je nutné je změnit, si v našich podmínkách
neporadil snad nikdo – výsledkem jsou stránky, nad
kterými se čtenář jen ušklíbne a řekne si: no jo, tak ani
na internetovou stránku jste nebyli schopni dva roky
sáhnout, jakpak to vypadá u vás v podniku?

Toto všechno jsou chyby víceméně formální, pečlivou pra-
cí a dobrým naplánováním i docela snadno odstranitelné; vý-
sledkem by byl web, který by alespoň nedráždil. Jenomže – je
to všechno? Je tím naplněna podoba firmy na Internetu, nebo
vznikla jen kvalitní firemní vývěska? 

Pro koho to vlastně je?
Při koncipování firemního webu se zpravidla nezachází dale-
ko za podobu „prospektu“ či „firemního profilu“. Tyto doku-
menty obvykle každá firma má, luxusně zpracované a vytiště-
né, a strká je do ruky návštěvám či zákazníkům. Pomiňme, že
jejich účinek je trošku sporný, snaží se poměrně vágně naplňo-
vat pojem „vytváření image“, který je u malých a středních fi-
rem chápán velice šablonovitě. Je zajímavé, že velké západní
firmy tento typ dokumentu obvykle vůbec nemají – za to ale
mají tzv. annual reporty (výroční zprávy), obsahující to, co po-
tenciálního partnera zajímá nejvíce, hodnověrná, auditovaná
čísla včetně srovnání s předchozími roky. Jenomže web může
plnit nesrovnatelně více rolí a oslovovat daleko více skupin:

◆ Vlastní zaměstnanci. Na tuto skupinu, která není vůbec
malá a je zejména pro podnik nesmírně důležitá, se za-
pomíná. Uvědomme si, že zejména u větších podniků
jsou zaměstnanci „tam dole“ často velmi odtržení od
dění v podniku, od nejvyššího managementu je dělí pět
příček a stejně tak netuší, co dělá vedlejší oddělení, na-
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tož tak pobočný závod v jiném městě. Firemní web tak
může hrát roli bývalých „závodních vývěsek“, samo-
zřejmě ale v moderním provedení; nebo také, což je dů-
ležitější, firemního časopisu. 

◆ Vyrábí-li firma pro koncové zákazníky (spotřebitele),
neměla by zapomínat na poskytování servisu ke svým
výrobkům právě přes web. Servis může být pro napro-
sto jakýkoli výrobek od nudlí (zajímavé kuchařské re-
cepty) až po počítač (není potřeba rozvádět).

◆ Stávající obchodní partneři. Ti jsou hodně často opomí-
jeni a přitom rovněž potřebují velkou podporu:
kompletní sortiment výrobků včetně dostupnosti a ne-
dostupnosti, informace o dobíhajících či naopak připra-
vovaných produktech, technická data, způsoby dodá-
vek, plateb atd. Málokdo si uvědomuje, jak mnoho
obchodních vztahů či případů se nerealizuje právě pro-
to, že chybí informace, že běžný pokus o navázání kon-
taktu a jejich získání selže (neprojde fax, telefon je obsa-
zen, příslušná osoba je nemocná, na obědě, na služební
cestě). Internet je v tomto směru geniální prostředek –
nemusíte nikoho „otravovat“ a zdržovat, naprosto ne-
závazně můžete prostudovat velké množství informací
a najít tu, kterou potřebujete. 

◆ Uchazeči o zaměstnání. Rubrika „volná místa“ by ne-
měla chybět na žádném firemním webu, a přesto chybí
skoro na každém (zde si stačí vzít vzor ze zahraničních
webů – „Job opportunities“ či přímo „Work for us“ na-
jdete skoro na každém firemním webu, často hned jako
odkaz z titulní stránky). 

◆ Lidé z regionu. Další případ profesionální slepoty: regi-
on (např. malé či střední město) je často zoufale málo in-
formován o tom, jaký podnik zde sídlí, co vyrábí, pro
koho, kam vyváží, jak se mu daří atd. Informace, které
se šíří, bývají naopak spíše záporné (všichni víme, co
o firmě „trousí“ zaměstnanci, kteří byli odejiti, ale i exi-
stující řadoví zaměstnanci podnik jen zřídka chválí –
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nízké platy, špatný šéf atd.). Přitom je jasné, že lidé z re-
gionu se budou o místní podnik na Internetu živě zají-
mat, vždyR jej mají pod nosem – a podnik má ideální
příležitost napsat též pozitivní zprávy, třeba o tom, co
dělá pro město, pro životní prostředí, že provádí dobro-
činnou činnost atd. Což zpětně ovlivňuje například zá-
jem kvalitních pracovníků o zaměstnání, nikoli těch,
kteří tvrdí, že „tam se půjdu zeptat, až mě nikde jinde
nevezmou“.

◆ Průzkum chování zákazníků. Jak uvedu v kapitole dá-
le, máte přes Internet jedinečnou (a to doslova – jiný tak-
to přesný, trvalý a přitom laciný způsob neexistuje)
možnost sledovat velice pečlivě chování svých zákazní-
ků, partnerů, obecně osob, projevujících přes Internet
zájem o vaši firmu a její produkty. Pokud dáte na web
katalog produktů, jste schopni přesně zjistit, o kterém
zboží si kolik lidí co zjišRuje, který je atraktivnější než ji-
ný, které informace hledají a čtou nejvíce a které je nao-
pak vůbec nezajímají. Možnost realizace anket, které
všude jinde stojí desítky až stovky tisíc korun, je na
Internetu zadarmo!

Profit z firemního webu
Není sporu o tom, že vytvoření a udržování takovéhoto

webu, který rychle naroste do stovek, možná tisíců stránek, už
nezvládne externí studentík za pár korun. Web se ale stává
profesionálním nástrojem pro komunikaci s veřejností, se sku-
pinami, které jsem vyjmenoval výše (a nejen jimi) a je schopen
též peníze ušetřit, resp. vydělat. Protože o tomto mnozí pochy-
bují, respektive nejsou tento přínos schopni vyčíslit, či jej ales-
poň jaksi vykreslit, poskytnu několik vodítek:

◆ Volná místa: kolik platíte agenturám za realizaci náboru
zaměstnanců, či, pokud to provádíte vlastními silami,
kolik vás stojí inzeráty a vlastní čas pracovníků? Není
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přehnané počítat s tím, že Internet vám je už dnes scho-
pen zrealizovat deset procent těchto požadavků, tj. de-
set procent úspor spojených s obsazováním volných
míst.

◆ V případě obchodních partnerů je opravdu těžké coko-
li vyčíslovat, ale i kdyby to zde bylo jediné procento pří-
padů, které by jinak nebyly realizovány, je pravděpo-
dobně investice do webu návratná. Navíc je zde více
než kdekoli jinde nutné uvažovat s tímto jako modelem
pro budoucnost: připravovat své obchodní partnery na
to, že časem převedete veškerou obchodní agendu na
Internet, a tím ušetříte už skutečně gigantické finance
na obou stranách.

◆ Ostatní činnosti patří pod ono „zlepšování image“, ten-
tokrát ale ne adresované několika desítkám osob ročně
(byR důležitých), ale statisícům lidí, počínaje vlastními
zaměstnanci přes uživatele vašich výrobků až po kaž-
dého, kdo prostě o vaší firmě ví a o váš web nějak „za-
vadí“. Tisk je dnes plný inzerátů, které patří do oblasti
„zlepšování image“, neprodávají konkrétní výrobek –
a dá se spočítat, že investujete zhruba deset korun do
každého člověka, který si inzerát aspoň na pár sekund
prohlédne a ve kterém zanechá nějaký otisk. Intenzita
působení je u webu samozřejmě nesrovnatelně větší –
místo pětisekundového koukání na inzerát s limitova-
nou plochou může čtenář webu proběhnout desítky či
stovky stránek a být tak ovlivňován firmou po dlouhé
minuty či desítky minut. A docílit tisícovky návštěv mě-
síčně není zase až tak těžké – zkuste to vyvážit oněmi
investicemi do inzerátu. 

Můžete být samozřejmě ještě pořád nepřesvědčení – Inter-
net je stále hodně chápán jako jakési „podzemní“ médium
s minimálním komerčním dopadem, můžete si říci, že „naši
zaměstnanci stejně na náš web nebudou chodit“, či že „ob-
chodní partneři Internet nemají“. Jenomže, jak už jsme si v té-
to knize několikrát uvedli, neprovádíme tyto činnosti pro dne-
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šek, ale pro dobu vzdálenou dva až tři roky – pro dobu, kdy
bude Internet využívaný desetkrát více než nyní, kdy se stane
standardním obchodním a marketingovým nástrojem. A vy-
budování kvalitního firemního webu opět chce čas, zejména
potřebný pro jeho zrání, pro zkoušení, co funguje a vyplácí se,
na co lidé reagují málo a na co víc, na přinášení a realizování
nových nápadů.

Za všechny argumenty možná poslouží lépe podívat se na
jeden web, v naší republice už velmi známý – na www.pep-
si.cz. Je to typický a krásný příklad, jak firma, o které ví zřej-
mě každý občan naší republiky, využije Internetu k tomu, aby
si vylepšila svou image (a to se můžete ptát – co potřebuje
PepsiCo  vylepšovat?).

Tvorba webu není drahá
Vytvořit i udržovat kvalitní podnikový web není drahá záleži-
tost. Technické výdaje, jako je například pronájem datového
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prostoru na serveru poskytovatele na páteři, už klesají k téměř
zanedbatelným částkám, stokorunám až tisícikorunám za mě-
síc. Menší prostory bývají i zadarmo, ovšem musíte se často
upsat ke zveřejňování cizí reklamy na svém serveru, a to by
pro firemní web nemělo být přípustné, pokud se nejedná o vý-
měnnou reklamu, kdy za reklamu uveřejněnou na svých
stránkách získává reklamu na stránkách jiných. Web se dá vy-
tvářet na každém dnešním pécéčku, potřebné nástroje jsou
bu] zdarma či za částky nepřevyšující několikadenní mzdu.
Zbývá tedy čas člověka, to je jediný výdaj, který nelze zane-
dbat. 

Nelze uvést žádné „vzorce“, jak vypočítat čas člověka sta-
rajícího se firemní web, pokusím se ale o několik velice přibliž-
ných vodítek:

◆ Pokud se jedná o skutečně maličkou firmu, či podnik
s velmi lokálním významem, nelze zřejmě očekávat, že
by web firmy vůbec mohl teoreticky zaujmout desetiti-
síce lidí, že by jej bylo čím naplnit. Pokud má firma
vlastního počítačového nadšence, pak by mělo stačit
maximálně dvacet procent jeho času k tomu, aby web,
tedy několik, maximálně několik desítek stránek udržo-
val v dobré kondici, funkčích, zajímavých a aktuálních.
Je možné využít i služeb externisty, ale spolehlivého,
navíc dobře zasvěceného do činnosti firmy.

◆ Pokud se jedná o firmu do stovky zaměstnanců se spíše
užší výrobní řadou či prodejním sortimentem, pak pro
tvorbu a udržování webu postačí zhruba poloviční úva-
zek zaměstnance, který by jinak měl pracovat v marke-
tingu či oddělení vztahů s veřejností (public relations).
Externistu či agenturu zde už velmi nedoporučujeme
(výjimkou je samotné koncipování webu, tvorba image,
nezbytné programování atd., jenomže to je činnost jed-
norázová, s občasným servisem v budoucnu – zde je
konzultace či pomoc kvalitního externisty určitě uži-
tečná).
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◆ Pokud se jedná o firmu střední velikosti, jejíž produkty
zasahují plošně celou republiku a mají stovky tisíc zá-
kazníků, je nezbytný pracovník na plný úvazek.

◆ Jedná-li se o firmu velkou, či firmu silně zaměřenou na
prostředí Internetu či příbuzné obory (např. informační
technologie, komunikace atd.), pak by se web měl stát
skutečně mocným kanálem ovlivňujícím zákazníky
a partnery firmy, a je zde už nutný menší či větší inter-
netový tým.

V současné době se pro tvorbu firemních webů velice čas-
to využívají externí pracovníci, studia či agentury. Outsour-
cing, přenechání práce externím spolupracovníkům či společ-
nostem je zcela jistě činnost, která se zejména v oblasti
informačních technologií hodně používá a proti které nic ne-
namítáme. Pokud však má vaše firma koncipovat vlastní web
tak, jak je uvedeno v předchozích částech kapitoly, postrádá
volba externího zpracovatele logiku. Něco jiného je vytvoření
grafické koncepce,  návrh a provedení technické realizace –
zde je pro kvalitní externí firmu místo (zřídka jí ale bývá re-
klamní agentura, která pro firmu pracuje; v současné době re-
klamní agentury prakticky nemají potřebné dovednosti ani
zkušenosti, i když se v tomto situace pomalu zlepšuje a lze
očekávat, že se to časem stane normální náplní jejich práce,
kterou budou dobře zvládat). Pro naplnění webu, jeho další
doplňování, obměňování a rozšiřování ale je volba vlastních
lidí, kteří jsou s firmou svázaní stem procent svého času, dob-
ře rozumí činnosti firmy a jsou pod součástí firemního kolek-
tivu, ideální – zcela jasně v případě, kdy si už internetové ak-
tivity vyžádají osobu na plný úvazek. Naplňování a udržování
webu nevyžaduje žádné velmi speciální či náročné dovednos-
ti, snad jen určité grafické cítění (redukovatelné spíše na ja-
kousi „grafickou kázeň“, zručnost doprovozenou schopností
dodržovat nastavená pravidla), zcela jistě ale pečlivost a vý-
konnost. Jedinou odborností jsou poměrně banální požadavky
na schopnost vytvářet internetové stránky; to dnes zvládnou
desetiletí školáci. 
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Shrnuto – po firmu střední velikosti včetně nepřesahují po-
žadavky na naplňování a udržování webu výdaje na jednoho
zaměstnance na plný úvazek, plus počáteční koncepci a reali-
zaci, dále následné občasné technické či koncepční zásahy.

Jak si zajistit návštěvnost
O zoufale malé návštěvnosti firemních webů se ví, ale mlčí –
není to samozřejmě nic k chlubení. Výsledkem je začarovaný
kruh – proč budovat pořádný a rozsáhlý web, když nebude
mít pořádnou návštěvnost, to už je lepší se s Internetem vypo-
řádat pomocí několikastránkového webu, ten sice nebude mít
návštěvnost tuplem, ale aspoň nás nebude nic stát. Zkušenos-
ti ale ukazují, že i firmy s poměrně slušnými a zajímavými fi-
remními weby je nejsou schopny protlačit do světa, zpropago-
vat, učinit je atraktivními – a jsou pak zklamány z celého
Internetu. Nenavštěvovaný web rovná se žádný web, proto se
musí zajištění návštěvnosti přiřadit stejná priorita jako u tvorby
webu, tedy priorita nejvyšší. 

Návštěvnost webu se dá zajistit dvěma hlavními cestami:

a) tvorbou webu samotného (některé zásady jsme si už
uvedli)

b) jeho prezentováním mimo vlastní stránky, v prostředí
Internetu, ale také jinde.

Zajištění návštěvnosti je pro web existenční otázka. Inves-
tujete-li do tvorby a údržby webu šestimístné částky ročně,
a dosáhnete-li u takovéhoto nepropagovaného webu návštěv-
nosti řekněme miliónu lidí ročně, kolik jste ochotni investovat,
když byste mohli návštěvnost zdvojnásobit, ztrojnásobit, zpě-
tinásobit? Nepochybně by opět šestimístné částky mohly být
logické. Vím, sliboval jsem, že tvorba a údržba firemního we-
bu není drahá, a už vás zde přemlouvám k dalším statisíco-
vým investicím. Hovoříme však ale už o velmi vysoké čtenos-
ti, kterou se nehonosí leckteré internetové (nebo i tištěné)
časopisy, dopad a vliv takovýchto webů je už velmi značný.
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Poznámka: všimněte si, že píšu o zajištění návštěvnosti, nikoli
třeba o kampani pro zvýšení návštěvnosti či pokusům o zvýšení
návštěvnosti. Skutečně ;je možné technickými prostředky zajistit
návštěvnost, takovou, na jakou má daná oblast čtenářskou kapacitu;
nejde jen o nějakou planou reklamu, jejíž výsledky si nikdo dopředu
neodváží ani zdaleka odhadnout a která velmi často zklame.

Co to je vlastně „návštěvnost“?
V technické vsuvce se musíme vypořádat s různými metoda-
mi měření internetové návštěvnosti a k interpretaci naměře-
ných čísel. Server, který obsluhuje vaše internetové stránky,
zpravidla (lze to vypnout) zaznamenává každou, i sebemenší
činnost, kterou návštěvník webu provádí – registruje napří-
klad každý element na stránce, který čtenář prohlédne (tj.
o který jeho prohlížeč požádá), byR by to měl být nejmenší gra-
fický prvek, a sepisuje o těchto návštěvách postupnou zprávu,
kterou ukládá do textového souboru, nazývajícího se access
log (statistika přístupů). 

TTaabbuullkkaa  11aa:: Ukázka několika řádků souboru access.log

00:42:08 194.228.129.215 GET /Default.asp 200
00:42:13 194.228.129.215 GET /index.html 200
00:43:34 194.228.129.215 GET /img/linka.gif 200
00:43:42 194.228.129.215 GET /img/ico7.JPG 200
00:43:52 194.228.129.215 GET /img/ico9.JPG 200
00:43:58 194.228.129.215 GET /img/ico6.JPG 200
00:44:04 194.228.129.215 GET /img/ob698mal.jpg 200
00:44:05 194.228.129.215 GET /img/ico8.JPG 200
00:44:08 194.228.129.215 GET /img/ie.gif 200
01:18:46 195.241.233.142 GET /dilna/dilna/dilna596.txt 200
03:53:33 192.108.130.98 GET /robots.txt 404
04:03:43 192.108.130.98 GET /Default.asp 200
04:03:46 192.108.130.98 GET /Default.asp 200
04:03:52 192.108.130.98 GET /img/ob698mal.jpg 304
05:17:18 195.20.187.65 GET /robots.txt 404
05:17:18 195.20.187.65 GET /robots.txt 404
05:47:10 194.228.141.133 GET /Default.asp 200

Dělejte byznys na Internetu

72



Z tohoto souboru lze dnes snadno extrahovat konkrétní infor-
mace a vytvářet statistické souhrny, podstatné pro určení
návštěvnosti. Existují zatím tři metody, které se používají; z to-
ho jsou tři relevantní a jedna zcela zavádějící, ale bohužel stá-
le často používaná (zneužívaná):

1 „Hity“ (Hits). Jedná se právě o jednotlivé elementy
stránky, o které klient požádá (plus jeho další žádosti),
a jedná se právě o onu zavádějící metodu. Je jednodu-
chá – každý řádek v souboru access.log je právě důka-
zem této žádosti, stačí tedy sečíst řádky za dané období
a je to. Jenomže zkreslení dané hity je enormní: pokud
je stránka bohatá na grafiku, může vygenerovat jediné
její přečtení třeba sto hitů; pokud není, může jít třeba jen
o dva-tři hity. Pokud tedy někdo uvede, že za měsíc za-
znamenal jeho web „dvě stě tisíc hitů“, lze se jen pous-
mát – při graficky bohatých stránkách to může zname-
nat třeba jen dva lidi denně, kteří graficky bohatý web
denně pročtou. (Či ještě hůře: pokud má web tisíce strá-
nek, tak tuto statistiku vygeneruje jediný robotek, které-
ho na váš web pravidelně a automaticky posílá vyhle-
dávací centrála typu Seznam.cz; přitom web nemusel
mít za tu dobu jediného fyzického návštěvníka). Takže
je to jednoduché: hity nikdy neuvádějte, nikdy s nimi
nemanipulujte ve styku se zákazníkem. 

2 „Pageviews“ (Shlédnuté stránky). Toto už je jiná káva:
stránka je ucelený blok informací, a pokud si ji někdo
nechá zobrazit, pravděpodobně s ní stráví průměrně
desítky sekund, částečně či celou ji přečte a prostuduje.
Počet stránek je tedy velice relevantním ukazovatelem
sdělujícím, jak intenzivně je váš web čten. Neříká, kolik
lidí jej čte, ale uvádí kvantum informací, které z vašeho
webu odcestovalo do očí vašich čtenářů. Podle počtu
shlédnutých stránek si lze činit určité analogie mezi we-
bem a tištěným časopisem – pokud například váš web
dosáhne miliónu shlédnutých stránek měsíčně (to je už
ale hodně vysoká hodnota), pak je to podobné, jako
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kdybyste vydávali stostránkový firemní časopis (měsíč-
ník), který si celý, od první stránky do poslední, přečte
měsíčně deset tisíc čtenářů. Různé mechanismy fungo-
vání webu způsobují, že uložený počet shlédnutých
stránek není naprosto přesným ukazovatelem: uměle jej
zvyšují právě oni „roboti“, ale také stránky, o které uži-
vatel požádal (klepl na odkaz), ale pak operaci storno-
val či nebyla z nějakého důvodu splněna, a uměle jej
snižují zase tzv. proxy cache, zachytávací cache u vel-
kých providerů (jedna poslaná stránka je zachycena
v cache, a jakmile o ni požádá další zájemce, pošle se
mu z této cache, nikoli od vás, takže na vašem web ser-
veru nenaskočí další shlédnutá stránka). Odhaduje se
ale, že se „mínusy“ i „plusy“ zhruba vynulují, takže
s rozumnou přesností – může být i do plusu, i do mínu-
su, jak kdy – můžete brát hodnotu pageviews za skuteč-
ně věrohodnou.

3 „IP adresy“. Druhým velice relevantním ukazovatelem
je počet osob, které váš web navštěvují. Na rozdíl od do-
cela přesného měření shlédnutých stránek mají IP adre-
sy jednu děsivou nepřesnost – k tomu, abyste dostali
skutečný počet návštěvníků (osob), je nutné napočítané
IP adresy násobit koeficientem, jehož přesnou hodnotu
nikdo nezná a který se mírně liší web od webu. IP adre-
sa je totiž adresa stroje, který požádal o danou webovou
stránku, a zádrhel spočívá v tom, že stále více uživatelů
(dnes už prakticky všichni ve firmách) jsou za tzv. fire-
wallem, nástrojem, který vlastně veškeré žádosti přebí-
rá a předává je dál coby jediný „čtenář“. (Firewally jsou
důležité, ba nezbytné z hlediska bezpečnosti, hlavně
kvůli tomu, aby se do firemní sítě někdo nenaboural
přes Internet – zjednodušeně řečeno). Určitým konsen-
sem v debatách vlastníků důležitých českých webů,
i když založeným velmi málo na konkrétním měření, se
došlo k tomu, že onen koeficient je někde mezi dvojkou
a trojkou, řekněme tedy 2.5. Napočítáte-li tedy měsíčně
dva tisíce IP adres, znamená to, že vás čte asi pět tisíc li-
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dí, minimálně jednou měsíčně. Dá se říci, že tento koefi-
cient bude postupně růst, tj. procentuální růst IP adres
bude menší než procentuální růst "živých" návštěvníků
vašeho webu.

4 „Visits“. IP adresy jsou skutečně velmi nepřesné; o kou-
sek přesnější je metoda „Visits“, tedy „Návštěvy“. Bě-
hem práce s webem si uživatel na internetovém serveru
otevře tzv. „session“; mohli bychom ji asi nejlépe při-
rovnat k tomu, jako když někdo otevře noviny - ještě
nevíte, zda je čte nebo zda do nich jen tupě zírá, ale víte,
že je v ruce má (zde tedy: má stránku otevřenou v okně
prohlížeče; už nikdo nezjistí, zda se dívá právě na ni ne-
bo v jiném okně na stránku jinou). V tomto okamžiku
naskočí v počitadli jedna návštěva („Visit“); je prohláše-
na za ukončenou v okamžiku, když daná osoba určitou
dobu (konsenzus uvádí půl hodiny) neprovede žádnou
aktivitu. Znamená to, že pokud stejná osoba navštíví
dané médium vícekrát denně, je to chápáno jako více
„visits“, jsou-li mezi návštěvami více než půlhodinové
prodlevy. Počet „visits“ je vždy o něco vyšší než počet
skutečných lidí, nicméně se zřejmě dá nejblíže přirovnat
ke čtenosti tištěných médií, které udávají auditovací
společnosti.

Pátou metodou, která zatím není příliš propracovaná a kte-
rou využívá mizivé procento webů, je měření pomocí tzv.
cookies. Cookie je maličký soubor, který je schopen webový
server (tj. ten server, který provozuje dané prohlížené stránky,
který je na žádosti vybavuje, posílá lidem do prohlížeče) ulo-
žit na stroj konkrétního návštěvníka – tentokrát skutečně na
pevný disk jeho počítače, nikoli na firewall, a je schopen také
tento soubor při jakékoli příští návštěvě tohoto člověka (přes-
něji – tohoto počítače) na daný web číst, upravovat a znovu
ukládat. Pomocí naprogramovaných rutin je možné takto vy-
tvářet skutečnou, velice přesnou statistiku – kolik lidí čte web
celkem, kolik jej navštěvuje jednou denně, týdně, měsíčně, ko-
lik čte jen jednu stránku, pět stránek, deset… Výsledkem mů-
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že být velice podrobné zkoumání návštěvníkových metod
a samozřejmě skvělý pokrm pro marketingového pracovníka
– vždyR to je, jako kdyby dostal každý zákazník při první ná-
vštěvě do ucha přicvaknuté pípátko, které bude možné ne-
ustále monitorovat, sledovat jeho chování, statisticky vyhod-
nocovat a podle toho web upravovat.

TTaabbuullkkaa  čč.. 11:: Příklad textu, který je obsažen v cookie. Jedná se o jednoduš-

ší cookie, důležitý je identifikátor (ID=), dále následuje adresa webu a dal-

ší údaje o návštěvníkovi, ze kterých čerpá web server. Všimněte si, že kon-

krétní jméno (či jiný konkrétní rozpoznatelný údaj o člověku) zde nikde

není a není ani nějak zakódovaný do číselných řetězců.

SITESERVER
ID=a43fbe9b56b7d627e0e7b78c2e33000d
webx.cz/
0
642859008
31887777
2954529312
29258428
*

Pokud se ovšem bráníte takovéto invazi do soukromí, je nut-
né podotknout následující:

a) Můžete si jako čtenář (zákazník) cookie vypnout, ale je
možné, že vás pak web například odmítne vpustit dál –
zejména u některých obchodů to může být podmínkou.

b) Důležitější ale je, že jste u „velkého bratra“ veden pou-
ze jako „1 ks“ či jako „číslo 2345543“, nikoli jako rozpo-
znaná konkrétní osoba. Pokud se na daném webu neza-
personalizujete, tj. pokud nevyplníte formulář se
jménem a příjmením, adresou atd., webový server nemá
nikdy šanci vás jako konkrétní osobu rozpoznat.

Nechci ale možnost získávání osobních dat a dokonalé sle-
dování každého kroku konkrétní osoby apriorně zavrhnout. Na-
příklad existují různé ankety, soutěže o ceny atd., ve kterých
uživatel zadá své osobní údaje – a v ten moment jej již daný
web „ulovil“, spojil si jeho osobní údaje s identifikačním
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cookie. Zneužití osobních údajů je dnes ve světě hodně disku-
tovanou záležitostí, nicméně zde už překračujeme rozsah této
knihy. Snad jen je důležité poznamenat, že pokud jste hodně
nedůvěřiví, můžete si cookie v různých časových intervalech
promazávat, zejména ty, ke kterým nemáte důvěru.

Pár vět k cookies
Cookies se ukládají do adresáře, kde jsou uloženy i ostatní do-
časné internetové soubory – ty soubory, které prohlížeč stahu-
je z Internetu a ukládá na váš počítač, aby při opakovaných
žádostech o zobrazení stránky (ne o její znovunačtení z Inter-
netu, ale jen o zobrazení například pohybem dopředu-dozadu
v prohlížeči) už nemusel všechno načítat z Internetu, ale mohl
to rychle vybavit z lokálního disku počítače. Tento adresář se
obvykle jmenuje Temporary Internet Files; naleznete v něm
obrázky, texty (HTML soubory) a jiné binární soubory, a také
cookies. Dočasné internetové soubory se dají vymazat přímo
z prostředí prohlížeče obvykle v příkazech pro nastavení
prohlížeče, důležité ale je, že se při tom nevymažou cookies.
Přejete-li si i cookies vymazat, musíte tak provést ručně, tj.
nalézt adresář a ručně jej „vygumovat“; myslíme si, že je to
zbytečné, i když občas problesknou zprávy o možných rizicích
vyplývajících z „nabouratelnosti“ cizích cookies přes web atd.

Trochu zde předbíhám kapitolu o internetových obcho-
dech, protože zejména tam je velice důležité znát svého zákaz-
níka a jeho chování, ale musím velice zdůraznit význam těch-
to analýz. Nikde jinde nemáte možnost tak dokonale sledovat
osoby, které se zajímají o vaši firmu či o vaše produkty; to mů-
žete využít nejen k rozšiřování a dobudovávání vlastního we-
bu (a již jsme u toho, jak potřebné jsou delší zkušenosti s vlast-
ním webem), ale zejména se jedná o výbornou zpětnou vazbu
pro spoustu lidí z podniku, zejména pro marketing a vedení.
Je podstatné získávat, udržovat a statisticky zpracovávat ze-
jména následující informace:
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◆ Počty shlédnutých stran v daném období (ideální, uce-
lenou časovou jednotkou se jeví týden a pak měsíc).

◆ Počty IP adres v daném období. Zde je důležité sledovat
více období nezávisle (nesčítat je): počty tzv. unikátních,
už neduplicitních IP adres za den (to sděluje, násobeno
zmíněným koeficientem, počet denních návštěvníků
webu), stejné počty za týden a pak za měsíc, ale také
součty (bez ohledu na duplicitu) za týden a měsíc. Uni-
kátní IP adresy sdělují, kolik různých čtenářů váš web
má, celkové součty po dnech (týdnech, čtrnácti dnech,
měsících) pak vlastně říkají „kdyby náš web byl deník
(týdeník, čtrnáctideník, měsíčník), pak to znamená, ko-
lik se jej celkem za měsíc prodá výtisků“.
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4/98 5/98 9/98 10/98 11/98 12/98 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99

Shlédnuté strany (P V) 
(průměr denně) 

6691 6890 8140 9895 14337 13945 16377 23693 21848 28424 30601

změna - 3% 24% 22% 45% -3% 17% 45% -8% 30% 8%
Unikátní IP (Uni IP)
(průměr denně)  

946 948 911 1177 1588 1368 1457 1947 2057 2401 2420

změna - 0% 3% 29% 35% -14% 7% 34% 6% 17% 1%
Unikátní IP (Uni IP)
(celkem měsíčně)  

9867 9149 8547 11057 14187 12586 12766 15633 17 624 19684 20334

změna - -7% -3% 29% 28% -11% 1% 22% 13% 12% 3%

TTaabbuullkkaa  22::  Vývoj návštěvnosti internetového časopisu Živě, http://zive.cpress.cz.

Tabulka zaznamenává vývoj za deset měsíců a sleduje tři faktory: přečtené stránky,

vývoj počtu návštěvníků (IP adres) denně a měsíčně. Z těchto hodnot lze například

vyčíst, že stránky serveru četlo v únoru zhruba 5000 lidí denně, a každý průměrně

otevřel pět stránek. Protože víme, že 70 % ze všech otevřených stránek jsou stránky se

článkem, znamená to, že každý z těchto lidí čte denně na Živě průměrně něco přes tři

články. Dále lze ze statistiky zjistit, že celkový počet lidí, který Živě aspoň jednou za

měsíc navštíví, je zhruba 40 000 – jen jedna osmina všech návštěvníků tedy čte Živě

každý den. Z vývoje se dá zjistit leccos dalšího: například to, že se čtenáři polepšili

v pravidelnosti, zatímco v dubnu roku 1998 chodil na Živě denně jen každý jedenáctý

návštěvník, v únoru 1999 to už je každý osmý. Dále, v únoru 1998 četl každý návštěvník

Živě průměrně méně než dva články, o deset měsíců později to je 3.4 článku. To jsou jistě

zcela podstatná čísla dosvědčující vývoj webu, a pokud je dokážeme korelovat s dalšími

statistikami (například průměrné vzrůsty uživatelů na webu, podobné statistiky o jiných,

konkurenčních webech), máme před sebou naprosto plastický a velmi přesný obrázek

o úspěšnosti či neúspěšnosti webu z pohledu zájmu jeho návštěvníků.



◆ Je dobré sledovat počty shlédnutých stran na jednoho
návštěvníka (nikoli jednu IP adresu, tj. použít koefici-
ent), to sděluje, kolik stran průměrně návštěvník čte.

◆ A pak je samozřejmě velice důležité udržovat určitou
hitparádu konkrétních stránek, a to jak „TOP 20“, tak ja-
kýchsi „Worst 20“. Je to skutečně okamžitá zpětná vaz-
ba, kterou nemá vůbec žádný časopis či deník a kterou
realizuje pouze televize pomocí mírně sporných people-
metrů. Tuto statistiku si zejména pečlivě vedou interne-
tové časopisy, a podle toho svá média rozvíjejí – vidí, na
co se čtenáři nejvíce „chytají“ a tyto rubriky či oblasti
rozšiřují, uvádějí jako hlavní zprávy dne, a zcela nečte-
né zprávy postupně ruší. Z vlastní zkušenosti mohu po-
tvrdit, že rozdíl mezi nejvíce a nejméně čtenými články
u média Živě (http://zive.cpress.cz) je propastný, až
4000 % – podobně tomu bude i u stránek vašeho firem-
ního webu. Pokud na váš web chodí desetitisíce
návštěvníků denně a zjistíte, že některé odkazy z hlavní
stránky jsou na úrovni dvou-tří kliknutí za týden,
nemají na ní co dělat!

◆ Jednou poměrně významnou specialitou je pak sledo-
vání, „odkud lidé na náš web přišli“, tj. zda z čisté vody
napsali do adresního řádku www.firma.cz, nebo zda se
k vám odněkud „odklikli“. To je podstatné zejména
v okamžiku, kdy budete web propagovat a kdy se vám
podaří, aby těchto odkazovacích a přesměrovávacích
míst bylo na často navštěvovaných domácích stránkách
dostatek. Obvykle se za to musí něčím zaplatit, a je pro-
to důležité znát úspěšnost jednotlivých přesměrováva-
cích míst.

U uvedených sledovaných parametrů je pak zase podstat-
ný vývoj, daleko více než nějaké okamžité hodnoty. Křivka to-
tiž celkem neomylně ukazuje, zda dělá tvůrce webu svou prá-
ci dobře – zda vzestup hodnot v čase (o poklesu se raději ani
nebavme) odpovídá průměrným hodnotám „českého Inter-
netu“ v daném období, zda je vyšší či nižší. Jako určitý etalon
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lze uvést průzkumy a audity firmy DCCI (http://audit.
dcci.cz), kde můžete zjistit křivky vývoje nejnavštěvovaněj-
ších českých webů. Bez dlouhého trápení lze říci, že ty hodně
dobré měly za rok 1998 růst o 100 % (a za rok 1999 odhadují
podobné číslo), průměr je asi okolo 70 % vzrůstu návštěvnos-
ti, stránek i IP adres, ročně. 

Propagace webu
U webu platí některá pravidla úplně stejně jako u obchodu ne-
bo časopisu; důležité jsou dvě věci:

a) aby se o něm zákazník dozvěděl, aby si zboží či službu
poprvé koupil,

b) aby pak web navštěvoval pravidelně, čili aby si naše
zboží či službu pravidelně kupoval, nejlépe už „bez ří-
kání“.

Ke splnění obou velice důležitých cílů je nutná propagace
webu. Je tedy důležitá nejen k tomu, aby návštěvník šel na
web poprvé, ale aby chodil opakovaně – jedna návstěva velice
pravděpodobně nebude stačit k tomu, aby si návštěvník web
okamžitě uložil do svých Oblíbených položek v prohlížeči
a navštěvoval jej každý den, to by už musel být nějaký web.

Možností propagace webu je docela dost, nejsou úplně tri-
viální a v praxi se obvykle využívají mizerně. Nejdříve si vy-
počítejme možnosti propagace na Internetu:

a) zavedení do internetových vyhledávacích služeb, kata-
logů a indexérů, a to kvalitním způsobem (zdůrazňuji!)

b) bannerová reklama webu, jeho konkrétní části, produk-
tu, firemní aktivity, soutěže atd.

c) etablování se v internetových médiích: pokud publikují
v oboru, ve kterém vy působíte, aby o vás psali a aby
pečlivě udávali odkazy na váš web (tj. jméno firmy jako
hyperlink, odkaz)
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d) aliance a sponzorování: trvalá, i když drobná přítom-
nost na často navštěvovaném webu ve formě textového
odkazu či malého grafického prvku. Sponzorování an-
ket a soutěží o vlastní ceny.

e) aliance s internetovými obchody, které prodávají vaše
zboží, rovněž formou odkazů

f) uvedení adresy vašeho webu v podpisu (signature) 
e-mailových zpráv u všech zaměstnanců vaší firmy 

g) výměnná reklama na „spřízněných webech“, například
na webech vašich obchodních partnerů, servisních part-
nerů atd.

Podobně slušné možnosti propagace jsou i mimo web. Da-
jí se shrnout do jediné věty – všude, kde je jen trošku rozsáhlej-
ší informace o vaší firmě, uvádějte firemní webovou adresu.
Samozřejmostí jsou vizitky, korespondenční materiály a rekla-
my, myslete i na drobné dárky, billboardy apod., tedy na mís-
ta, kam se třeba celá korespondenční adresa nevejde nebo by
byla špatně čitelná. 

Protože je propagace webu nesmírně důležitá, musíme se
jednotlivými možnostmi zabývat podrobně a pečlivě.

Zavedení do internetových vyhledáva-
cích služeb, katalogů a indexérů
Právě toto bývají nejčastější místa, přes která dochází ke kon-
taktu návštěvníka na váš web, protože jména českých podni-
ků bývají často víceslovná a s diakritikou, takže je nelze snad-
no převtělit přímo do základní webové adresy, jako třeba
microsoft.com – zkuste navrhnout intuitivně rozpoznatelné
jméno pro web firmy s názvem „Spojené kartáčovny“. Existují
dvě skupiny těchto služeb – katalogy a indexéry. Katalog se
nejvíce blíží Zlatým stránkám – podle abecedy a podle oborů
jsou zde roztříděny jednotlivé instituce, obvykle ještě se
stručným popisem. Příkladem katalogu je www.seznam.cz,
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www.zmije.cz či www.atlas.cz, ve světě je pak nejznámější
www.yahoo.com. Katalogy se sobě obvykle podobají – není to
snad z plagiátorství, ale příliš mnoho odlišných a přitom ro-
zumných způsobů třídění nelze vynalézt. V katalogu je obvy-
kle zařazena jen hlavní stránka firmy (tzv. homepage). Katalo-
gy bývají obvykle vytvářeny ručně – přidat web do katalogu
může jeho správce nebo i kdokoli jiný (uživatel „zvenku“, ne-
potřebuje k tomu povolení), pokud je ale správce pečlivý, ob-
čas katalog prochází a protři]uje.

Indexéry jsou pak služby, které provádějí tzv. fulltextovou
indexaci všech stránek, které najdou či na které je nasměruje-
te. Indexér projde všechny stránky, které najde, a do obrovské
databáze uloží veškerá relevantní slova (tj. nikoli slova jako
„a“ nebo „ani“) s odkazem, kde bylo slovo nalezeno. Indexér
pracuje automaticky – je to jakýsi robotek, který prochází jed-
notlivé stránky a indexuje je, má k dispozici jen seznam do-
movských stránek, v nich jakoby „kliká“ na jednotlivé odkazy,
tím otevírá další stránky, čte je, zkoumá slova a ukládá je do
databáze. Příklady indexéru jsou www.kompas.cz, nebo též
www.atlas.cz (společný katalog i indexér), český uživatel pak
ze světa nejvíce zná www.altavista.com.

Je samozřejmě vhodné být uveden jak v katalogu, tak v in-
dexéru – obojí má své speciality, a je vhodné být uveden (za-
indexován) jak v českých vyhledávacích službách, tak v zahra-
ničních. Pokud to provedete pečlivě, jedná se dohromady
o několik desítek služeb, o které se musíte postarat!

Přidání do katalogu se obvykle provádí přes odkaz, který
bývá na hlavní stránce katalogu (někdy musíte hledat i na ji-
ných stránkách), nazývá se „Přidat URL“ či „Add URL“, po-
případě „Přidat stránku“ nebo „Add site“, popř. „Add Page“.
Po klepnutí na tento odkaz se otevře stránka s popisem, vyzý-
vající vás k vyplnění několika políček, hlavní je samozřejmě
ona adresa (tj. www.firma.cz); katalogy jako Yahoo či Seznam si
vyžádají zařazení do kategorií. Po správném vyplnění a správ-
ném zadání kategorií (to nebývá jednoduché) je vám na
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stránce daného serveru, že vaše stránka byla zařazena ke zpra-
cování, a že se objeví zpravidla během několika dní. 

Až potud je vše poměrně jednoduché – jenomže to není
zdaleka všechno, co můžete pro zařazení do katalogu udělat,
a pro úspěch indexace to bývá i zcela nedostačující. Především
musíte po pár dnech zařazení zkontrolovat – hodně často se to
nezdaří, aR již vaší vinou (něco jste nezadali správně), nebo vi-
nou katalogové služby (programová chyba). Nezapomeňte na
to, že vaše adresa musí fungovat (musí být dostupná) – kata-
logová služba si automaticky její dostupnost ověřuje, a pokud
stránka dostupná není, obvykle ji nezařadí do katalogu. Po-
kud se pokus nezdaří ani po několikáté, napište mail na oddě-
lení technické podpory u katalogu – sice naděje, že se vaším
problémem někdo bude zabývat, není příliš velká, ale aspoň je
nějaká. Nesnažte se telefonovat, mezi internetovými firmami
to je obzvláště nepoužívaný prostředek komunikace! Dále ne-
zapomeňte na to, že váš web může být zařazen do několika
kategorií – jednak do abecedního seznamu firem, jednak do
určitého oboru, popřípadě i do více oborů. Nebojte se zadat
web do několika kategorií, pokud to ovšem vyhovuje zaměře-
ní vaší firmy – nikdo vám nevynadá a je více možností, jak
mohou návštěvníci na váš web přijít. Pečlivě volte povolený
krátký popis webu – vystihněte jeho obsah, nikoli formální zá-
ležitosti (tj. ne „Keramo, soukromá firma z Pardubic“, ale „Vý-
roba a internetový prodej keramických výrobků“). 

Tím jsme ale stále ještě nedocílili všeho, čeho je možné do-
cílit. Seznamy jednotlivých kategorií mají stovky položek (se-
znamy firem pak tisíce) a naděje, že v tomto množství padne
čtenářovo oko zrovna na řádek s vaší firmou, je malinká. Vět-
šina katalogových služeb má několik možností preferenčního
zobrazení – může jít o řádek napsaný tučně, o doplnění ikony,
že je web denně aktualizován, že jej správce katalogu „dopo-
ručuje k návštěvě“, nejlepší weby v daných kategoriích jsou
pak posunuty na první místa v seznamu, bez ohledu na abe-
cední pozici. Jak tohoto preferenčního umístění docílit? Zde je
již nutná dohoda se správcem dané služby, a ta bude u každé
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služby jiná – rozhodně ale nečekejte, že to provede někdo za
vás. Nedivte se také, když tato služba bude placená - je to
reklama pro váš server a za reklamu se všude na světě platí;
nestává to ale moc peněz.

Poznámka: existují služby, které se chlubí tím, že zvládnou „jed-
ním vrzem“ zavést vaši stránku hned do desítek vyhledávacích serve-
rů současně. Typickou službou tohoto typu je například Submit It 
(www.submit-it.com), která uvádí, že zavede stránku do 400 vyhledá-
vačů současně, nebo třeba http://www.netcreations.com/postmaster/,
která uvádí 340 vyhledávačů. Nejde jen o ohromující čísla, protože
velká většina z těchto vyhledávačů je bezvýznamných – důležitější je,
že tyto servery umějí zaindexovat vaše stránky obvykle kvalitněji než
jak byste to na první pokus provedli sami. Nezapomeňte ovšem, že
tyto služby jsou placené, i když levně, za pár dolarů.

Druhým úkolem je zavedení do indexéru. Pokud se domní-
váte, že jste zavedením vašich stránek do katalogu už splnili
tu těžší část úkolu, rychle vás vyvedu z omylu. U indexéru je
totiž nesmírně důležité, aby se vaše stránky objevily mezi prv-
ními, které vyhledávač zobrazí – pokud budete někde na po-
zici číslo 17544 z 25433, je to jako kdybyste zařazeni nebyli. Ve
většině případů je základní zavedení vašeho webu do indexé-
ru stejné jako do katalogu – vyhledáte příslušný odkaz („Add
URL, „Přidat stránku“), vyplníte adresu domovské stránky, ze
které se už rozbíhají další dotazy (nemusíte samozřejmě inde-
xéru zadávat adresu každé stránky!) a je hotovo. Řada webů
má společný indexér s katalogem, takže například u Seznamu
či Atlasu by mělo jedno zařazení stačit.

Důležitá jsou v tomto případě tzv. klíčová slova, která ur-
čují a vystihují charakter webu; indexér samozřejmě indexuje
a ukládá do databáze celý obsah vašeho webu, ale různým slo-
vům přikládá různou důležitost. Znamená to, že pokud na
svých stránkách pečlivě a důkladně sdělíte, že výroba nábyt-
ku je to hlavní, ba jediné, co vás charakterizuje, indexér je
schopen vás zařadit vysoko, takže při zadání slova „nábytek“
se klientovi můžete zobrazit na některé z prvních stránek. Ta-
to preferenční pravidla mívá obvykle každý indexér mírně ji-
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ná, takže se stává, že když zaindexujete stejný web na několi-
ka službách, při kontrole (zadání vyhledání klíčových slov) se
u každého objevíte na jiné pozici.

Jaká pravidla platí obecně:  indexér považuje za důležitá ta
slova, která se objeví: 

a) v tagu META (tento tag byl přímo vyvinut pro zadává-
ní klíčových slov, tato slova nejsou viditelná na stránce,
ale indexér samozřejmě prochází zdrojový soubor pro
stránku, takže je nalezne), 

b) v hlavičce stránky (tag TITLE, tj. to, co se objeví v horní
liště prohlížeče, když stránku otevřete), 

c) v nadpisech (headerech) různých úrovní na titulní
stránce, od největších (H1) po nejméně důležité, 

d) v textu titulní stránky.  Další stránky už mají pro inde-
xér nižší priority. Pro indexér také bývá občas důležitá
aktuálnost stránky (kdy byla vytvořena). 

Poznámka: vci3te se do myšlení vašeho zákazníka. Nabízíte určitou
službu či produkt; zkuste se vtělit do kůže zákazníka a přemýšlejte,
jaký dotaz byste položili vyhledávací službě, pokud byste chtěli najít
stránky věnující se této službě. 

Testujte na tchýních
Pokud vytvoříte webové stránky, sežeňte si vždy někoho
z „obyčejných lidí“ a nechejte mu ji otestovat. Posa]te za In-
ternet někoho, kdo jej zná jen zběžně, otevřete mu stránku
a dívejte se mu na ruce a na kurzor myši, jak moc bude tápat,
po čem bude sahat, co opomine, a jak či zda vůbec se dostane
k cíli. Věnujte tomu dostatek času a ři]te se tím; protože ty
stránky vytvoříte vy sám, jste možná jedinou osobou na světě,
pro kterou nejsou neproniknutelným bludištěm; vzpomeňte
si, jak špatně se vám pracuje i třeba s některými světovými
weby, ač jste profík – také jste je „nenavrhli“ a nejste v nich
doma. Ovládání stránek je zase kapitola, která by si zasloužila
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samostatnou knihu - je to stejně velká oblast jako tvorba „čitel-
ných“ novin a časopisů, dobře sledovatelných a srozumitel-
ných filmů, videí atd.

Je tedy podstatné, abyste využili všech těchto možností
a uložili do nich skutečně důležitá, klíčová slova. Případem
(opět častým) naprosto nepovedené, nezaindexovatelné strán-
ky je, když titulní stránka obsahuje grafické logo firmy (to sa-
mozřejmě nikdo nezaindexuje, pokud zde není alternativní
popis, tj. tag ALT) a slovo „Vstupte“ nebo „Klikněte zde“. Na-
víc to odporuje zásadám správné tvorby webu, ale někteří
tvůrci webů si zkrátka myslí, že je dobré učinit návštěvníkovi
jeho vstup obtížnější. Metatagu využívejte s rozvahou; obvy-
kle nedocílíte vyššího účinku tím, že do něj dané slovo uložíte
několikrát za sebou – roboti to už dokáží rozpoznávat. 

Velice podstatné je, aby robot byl schopen zaindexovat
všechny vaše stránky, nikoli jen stránku titulní. Zde bohužel
nastává nepříjemný, zatím nevyřešený zádrhel s tzv. dynamic-
ky generovanými stránkami, stránkami, které jsou na žádost
uživatele sestaveny z databáze. Indexér totiž ukládá do své da-
tabáze přesnou adresu (tzv. URL), která může znít třeba
http://www.cpress.cz/knihy/uceb/ wordpss.html. Pokud je ale
stránka vygenerována z databáze, může být URL pokaždé jiné,
odlišné díky parametru, tj. třeba http://www.cpress

.cz?t=32344KDJKF. Pokud robot na takové odkazy padne (důle-
žitý je právě onen otazník, uvádějící parametr, obecně proměn-
livý), obvykle jej nezaindexuje. Proto doporučuji u menších až
středních firemních webů zatím opustit sofistikované technolo-
gie databázově generovaných webů (například pomocí Active
Server Pages, PHP atd.) a udělat web statický, který může být
vždy dokonale zaindexován až do poslední stránečky.  

Poznámka: máte web s velmi hlubokou strukturou, třeba s desítkou
úrovní? Pak se pravděpodobně stane, že většina indexérů bude hlub-
ší úrovně ignorovat, zavede do vyhledávačů jen úrovně vyšší, popří-
padě jim bude velmi dlouho trvat, než se dostanou do hloubky. Sa-
mozřejmě můžete indexérům zadávat stránku po stránce, ale strávíte
na tom mládí; z automatizovaných pomocníků lze použít nejlépe pla-
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cenou službu PostMaster2 (http://www.netcreations.com/postmas-
ter/deepsubmit.html) zvanou DeepSubmit.

I po pečlivém definování klíčových slov se ale může stát –
a bohužel také obvykle stane – že se po zaindexování (tj. poté,
co robot projde web a přidá jeho stránky do své databáze, to
může trvat až několik týdnů, roboti jsou dnes přepracovaní)
vaše stránka po zadání klíčových slov do vyhledávače objeví
někde na desáté, dvacáté stránce. To opět znamená, že vaše
práce byla skoro zbytečná – různé výzkumy dokládají, že 90 %
lidí při pokusu o vyhledání nepřeskočí za první stránku (prv-
ních deset až 25 položek), ze zbývajících deseti procent jen tře-
tina skočí na stránku další atd., takže na stránku dvacátou pak
přijde jediný vytrvalec, který stále nemůže najít, co hledá. Nej-
větší šanci na odkliknutí mají stránky na prvních třech až pěti
pozicích při vyhledání, dál už účinnost silně klesá. Pokud se
ale na tyto první pozice dostanete, máte vyhráno, návštěvnost
bude velká a navíc odkloníte konkurenci. 

Metody, jak dosáhnout postupného „dostrkávání“ vaší
stránky nahoru při zadání klíčového slova, jsou docela sofisti-
kované a vyplatí se spolehnout na speciální softwarové
prostředky (nebývají zdarma), které se o to umějí postarat
s lepším či horším výsledkem. Doporučujeme zejména
WebPosition (www.webposition.com); další výklad už přesahuje
šíři naší knihy.

Kromě velkých katalogů a indexérů (u nás jsme už zmínili
všechny, venku zbývá zřejmě ještě www.hotbot.com, www.exci-

te.com a www.lycos.com) existuje velké množství dalších stránek,
které lidé používají občas jako rozcestníky; mohou být zamě-
řené lokálně, oborově nebo jen třeba podle vkusu sestavovate-
le a mají velice různou míru navštěvovanosti a tudíž účinnos-
ti. V domácích podmínkách nevím o žádném, který by se
významem byR jen zlomkem přiblížil trojce, kterou jsem vy-
jmenoval, ale to se časem může měnit – nezapomeňte na tyto
menší rozcestníky („lists of links“), a pokud je přidání vašich
stránek na ně snadné, učiňte tak. 
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Vůbec musíte stále sledovat, co se na webu děje; dobré a za-
jímavé služby se ujmou i během půlroku, pracovat s Interne-
tem znamená rychle reagovat. Zejména se domnívám, že bu-
dou vznikat dobře zpracované oborově zaměřené weby
(seznamy firem, institucí, médií, osobních stránek atd.), které,
pokud budou mít dobrého udržovatele, se mohou stát pro da-
ný obor významnějším a navštěvovanějším centrem než vše-
obecný katalog či indexér, který obvykle trpí neaktuálností
a ve kterém se lze špatně vyznat.

Nejčastěji vyhledávaná slova
Lidé, kteří přistupují na Internet přes vyhledávací služby, do
nich zadávají určité výrazy; na základě těchto výrazů (slov
a frází) mechanismus služby nalezne stránky, které považuje
z hlediska výskytu těchto slov za nejdůležitější. To dobře víme,
to je pohled ze strany tvůrce stránky; jaká slova ale lidé nejčas-
těji zadávají? Je dobré vědět, že lidé přistupující na vyhledáva-
cí službu nejsou velmi často v Internetu příliš zdatní a zadáva-
jí často slova podle toho, „co jim slina přinese na jazyk“. Není
vůbec špatné vědět, jak se tito lidé chovají a pokusit se je „od-
chytnout“; tvůrci vyhledávacích centrál samozřejmě vyhledá-
vací výrazy archivují a dál s nimi pracují. Na rozdíl od českých
centrál však některé americké služby zveřejňují jakési „hitpa-
rády“ zadávaných slov a jsme rádi, že se s vámi o ně zde mů-
žeme podělit (poznámka: z hitparád jsou odstraněna slova tý-
kající se sexu).

Služba GoTo (www.goto.com): games, music, travel, maps,
sports, jobs, free stuff, yahoo, books, software.
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1. sex 1,553,420 
2. chat 414,320 
3. xxx 397,640 
4. playboy 390,920 
5. netscape software 350,320 
6. nude 292,560 
7. porno 257,860 
8. games 217,440 
9. porn 199,180 

10. weather 190,900 
11. penthouse 186,980 
12. pamela anderson 172,760 
13. pornography 172,260 
14. pussy 169,840 
15. persian kitty 163,620 
16. maps 163,360 
17. halloween 155,680 
18. music 151,780 
19. adult 148,960 

20. chat rooms 139,960 
21. erotica 134,720 
22. microsoft 128,940 
23. jokes 127,380 
24. shareware 126,820 
25. magazines 122,760 
26. pictures 120,140 
27. employment 117,840 
28. jobs 113,640 
29. erotic 111,920 
30. gay 110,800 
31. jenny mccarthy 110,320 
32. netscape 108,400 
33. bondage 101,540 
34. lingerie 101,340 
35. hardcore 98,900 
36. cindy crawford 98,640 
37. hustler 94,000 
38. espn 90,360 
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Yahoo (včetně slov týkajících se sexu, uvedena i frekvence slov
za měsíc)

1. chat  
2. hotmail  
3. yahoo  
4. jokes  
5. games  
6. spice girls  
7. beanie babies  
8. maps  
9. chat rooms  

10. wwf  
11. jobs  
12. backstreet boys  
13. horoscopes  

14. screensavers  
15. music  
16. south park  
17. icq  
18. lyrics  
19. horoscope  
20. screen savers 
21. movies  
22. cats  
23. winzip  
24. weather  
25. hanson  

KeywordsCentral: 



39. supermodels 85,800 
40. disney 85,480 
41. star wars 84,540 
42. girls 83,560 
43. movies 80,620 
44. star trek 79,740 
45. mirc 79,280 
46. genealogy 77,820 
47. screen savers 77,460 
48. japan 75,660 
49. soccer 74,480 
50. tits 74,080 
51. nude celebrities 73,000 
52. nudity 72,780 
53. mpeg 71,760 
54. nudes 70,360 
55. mtv 70,000 
56. las vegas 69,180 
57. nasa 68,940 
58. travel 68,140 
59. metallica 67,020 
60. real estate 66,800 
61. stock quotes 66,240 
62. golf 65,180 
63. sex stories 65,140 
64. lesbian 64,240 
65. cnn 64,060 
66. sports 64,040 
67. quake 63,940 
68. hewlett packard 63,440 
69. irc 63,300 
70. simpsons 63,180 
71. gay sex 62,480 
72. nirvana 62,420 
73. x-files 62,320 
74. madonna 62,020 
75. sex pictures 61,820 

76. horoscope 61,420 
77. football 61,120 
78. map 60,740 
79. java 60,280 
80. midi 59,640 
81. fuck 59,480 
82. anal sex 59,300 
83. cars 59,280 
84. usa today 58,960 
85. recipes 58,560 
86. education 57,000 
87. mexico 56,800 
88. airlines 56,160 
89. html 55,360 
90. free sex 54,420 
91. days of our lives 53,780 
92. australia 53,300 
93. marijuana 53,300 
94. nfl 52,920 
95. india 52,460 
96. pearl jam 52,280 
97. babes 52,220 
98. wrestling 52,180 
99. hong kong 52,140 

100. history 51,980 
101. baseball 51,700 
102. webcrawler 51,280 
103. dogs 50,960 
104. bob dole 50,680 
105. news 49,720 
106. ibm 49,500 
107. cunt 49,320 
108. anime 48,960 
109. sailor moon 48,760 
110. chat room 48,600 
111. beatles 48,260 
112. nude pictures 47,760 
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113. lyrics 47,660 
114. nude women 47,460 
115. newspapers 47,360 
116. smashing pumpkins 47,040 
117. winzip 46,940 
118. clipart 46,920 
119. naked 46,840 
120. women 46,540 
121. phish 46,280 
122. anal 45,320 
123. cyberporn 45,320 
124. world series 45,160 
125. clinton 45,080 
126. canada 44,960 
127. oral sex 44,820 
128. warez 44,800 
129. nike 44,760 
130. sony 44,700 
131. alta vista 44,260 
132. nba 44,180 
133. personals 44,080 
134. bill clinton 44,020 
135. demi moore 43,860 
136. software 43,140 
137. men on the net 43,100 
138. wwf 42,780 
139. models 42,140 
140. van halen 42,120 
141. screen saver 42,020 
142. bmw 41,800 
143. brad pitt 41,540 
144. korea 40,940 
145. books 40,760 
146. france 40,740 
147. magazine 40,700 
148. icons 40,440 
149. germany 40,420 

150. free 40,300 
151. sounds 40,300 
152. chicago 40,200 
153. university 39,980 
154. astrology 39,900 
155. quicktime 39,900 
156. florida 39,840 
157. new york 39,780 
158. ufo 39,760 
159. polymyalgia rheumatica 39,640 
160. cartoons 39,540 
161. newsgroups 39,520 
162. nascar 39,500 
163. yahoo 39,440 
164. dilbert 39,420 
165. china 39,400 
166. cum 38,760 
167. alt.sex 38,560 
168. penis 38,540 
169. hawaii 38,460 
170. clip art 37,960 
171. dictionary 37,960 
172. bikini 37,920 
173. doom 37,600 
174. freeware 37,600 
175. marilyn manson 37,200 
176. screensaver 37,200 
177. spanking 37,180 
178. screensavers 37,160 
179. spain 37,140 
180. new york times 37,060 
181. photography 36,920 
182. basketball 36,800 
183. lottery 36,700 
184. thomas dooley 36,620 
185. ford 36,500 
186. real audio 36,460 
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ZZddrroojj::  WhitePalm. Jak uvádí poznámka u tohoto zdroje: „Každý měsíc zadá

na Yahoo! asi 40 000 lidí k vyhledání pojem „Yahoo“. Není to šílené?“.

Tuto změR slov, od normálních až po pološílené (co to je probo-
ha polymyalgia rheumatica, hledaná na Yahoo skoro čtyřiceti-
tisíckrát?) si zaslouží komentovat. Drtivá převaha sexuálních
témat není zase tak hrozná – neznamená to, že by lidé na
Internetu hledali jenom sex, spíše je to sáhnutí si na zakázané
ovoce. Všimněte si (jde o výsledky z úzkého časového období),
jak se tam vyskytují některá témata, která za pár let budou mít
hledanost určitě blízkou k nule – třeba jména hudebních kapel,
která zrovna vydala desku, klip na MTV či jsou na velkém
turné. To svádí k využití – očekávejte, že i u nás budou lidé
podobně aktuální témata na Internetu hledat a pokud je jim
budete schopni poskytnout, přitáhnete na sebe pozornost
zejména nových, nepříliš zběhlých návštěvníků na Internetu.
(Zběhlý uživatel nepoužívá vyhledávací centrály, chodí najis-
to). Pomineme-li opět ona sexuální témata, je důležité vidět, že
z vážných témat lidi zajímá počasí, mapy, hudba, software/
shareware, časopisy a noviny, pracovní příležitosti, cestování
a sport. A máte inspiraci na dva roky dopředu.
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187. hockey 36,160 
188. virus 36,120 
189. universities 36,080 
190. usenet 35,980 
191. novell 35,840 
192. free stuff 35,660 
193. yellow pages 35,640 

194. fashion 35,620 
195. u2 35,620 
196. seattle 35,220 
197. consumer reports 34,900 
198. teri hatcher 34,760 
199. italy 34,540 
200. humor 34,52



Bannerová reklama
Zdaleka nejznámějším a nejviditelnějším (což ještě nezname-
ná, že vždy nejúčinnějším) prostředkem propagace webu je
proužková (bannerová) reklama. Je pro web tím, čím jsou
stránky reklamy pro časopis, šoty pro televizi, billboardy pro
reklamní tabule – standardním a dobře standardizovaným re-
klamním nosičem, kolem kterého už existuje celý průmysl, jako
jsou programy, „podvrhávající“ reklamu konkrétním uživate-
lům s daným profilem, umísRující ji na konkrétní stránky, vy-
hotovující přesné statistiky sledovanosti apod. Bannerová re-
klama je opět oborem, který by si zasloužil sám knihu, a bývá
i na Internetu velice často i poměrně dobře diskutována, pro-
to nebudu zacházet do podrobností. 

Chcete-li umístit na Internet bannerovou reklamu, je po-
stup poměrně jednoduchý: vytvoříte banner s určitým námě-
tem či scénářem (animované bannery), na serveru, na který
chcete reklamu umístit, pošlete e-mail či přímo vyplníte for-
mulář, reklama proběhne, vy jste o pár korun lehčí a váš
server pravděpodobně o něco navštěvovanější. Kroky jsou jas-
né – nicméně, co krok, to možný a také často se vyskytující zá-
drhel.

Vytvoření banneru. Internet je rychlé médium a pozornost
jeho návštěvníka je prchavá, prchavější než u televize. Uživa-
tel Internetu má vždycky tisíc jiných možností, než se dívat na
váš banner a přemýšlet, jestli mu něco říká nebo ne – vždyR ce-
lá stránka je plná odkazů, které lákají ke stisknutí, na pozadí
jsou další tři otevřená okna prohlížeče, do kterých je radost se
přepnout, a co ještě neznámého, neprozkoumaného Internet
skýtá! To je rozdíl od televize, kde divák obvykle pasivně sedí
a konzumuje, a i přepnutí kanálů je pro něho pracnou činnos-
tí, proto je zde doba nudy, po které se divák naštve a přepne
jinam, řádově větší než na webu. Často se publikuje, že doba
pro získání pozornosti trvá na Internetu dvě až tři sekundy; po-
kud čtenáře stránka (a to platí i o banneru) nezaujme, jde pryč.
Proto je dobré znát několik zásad pro tvorbu bannerů:
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◆ Nemusí se nám to líbit, ale největší ús-
pěch získávají na Internetu bannery se
scénářem, který je provokativní až šoku-
jící; kupodivu se ani čtenáři příliš neura-
zí, když nemá příliš souvislost s tím, kam
směřuje. Nemyslím si, že zrovna touto
cestou je nutné se vydat, ale vězte, že po-
kud vytvoříte banner s nadpisem „Co
měla Dáša Havlová s otcem Halíkem?“,
klikne na něj polovina čtenářstva – na
normální banner sotva každý padesátý.
(Pokud ovšem zjistí, že tento banner míří
na web, na kterém prodáváte vodovodní
trubky, asi vás příliš v lásce mít nebu-
dou). Pokud ovšem dovedete vytvořit
vtipnou nadsázku spojenou s tím, kam
banner jako odkaz míří – sem s ní!

◆ Banner by měl být vždy animovaný,
účinnost animovaného banneru je oproti
statickému několikanásobná. Znamená to,
že prvním krokem před vytvořením ban-
neru je vytvoření jeho scénáře, krok po
kroku – grafik se pak musí snažit, aby se
mu to podařilo vecpat do obvyklého li-
mitu patnácti kilobajtů. Ušetřete na ba-
revnosti a na skenovaných obrázcích,
udělejte děj; ten by ovšem měl zase trvat
pár sekund a zápletka se musí odehrát už
v první či druhé sekundě.

◆ Bannery jsou, podobně jako jiné druhy
reklam, dvou druhů: vytvářející image
firmy a prodávající produkt. Příkladem
prvního může být „Coca-Cola: následuj
žízeň“, ten jistě nezpůsobí, že si člověk
půjde hned koupit plechovku coly a ani
na banner obvykle neklikne – proč také?
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PPOOZZNNÁÁMMKKYY

Limity velikosti banneru. Inze-
renti chtějí vyšší povolenou
velikost, majitelé stránek za-
se nižší. Vše je věc dohody,
takže se obvykle setkáte s li-
mity v rozmezí od 10 do 20
kB. Pokud majitel stránek li-
mit nemá či velikost nekon-
trouje, je to velmi neprofesi-
onální; též se považuje za
nepřípustné povolovat ban-
nery s velikostí nad 20 kB.
Velikost banneru prodlužuje
dobu načítání stránky; docela
obsažná stránka bez bannerů
mívá okolo 50 kB, takže vidí-
te, o kolik přidaný banner či
více bannerů dobu načítání
prodlužuje.

Rozměry banneru jsou dalším
prvkem, který je standardizo-
ván, tentokrát přísněji než
datový objem. Rozměry defi-
nuje Internet Advertising Bu-
reau (www.iab.net) a jsou:

aa)) Full Banner (velký ban-
ner), 468x60 pixelů (šířka
x výška). Zdaleka nejčas-
tější banner.

bb)) Full banner with vertical
navigation bar, 392x72 pi-
xelů; zřídka kdy používa-
ná velikost.

cc)) Half banner (poloviční
banner), 234x60. Někdy
používaný banner, bývají
dva vedle sebe, spíše jako
upoutávky.

dd)) Vertical banner
(120x240 pixelů), svislý
banner. Používá se do



Příkladem druhého je „Televizory Sony –
nyní s 50% slevou – pouze do vyprodání
zásob – klikni HNED!“ Takovýto inzerát
jasně prodává konkrétní produkt, a lze
čekat, že na něj slušné procento lidí klik-
ne, televizor Sony za půlku, to je přece
zajímavé. Produktový inzerát musí mířit
k produktu, je zásadní chybou (opět se
s ní ale docela často setkáme), že odkazu-
je na hlavní stránku firmy. Protože web
umožňuje okamžitou interakci, jsou zde
produktové inzeráty častější než jinde –
stačí kliknout a zboží je v košíku, stačí
kliknout ještě jednou, a už je k vám spe-
ditér veze; to časopis ani televize ne-
umožňuje.
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krajních sloupců; je ale
obtížné jej graficky pojed-
nat, protože principem
většiny bannerů jsou slo-
gany, roztažené po jejich
šířce, obtížně zpracovatel-
né na výšku.

Druhou skupinou standardi-
zovaných velikostí jsou tzv.
buttony; kromě velikosti se
odlišují od bannerů i tím, že
bývají na stránce umístěné
déle a nebývají tak křiklavé.
Standardizované velikosti
jsou: 120x60 pixelů,
120x90 pixelů, 125x125 pixe-
lů a 88x31 pixelů.

Umístění banneru. Zde se dělá více chyb než při vytváření; za-
tímco grafická podoba reklamy se velice často vytváří, zdvoři-
le řečeno, „po inspiraci“ jinou reklamou, do umísRování rekla-
my už tak vidět není. Opět několik zásad:

◆ zcela odmítněte umísRování reklamy přímo na weby, je-
jichž návštěvnost není auditována – měřena třetí, nezá-
vislou firmou. To, že Internet je stále trošku šedá zóna,
bohužel platí. Weby bez auditu návštěvnosti třetí fir-
mou vám mohou o návštěvnosti napovídat cokoli a ta-
ké to často dělají; nezapomeňte navíc, že audit musí být
kvalitní, vzniklý analýzou access logu a nikoli jen souč-
tem navštívených stránek přes nějaké odkazovátko
(www.toplist.cz, www.navrcholu.cz atd.). Pokud by chtěl
někdo „nahonit“ čtené stránky, udělá to docela jedno-
duše – zřídí někde robota, který bude neustále dávat
„reload“ této stránky, a dosáhne tak snadno umělého
čtení i v desítkách tisíc stránek denně; to ovšem kvalitní
audit odhalí, odkazovací element obvykle ne.



◆ UmisRujte zásadně reklamu na počet shlédnutí. Ještě se
občas praktikuje umístění reklamy „na dané místo a na
dané období“, ale to je určité reziduum z dob, kdy byla
internetová reklama hodně neznámým pojmem a kdy
se připodobňovala k reklamě časopisecké – inzerent
chtěl, aby na tomto (podle jeho názoru prestižním) mís-
tě jeho banner měsíc visel a hotovo, aby pokaždé, když
se na stránku podíval, mohl s uspokojením konstatovat
„je to dobrý, visí tam“. Není to důležité – podstatné je
vědět, kolik lidí a kolikrát vaši reklamu shlédlo, a samo-
zřejmě, jakých lidí (cílení reklamy).

◆ Nejsou místa „prestižní“ a „málo prestižní“, ale pouze
dobře cílená a špatně cílená. Internet poskytuje – opět v ne-
srovnatelně větší míře než jakékoli jiné médium – výběr
uživatelské obce, a jakmile budou weby poskytující re-
klamu dobře personalizovány, cílenost se ještě podstat-
ně zlepší. Pokud například podnikáte v oblasti high-end
audio zařízení, pak si vyberte web, který se problemati-
kou zvuku a videa zabývá, a zadejte si zobrazování re-
klamy do sekce High-end zařízení – pokud tam taková
bude, můžete si být jistí, že se perfektně setkáváte se
svou zákaznickou obcí, lépe a levněji než jinde. U strá-
nek, které mají více proužků (více než dva už ovšem ne-
ní známkou dobrého vychování), je samozřejmě lepší
proužek horní než dolní, jeho shlédnutí bývá také draž-
ší. To ale není dáno nějakou prestižností díky tomu, že
je v záhlaví stránky, ale díky tomu, že si jej zde prohléd-
nou i ti, kteří neprolistují celou stránkou až dolů (někte-
ré weby proto umísRují bannery tak, aby se při slušném
rozlišení obrazovky zobrazil na načtené stránce horní
i „střední“ banner, dolní nebývá – zde je už jedno, kte-
rou pozici obsadíte a spíše doporučuji střední, protože
obvykle bývá nevyprodaná a můžete ji usmlouvat za
babku).

Takže shrnujeme: zapomeňte na prestižní stránky
a „prestižní weby“, banner je vždy jeden kus – jedno
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shlédnutí, důležitá je cílenost. Internet nezná „čtvrtou
stranu obálky“ či „prime time“

◆ K zadání reklamy, zejména u větších kampaní, se též
využívají služby k tomu specializovaných agentur,
u nás třeba MIA (www.mia.cz); ty často obsazují řadu we-
bů a jsou schopny vám realizovat dobře namíchanou
kampaň, místy i kvalitně odborně poradí. Proč zatím ta-
to nejistota: je to ještě velice mladý obor, byR tyto služby
nabízí několik agentur, často to neumějí, nemají schop-
ný software atd. Časem ovšem zadávání přes agentury
bude zřejmě dominovat – příkladem může být www.dou-
bleclick.com, který údajně realizuje 75 % reklamy na
nejnavštěvovanějších amerických webech. (Zadání přes
agenturu vás obvykle nic navíc nestojí, svůj zisk si agen-
tura vybere v podobě provize od webu).

◆ S umístěním reklamy souvisí i časová stránka, tedy jak
dlouho má reklama někde viset. Samozřejmě závisí na
vás a na délce vaší kampaně, ale obvyklá rozumná mi-
nimální doba je týden a maximální měsíc. Často použí-
vaným měřítkem je počet „prokliknutí“ reklamy na sto
shlédnutí; ten po prvním týdnu rychle klesá. Nicméně
neberte jej jako měřítko absolutní, protože opakovaná
reklama (na kterou už člověk podruhé neklikne) má
význam ve vrývání do podvědomí, návštěvníkovi vaše
firma jen tak nevymizí z paměti.

Ceny a vyhodnocení reklamy. Každý internetový server má
ceny různé, pohybují se v rozpětí od deseti až padesáti haléřů
za shlédnutí stránky (pageview), ceny skoro nikdy nereflektu-
jí počet kliknutí na banner (to totiž můžete majoritně ovlivnit
vy vzhledem k banneru). Platí, že čím větší „rozptyl“, tím niž-
ší ceny, a naopak, čím zacílenější server na určitou komunitu,
tím jsou ceny vyšší. Současně platí, že ceny na stránce, na kte-
ré obvykle prodléváte déle (typicky: internetové časopisy, člá-
nek čtete řádově minuty, reklamu stále vnímáte), jsou vyšší,
ceny na stránce, kterou jen prolétnete (rozcestník, výsledky
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hledání atd.) pak nižší. Pro zajímavost: v USA jsou ceny zhru-
ba třikrát vyšší než u nás.

Protože ani počítání platby za reklamu podle počtu shléd-
nutí či podle počtu kliknutí není ideální, docela často se prak-
tikuje jakýsi hybridní systém. Cena je odvozena jak od
kliknutí, tak od shlédnutí, přičemž každý z obou parametrů
má ve výpočtu určitou váhu, různou podle toho, zda je banner
„klikací“ či zaměřený pouze na image.

Platí, že na českém webu je zhruba 70 % reklamy nevypro-
dané, a protože reklamní prostor je přesně daný (kolik shléd-
nutých stránek, tolik prostoru pro bannery, které se zde mohly
„otočit“), dá se velmi často vyjednáváním docílit podstatně
nižších cen než tabulkových. Ona nevyprodanost webu bude
zřejmě několik let pokračovat, protože reklamní prostor se
prudce zvětšuje (cca o 200-300 % ročně), a investice do rekla-
my rostou zhruba stejným tempem. Odhaduje se, že ceny za
reklamu (tabulkové) budou klesat, možná až na zlomek svých
dnešních hodnot; současně ale nebudou klesat, či možná bu-
dou i stoupat, ceny ve velice úzce zaměřených oborech, v „ko-
munitách“, kde nikdy nenastanou milióny shlédnutých stran
měsíčně už kvůli velikosti komunity, ale kde můžete dosáh-
nout enormní účinnosti reklamy, pokud dovedete dané komu-
nitě nabídnout to, co přesně potřebuje. Ceny za reklamu jsou
na Internetu skutečně právě opačné než v reálném světě – nej-
navštěvovanější server je má nejnižší, nejméně navštěvovaný
pak nejvyšší. A přitom je to správně a logické.

Při každé realizované kampani samozřejmě nezapomínejte
na její vyhodnocení. I zde Internet ukazuje svou sílu – jeho
prostředky jsou lepší a levnější než u kampaní v tištěných mé-
diích, kde s výjimkou odstřihávacích kupónů vlastně neznáte
velikost odezvy a její výsledky. (nicméně, známe to: část popu-
lace jsou notoričtí vystřihávači, kteří odesílají do soutěží desít-
ky kupónů týdně, ale nákupu se od nich jeden nedočká.). Po-
kud sledujete návštěvnost vašeho webu (měli byste!), pak
můžete díky proběhnuvší kampani snadno zjistit, o kolik se
návštěvnost webu zvedla, a po odečtení zprůměrované křivky
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vývoje návštěvnosti pak zjistit se slušnou přesností, kolik mě-
la na svědomí právě tato kampaň. Nezapomínejte velmi pečli-
vě sledovat, kolik lidí se k vám denně přes reklamu prokliklo
– to je velice důležité číslo, navíc slušně exaktně změřitelné
(opět nám zde určitou neplechu a zkreslení dělají proxy, cache
atd.). Pokud je kampaň zaměřená přímo na prodej produktu,
(tj. kliknutí míří na stránku, kde se produkt prodává), je vy-
hodnocení ještě přímočařejší; neomezujte se ale v případě pro-
duktové reklamy jen na toto „má dáti – dal“, přímá návratnost
bývá zřídkavá a vždy je důležitý faktor image, zvyšování po-
vědomí.

Závěrem k bannerové reklamě. Má význam nesporný
a vzrůstající – s tím, jak její ceny klesají, s tím, jak mají firmy
přes Internet stále více co nabídnout, jak se z Internetu zkrát-
ka stává „byznys“, o kterém je tato kniha. Často se uvádí, že
„lidé na bannery nekoukají a už vůbec na ně neklikají“ – v tom
případě je ale vyhozenou částkou dvacetník za banner stejně
jako sto tisíc za celostránkovou reklamu v časopise, protože
pokud lidé nekoukají na banner, proč by měli koukat na strán-
ku v časopisu? (A nekliknou si). Bannerová reklama nicméně
není jediným způsobem propagace vašeho webu; snažím se je
v knize všechny hezky zmínit a na žádný nezapomenout.

Příklady „trikových“ bannerů 
a další statistiky
Jak jsme už uvedli, jsou bannery, které hrají na návštěvníka
různé triky – předstírají, že jsou něčím jiným, než jsou, a doci-
lují tak vysokého procenta kliknutí. Tzv. click-through-ratio
(CTR) je důležitým parametrem účinnosti banneru, nicméně
na ně nehle]te jako na parametr jediný – pokud nabízíte ex-
kluzivní specialitu, bude tato úroveň jistě nižší než u nabídky
zboží či služeb, které jsou atraktivní pro většinu uživatelů.
CTR se uvádí jako poměr zobrazených bannerů na jeden od-
kliknutý. V následujícím uvádíme výsledky tohoto parametru
u bannerů u největší výměnné služby na světě, LinkExchange
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(www.linkexchange.cz, viz dále). Pro srovnání, u běžných ban-
nerů bývá úspěšnost mezi jedním až dvěma procenty, tj. klik-
ne jeden až dva lidé ze sta:

Úspěšnost: 16.9 %

Úspěšnost: 14.4 %

Úspěšnost: 11.2 %

Úspěšnost: 10.5 %

Úspěšnost: 9.6 %

Úspěšnost: 9.4 %

Úspěšnost: 6.8 %

Pokud jsme uváděli, že čím menší banner, tím lépe, může-
me to dovodit zajímavou statistikou (zdroj: WhitePalm); ta
uvádí, že úspěšnost banneru roste s poklesem jeho velikosti –
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úspěšnost je měřena jako CTR, tj. počet odkliknutí banneru.
Menší banner je atraktivnější? Nikoli svým vzhledem, ale tím,
že se rychle načte, rychleji než banner velký – čtenář jej déle vi-
dí, banner jej delší dobu láká k odkliknutí. Rozdíl v úspěšnos-
ti mezi velkými a malými bannery je téměř ohromující ve pro-
spěch bannerů objemově malých:

Výměnná bannerová reklama
Ještě jeden typ bannerové reklamy zmíním; sice „banner jako
banner“, ale způsob umísRování výměnné bannerové reklamy
je naprosto odlišný od běžné, placené reklamy.

Výměnná bannerová reklama je organizována systémem,
který se dá nejlépe popsat jako „jeden vhodíte, jeden vypad-
ne“. Vy umístíte váš banner (tj. propagující váš web) do „ko-
tle“ tohoto systému, a současně poskytnete prostor na vašich
internetových stránkách k reklamě tohoto systému. Jakmile je
na vašem webu prohlédnuta stránka s touto cizí reklamou, je
některý jiný web při prohlédnutí nakrmen vaší reklamou. Po-
měr nebývá vždy 1:1 (z něčeho musí být tyto systémy živy),
ale to není úplně podstatné – důležité je, že čím více lidí prohlí-
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ží vaše stránky, na tím více cizích stránkách se objevuje vaše rekla-
ma. Pokud ještě dodáme, že tento systém je zdarma (tj. za účast
nic neplatíte), už víte skoro všechno. Takže jen několik pozná-
mek:

◆ Je jasné, že uvolnění kusu vaší stránky pro cizí reklamu
vadí; může se na ní třeba občas objevit reklama konku-
rence. Navíc hrozí, že se v některých případech
návštěvník nechá cizí reklamou strhnout, klikne na ni
a je z vašeho webu pryč. Stránka se také déle načítá; lidé
mají různé prahy trpělivosti, též linky jsou různě prů-
chodné, takže tím zvyšujete počet lidí, kteří nevyčkají
načtení celé stránky a odejdou jinam, dají Zpět atd.

◆ Pokud je váš web v začátcích a je maličko navštěvova-
ný, nemá smyslu na něj dávat výměnnou reklamu,
odezva bude malá. Ze začátku je potřeba roztočit kola
intenzivnějšími prostředky.

◆ Můžete do určité míry řídit, jaké typy reklam na svůj
web pustíte; typicky můžete vyblokovat erotické rekla-
my

◆ Slabinou systému je, že prakticky vůbec nemůžete vy ří-
dit, kam se vaše reklama (a o tu vám přece jde) umísRu-
je. „Rozptyl“ je tedy enormní; pokud nabízíte úzce za-
měřený produkt nebo službu, tak zřejmě v drtivé
většině případů se váš banner potuluje po webech,
u kterých není nejmenší šance, že byste zde někoho
oslovili. Volte proto službu, kde s cíleností banneru mů-
žete lépe pracovat, kde můžete volit alespoň podle urči-
té kategorizace skupinu webů, se kterými se bude
vyměňovat. Určitým problémem bývají i možnosti
„švindlování“, tj. umělé, falešné zvyšování návštěvnos-
ti vlastní stránky s výměnnou reklamou pomocí robotů
tuto stránku jakoby opakovaně prohlížejících. Výměnné
bannerové služby se snaží tato falešná prohlížení
odhalovat a viníky vylučovat ze služeb, ale stoprocent-
ní úspěšnost nelze zaručit.
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Nemýlím-li se, existují na českém webu dvě služby tohoto
typu, každá má něco do sebe: http://www.billboard.cz, a
http://mr.linx.cz; tyto služby se vyvíjejí a zlepšují, v poslední
době je zřejmě největší i nejvíce nabízející službou Mr. Linx.
V zahraničí je pak špičkovou, dominantní službou
LinkExchange (www.linxechange.com). Podrobná pravidla fun-
gování se dočtete  na výše uvedených adresách; úspěšnosti
jednotlivých českých služeb (tj. počty vyměněných bannerů,
obsažený prostor českého Internetu) najdete nejlépe na
http://audit.dcci.cz. 

Jak je vidět, jedná se o službu mírně řečeno spornou. Je vy-
užívána zejména „bezrozpočtovými“ weby, jako jsou různé
soukromé stránky lidí, kteří nemají jinou šanci, jak na ně upo-
zornit. Používá se také docela zhusta mezi hodně navštěvova-
nými weby (například internetové časopisy a další služby),
které nabízejí vlastní reklamu, nevyprodají ji, a proto pustí
zbytek prostoru přes výměnnou službu, aby upozornili
návštěvníky webu na nějaké zajímavé novinky ve svých služ-
bách.

Internetová média 
– jak v nich získat prostor?
Internetové aktivity se nejvýhodněji propagují na Internetu,
a i Internet už má svou mediální tvář – různých časopisů jsou
desítky. Pokud vaše firma působí v oboru, který časopis zají-
má či by měl zajímat, nezapomeňte s ním navázat styky – in-
formovat o svých zajímavých novinkách a produktech bu]
volnou formou či prostřednictvím tiskových zpráv, a vůbec
usilovat o to, aby o vás internetový časopis psal. Pokud pak
dosáhnete toho, aby při zmínce o vaší firmě uváděl jméno fir-
my jako odkaz (hyperlink), splnili jste cíl – internetová média
jsou dnes hodně čtená (přesahují až stonásobně návštěvnost
i docela slušných firemních webů), a každá zajímavá zmínka
může vyvolat stovky návštěv na vašem webu.
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Aliance a sponzorování
Činnost vlastní propagace, která je snad nejvíce nevyužívaná,
a která bude podle amerických analytiků v nejbližších letech
rozkvétat ze všech způsobů internetové propagace a reklamy
nejvíce. Jde o nalezení takové formy spolupráce se silně na-
vštěvovaným webem, která nebude zcela tradiční v pravém
slova smyslu (tradiční je ostatně stejně jen bannerová reklama)
a která může přinést užitek jemu i vám. Nemusí jít vždy jen
o nefinanční spolupráci, ale obvykle by to mělo být levnější
než bannerová reklama. Některé případy jsou:

◆ Zajištění trvalé přítomnosti na velice navštěvovaném
webu (například hodně čteném médiu) díky i maličké-
mu, ale trvalému elementu: bu] malé grafické plošce,
nebo třeba jen i textovým odkazem. Zřejmě za to bude-
te muset něco zaplatit, ale výhody jsou dvě: rozhodně
by vás to nemělo stát tolik jako trvalá bannerová kam-
paň (spíše nepatrný zlomek ceny bannerové kampaně),
a získáte poměrně jednoduše stálou přítomnost (budete
stále na očích) na důležitém webu, byR i logem či jedno-
duchým sloganem – nebudete se tedy muset neustále
starat o vymýšlení, vytváření a obměňování bannerů, to
také není levná záležitost. Zmíněnému webu, na který
budete tuto „drobnou pozornost“ umísRovat, by to pří-
liš vadit nemělo – malý grafický element má zanedba-
telnou velikost, textový ještě méně a fyzického prostoru
na stránce je skoro vždy dost.

◆ Soutěže a ankety. Je až k nevíře, jak málo je tento velice
populární – a opět, pro Internet naprosto ideální – pro-
středek marketingu nevyužíván. Popularita různých
her o ceny, soutěží a anket je vysoká i v tradičních mé-
diích, a nejvyšší stupeň pozornosti návštěvníka, vyjá-
dřený tím, že aktivně projeví zájem a vyplní kartičku, se
dosahuje právě v těchto případech. A je zcela jasné, že
hlavní překážkou bývá právě ona aktivita, která je
u běžného světa nutná a docela velká – nutí vás dokon-
ce k investicím finančním, tedy k odeslání dopisu za
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vlastní náklady, a nemalým časovým ztrátám, řekněme
k desítkám minut sestávajícím z vyplňování, tvorbou
dopisu, odnesením do schránky. Internet redukuje fi-
nance na nulu (nepočítám-li čas za připojení, protože,
jak jsme si uvedli, je primární zákazník ten, který je při-
pojený pevnou linkou či jiným paušálně placeným spo-
jením), a čas na procenta normálních hodnot. Vlastní
zkušenosti hovoří, že se těchto soutěží účastní deset až
dvacet procent návštěvníků webu – normální hodnota
z časopiseckých anket bývá mezi jedním až čtyřmi pro-
centy. Takovouto hodnotu (tj. v několika málo procen-
tech) dosahují na webu ankety či hlasovací soutěže, kde
se nic nevyhrává, kdy člověk jen stiskne hlasovací tlačít-
ko, aby projevil svůj názor!

Zmíněné soutěže a ankety jsou ideální synergií firmy,
která chce propagovat sama sebe a svůj web, a provozo-
vatele média; firma poskytne svůj výrobek a v anketě se
objeví svým znakem, odkazem, popřípadě i zformulo-
vanými otázkami, médium pak získá více čtenářů –
a obě strany to stojí minimální, zanedbatelné množství
financí. Jako další modifikace a rozvíjení tohoto tématu
připadají v úvahu například celoroční soutěže, kde je
vynucena návštěvnost webu propagované firmy
(správná odpově] na otázku se nalézá na webu firmy –
cena ale už musí stát za to). Možností je bezpočet, jedi-
ným omezením je současný zákon o loteriích (zejména
výška výhry) – ale většina těchto akcí by se do jeho re-
gulí měla vejít.

◆ Zatím skoro nerealizovanou činností jsou pak těsnější
vztahy, které lze označit slovem aliance. Existuje řada
odvětví a oblastí, které jsou zatím natolik malé, že pro
ně nevzniklo samostatně se živící, nezávislé médium.
Zajímavou možností, realizovanou v řadě případů na-
příklad v USA, je podpoření vzniku internetového mé-
dia (náklady jsou nižší než u média tištěného) jedním
nebo více významnými firmami působícími v oblasti.
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Vzhledem k tomu, že médium by mělo být bu] zcela
nezávislé, nebo deklarovaně působící ve prospěch jed-
noho subjektu (firemní médium), je to samozřejmě do-
cela ožehavá situace, ale je možné se s ní vypořádat.

Spojení s internetovými obchody
Zatím stále předpokládáme, že vaše firma nebude otevírat
vlastní obchod s produkty, které vyrábí nebo prodává; přesto
však chce mít svůj prodej i přes Internet zajištěn. Pakliže na-
lezne internetový „obcho]ák“, se kterým se na prodeji dohod-
ne, měla by myslet i na vlastní propagaci. Obchodu to vadit
nebude, pokud nebude firma sama prodávat zboží na Interne-
tu – pokud se u zboží budou nalézat odkazy mířící na web vý-
robní firmy, kde se nalézají podrobné technické informace, po-
pisy, obrázky atd., může být obchod jen rád. Ani toto se
většinou nerealizuje, obvykle z důvodu, že firma právě nabí-
zí, byR technicky zcela zaostalý a nevyhovující, prodej „jakoby
přes Internet“, takže obchod nemá příliš důvodů vytvářet toto
propojení. Výsledek ovšem škodí oběma.

Podpis v e-mailu
Je to vlastně trivialita, se kterou se také ale vždy nesetkáváme:
pokud jste firmou střední velikosti, nepochybně z ní denně
odchází směrem "ven" spíše tisíce e-mailů než méně. E-mailo-
vý podpis (signature) není exaktně standardizován, ale měl by
být co nejkratší (ideální jsou tři řádky, čtyři až pět jsou snesi-
telné, více už vyvolá kritiku), nicméně by se neměl obejít bez
webové adresy odesílatele. Důležité je její uvedení v „klikatel-
né“ podobě, tj. včetně deklarace http://; tu většina e-mailo-
vých klientů rozpozná a v těle zprávy ji zobrazí jako hyperlink
na web firmy.

(Ke stručnosti a standardizaci podpisu: nepoužívejte žádná
grafická ohraničení, jako jsou hvězdičky okolo celého podpisu
a podobně. Využijte dvousloupcového podpisu, tak vlastně zí-
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skáte 6-8 sloupců pro jednotlivé údaje. Jedná-li se o obchodní
podpis, odpusRte si různá hesla a výkřiky, ty snad mají smysl
v soukromých e-mailech. Zave]te standardní vzor e-mailové-
ho podpisu v celé firmě, povinný od uklizečky po generálního
ředitele: standard ve formální úpravě a definicí proměnných
polí, která si každý vyplní podle svého jména a funkce ve fir-
mě.).

Přímá výměnná reklama a propagace
Protože výměnné bannerové systémy nejsou zejména pro ma-
lý a specializovaný web příliš výhodné, praktikují se na Inter-
netu často dvoustranné propagační dohody – vy mně malou
upoutávku, já vám. Ideální a snadné to je s weby partnerů (do-
davatelé, odběratelé, servisní střediska), ale také i u zcela ci-
zích, neutrálních webů – dokonce se praktikuje výměnná
dvoustranná reklama i u médií přímo konkurenčních. To, co
by u normálního tištěného světa pravděpodobně neprošlo, má
na Internetu smysl – zatímco v tištěných médiích se vůbec za-
krývá, že nějaký konkurent existuje, na Internetu to schovat
nejde, jeho stránka je dostupná na dvojí kliknutí stejně jako ta
vaše. Maximální otevřenost je vůbec jednou z typických vlast-
ností a předností Internetu, budeme ji zmiňovat ještě několi-
krát.

Pomoc konkurenci? 
Pomáhat konkurenci? Nikdy! Konkurence je tu od toho, abychom
s ní bojovali až do úplného zničení, pomoc konkurenci je naprosto
proti smyslu našeho podnikání. Tyto věty na vás dnes vychrlí
velká většina manažerů firem tradičního světa; toho, kde jsou
firmy staré stovky let a stovky let spolu nesmiřitelně bojují.

Přiznačně se až v souvislosti s informačními technologiemi
začal objevovat pojem „coopetition“, znamenající cosi jako
„spoupráce s nepřítelem“ (cooperative/competition). Zname-
ná to, že s nčpřítelem mohu klidně spolupracovat, pokud to
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také přinese profit mě; a dokonce to ani nemusí znamenat, že
by ten můj získaný profit musel být nutně viditelně větší než
jeho, nebo že by ten jeho byl jenom krátkodobý a pak se to stej-
ně obrátilo pouze pro mě a podobně. 

Do dokonalosti je tento nový postup doveden právě u in-
ternetových firem. Jde totiž o to, že oblast Internetu je skutečně
jakýmsi „vesmírem“, prostorem, který je z větší části zatím
naprosto prázdný a kde pouze bliká pár úspěšných firem jako
hvězdiček. V úsilí o vyplnění tohoto prostoru proto má smysl
uzavírat nejrůznější aliance a kooperace, i třeba s konkuren-
tem. Rovnice je tedy jednoduchá: pokud uzavřu aliance s pěti
konkurenty, z nichž každá vydělá vydělá jednu korunu mě
a jednu korunu konkurentovi, tak jsem na závěr vydělal já pět
korun a každý z mých konkurentů jen jednu; polepšil jsem si
tedy nejen celkově, ale i vůči svým konkurentům.

Odložte předsudky, sejděte se se svými konkurenty a vy-
myslete společné akce, posuňte Internet o kousek dál. Profit
bude na konci pro všechny, podaří se vám vyplnit zatím polo-
prázdný prostor Internetu daleko lépe, než kdybyste postupo-
vali samostatně. Nebo to také nedělejte; ale v tom případě to
udělá někdo jiný a pro vás už zůstane část Internetu uzavřená.

Úspěšné bannery, 
tentokrát ty opravdové
V předchozí části jsme, spíše pro pobavení, uvedli některé „fa-
lešné“ bannery, které mají ohromující úspěšnost, až dvacetkrát
větší než bannery standardní. Zda se jimi necháte inspirovat,
je už na vás; nyní přineseme (a zde už inspiraci doporučuje-
me) bannery „pravé“, opět podle seznamu úspěšnosti americ-
ké služby LinkExchange:

Úspěšnost: 7.8 %
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Úspěšnost: 7 %

Úspěšnost: 5.8 %

Úspěšnost: 5.8 %

Úspěšnost: 5.6 %

Úspěšnost: 5.2 %

Úspěšnost: 16.2 %

Úspěšnost: 14.2 %

Úspěšnost: 12.6 %

Tři bannery na závěr jsou uvedeny spíš pro zajímavost: jakmi-
le se v banneru objeví, že někde se nachází „zajímavé obrázky
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zdarma“, lidé klikají jako diví – a nemusí nutně jít jen o porno-
grafii.

Magie
Jak zajistit, aby byly bannery využívané, aby si je návštěvníci
stránek prohlíželi, aby na ně klikali? Některé zásady jsme uve-
dli výše, stejně se můžete o atraktivnosti různých typů banne-
rů přesvědčit podle výše uvedených obrázků. Na závěr uve-
deme výsledky zajímavého průzkumu, který počítal procenta
CTR (click-through ratio) u stejných bannerů, lišících se jen ty-
pograficky, barvou popředí a pozadí. Jednalo se o prostý tex-
tový banner, aby do výsledků nezanášela své vlivy grafika,
zhruba tohoto typu (texty byly jiné):

Výsledné procento CTR pak v různých variantách vypadalo
takto:

CTR = 1,55 + 1,48T - 0,32W - 0,87B - 0,51R

kde čísla znamenají následující:

◆ v základním provedení získal banner 1,55 % odkliknu-
tí, tj. kliklo na něm asi 15 lidí z tisíce

◆ pokud byl text uvedený kurzívou, zvýšil se tento poměr
o 1,48 %, tedy skoro o dvojnásobek! Znamená to, že
pouhá volba kurzívy (šikmého písma, italiky) v hlav-
ním sloganu zdvojnásobila atraktivnost banneru

◆ jakmile bylo použito bílé pozadí místo černého, snížila
se klikatelnost o 0,32 %

◆ jakmile bylo použito pozadí černé, snížila se klikatel-
nost oproti pozadí šedému o 0,87 %
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◆ jakmile měl text okolo sebe červený stín (což je prvek,
který se používá u typografie pro zvýšení atraktivnos-
ti), poklesla jeho klikatelnost o 0,51 %.

Některé další výsledky z podobného průzkumu (hodnoty ber-
te s rezervou):

◆ banner, který byl zobrazen vzhůru nohama, měl
o 59 % větší klikatelnost než stejný, který otočen nebyl

◆ slogan o 14 slovech měl dvojnásobnou účinnost jako
slogan na stejné téma o pěti slovech

◆ slogan podtržený a vytvořený tak, aby vypadal jako od-
kaz (hyperlink), způsobil o 57 % vyšší klikatelnost než
stejný slogan nepodtržený

◆ přidaná fráze „Klikněte zde“ zvýšila klikatelnost
o 0,24 %

◆ fráze „Klikněte zde“, byla v banneru zobrazena třikrát,
zvýšila klikatelnost o 0,41 %

Naopak, co hodnoty snižovalo:

◆ každý 1 kB velikosti snížil klikatelnost o 0,21 %

◆ animovaný button „Klikněte zde“ snížil čtenost
o 0,33 % oproti neanimovanému kvůli zvětšení velikos-
ti banneru

◆ přidání loga firmy snížilo klikatelnost o 0,15 %

Co si z toho vyberete, je již na vás; pro další čtení doporu-
čuji právě web http://www.whitepalm.com/fourcorners.

A ještě zbývá mít zajímavý web
Umění propagace vlastního firemního webu jsme už zvádli;
jenomže pokud web není zajímavý, je veškerá tato propagace
kontraproduktivní – návštěvníci se na stránky mrknou, zjistí,
že tam nic není a spíše si je zařadí do seznamu „stránek, které
nebudu navštěvovat“. A to je nadlouho!
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První úvahou při tvorbě webu samozřejmě je definovat,
pro koho je určený. Obvykle nalezneme takovýchto cílových
skupin více, a kdybychom měli být pečliví, asi bychom došli
k závěru, že by pro každou měl být samostatný web – jistě
chceme sdělit jiné věci firemním partnerům a jiné koncovým
zákazníkům. Pokud ale na partnerském webu neprovádíte už
skutečné obchodní transakce, nemá cenu tento web nějak od-
dělovat – často se ale setkáme s „utajovací mánií“, kde se vy-
tvoří „tajné, zaheslované stránky“ pro obchodní partnery, na
nichž jsou celkem běžné údaje, které může získat každý, kdo
o ně požádá, aniž by prokázal, že je či chce být vaším obchod-
níkem. 

Vyhýbejte se utajování a zaheslovávání, kde to je jen možné. Při
skrývání částí webu pod autorizovaný přístup se obvykle po-
čítá jen s negativy, která by vystavení těchto stránek mohlo
přinést – že by třeba nějaký fikaný koncový zákazník zjistil
úroveň velkoobchodních cen (a stejně by tím nic nezískal). Už
se ale neuvažuje s tím, jak velká negativa jsou právě spojena
s tím, že web skryjete:

◆ Partner zapomene jméno a heslo a už o ně podruhé ne-
požádá, resp. požádá, ale vyřízení trvá nějakou dobu,
obtěžuje obě strany.

◆ Samotná existence zaheslovaných stránek podstatně
ztěžuje přístup na ně, staví zbytečné překážky těm, kte-
ří na web přistupují – to si tvůrce obvykle neuvědomí.
Web je tak jednoduchý a přímočarý, že cokoli, co je ně-
kde skryto za heslem nebo registrací, má okamžitě de-
setinovou naději na čtenost. Je vaším zájmem, aby part-
neři na web chodili, nepřemýšlejte o tom, zda to je či
není také zájmem jejich; proto jim postup maximálně
zjednodušte.

◆ Většina uživatelů stále na Internetu věci pouze nezá-
vazně zkouší; málokdo přijme službu na Internetu za
svou hned při první návštěvě, ale chce provést nezá-
vazné nakouknutí, bez vyplňování čehokoli, bez regis-
trování, bez jména a hesel. Některé statistiky dokonce
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tvrdí, že registrace (byR zadarmo) odradí 90% prvo-
plánových návštěvníků.

◆ Díky skrytí pod heslo přijdete o budoucí partnery, pro
které je web samozřejmě nepřístupný a kteří na něj ani
nemají možnost nahlédnout; jen malá část si dá tu práci
vás o přístup požádat. 

Samozřejmě jsou oblasti, které musí být přístupné jen po auto-
rizaci, jako je třeba výše kreditu konkrétního partnera, jeho
speciální podmínky, historie obchodních vztahů a nákupů; za-
heslujte proto ale až tyto stránky, nikoli celý partnerský web,
a hlavně na něj dejte jednoznačný a viditelný návod „jak se
stát partnerem“, umožněte vyplnění formuláře, po jehož ově-
ření je možné získat tento privilegovaný přístup.

Pomiňme nyní tuto speciální část firemního webu; zajímá
nás web „pro ty ostatní“. Typickým rysem podnikových webů
bývá bezradnost – tvůrci webů by rádi, aby byl web „určený
všem“ či „všem zájemcům“; podle takto vágních požadavků
ovšem skutečně nezbývá nic jiného než dát na web fotku to-
várny. Zkusme proto být přesnější, a hned se nám vyloupne,
jak by měl web či jeho oddělení vypadat.

Pro zájemce o firmu
Těch bývá obvykle nejméně – nedělejte si přílišné iluze, že by
se našlo hodně lidí, kteří mají eminentní zájem o budovu to-
várny či osobu pana ředitele. Tento druh prezentace by ale na
webu neměl chybět, ovšem měl by být spíše skrytý, nikoli vy-
křičený hned na první stránce – zahraniční firmy obvykle toto
skrývají až někam do druhé úrovně, pod textový odkaz
„About Company“ či „Company Information“. Kdo chce, na-
jde – ale protože se jedná o informaci pro nepatrnou menšinu zá-
jemců, musí jít odkaz nemilosrdně na okraj stránky. Co by však
tato sekce měla obsahovat:

◆ Všeobecné, avšak konkrétní informace o firmě (nikdo
není právě v této sekci zvědavý na reklamní slogany):
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jaké jsou její aktivity, nejvýznamnější produkty, jejich
korektní popis doplněný fotografiemi.

◆ Historii firmy: z neznámého důvodu se u nás toto opo-
míjí. Je-li firma sto let stará, pak se zveřejní fotografie ot-
ce-zakladatele a tím historie končí (?), je-li osm let mla-
dá, nepovažuje se to za historii. Pokud se za firemní
historii vysloveně nestydíte, zveřejněte ji – zájemcům
poskytne další rozměr pohledu, pro firmu většinou pří-
znivý.

◆ Management firmy. V cizině je dobrým zvykem zveřej-
nit i docela rozsáhlé vedení firmy, samozřejmě včetně
fotografií a stručného curriculum vitae u každého z ma-
nažerů – u nás ne. Zcela jistě zase hraje kus role ona uta-
jovací mánie: „proč by to někoho zajímalo?“. Naopak,
firmu tvoří především její lidé.

◆ Finanční údaje. Chybí u českých firem jako sůl, utajova-
cí mánie se projevuje v plné síle. Firma, která nezveřej-
ňuje finanční výsledky, je automaticky pro důležité
okolí (partneři, investoři, ale také třeba finančně zběhlí
zákazníci) automaticky méně důvěryhodná než ta, kte-
rá je poskytuje. Opět platí naprosto totéž, co u skrývání
stránek určených pro partnery: zveřejnění finančních
výsledků může mít některá rizika (obvykle ale vnímaná
velice přehnaně), ale pozitiva skoro vždy převažují.

Je zvykem, že tyto informace o firmě jsou psány korektní,
věcnou formou, bez sebepropagační omáčky. Kdo na tyto
stránky jde, skutečně se zajímá o jasné, konkrétní informace –
dejme mu je. Tabulky, grafy, čísla, jména a adresy jsou nejvíce
vítány.
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OObbrráázzeekk  čč.. 77:: Všimněte si, že i u slavné firmy s obrovskou historií, jako je

IBM, je odkaz „O firmě“ (About IBM) jedním z nejmenších elementů na titulní

stránce. U dalších velkých firem jej na titulní stránce nenalezneme vůbec. 

Pro novináře, ale nejen pro ně!
Další z částí firemního webu, u nás vesměs opomíjených, je ja-
kési „tiskové centrum“. Když firma není schopna vůbec ko-
munikovat s odborným nebo i všeobecným tiskem pomocí tis-
kových zpráv, je to její smůla a Internet to asi nenapraví;
pokud ale tyto zprávy vydává, je takřka povinností vyhradit
na svém webu tento malý prostor, ve kterém budou tiskové
zprávy seřazeny podle data zveřejnění. Opět se jedná o malou
sekci, stačí odkaz někde z druhé úrovně, ale chybět by nemě-
la. Můžeme potvrdit, jak je toto pro novináře potřebné – po-
kud se chystá něco o firmě a její činnosti napsat a nenajde po-
třebné informace na webu, ihned klesá šance, že něco vůbec
zveřejní, protože telefonický (notabene písemný) kontakt je
pracný a zdlouhavý, a článek obvykle měl vzniknout před pě-
ti minutami. Navíc, tyto informace jsou vůbec oficiální formou
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komunikace firmy s veřejností a podstatně přesahují jen úzkou,
byR důležitou obec profesionálních novinářů.

Pro vlastní zaměstnance
Uvažte, zda jsou ony „interní oběžníky“ skutečně tak tajné, že
nesmějí opustit brány firmy; většinou zjistíte, že není důvod,
proč tyto informace nevyvěsit veřejně. Mezi důležitější infor-
mace patří personální a organizační změny – typickým jevem
ve firmách všech velikostí kromě těch nejmenších jsou nářky
na vnitřní chaos, na to, že levá ruka neví, co dělá pravá, že ne-
jsou lidé informováni o změnách a novinkách všech druhů.
I tato část webu zřejmě nebude trčet ven z hlavní stránky, ale
neměla by být skrytá (soubor, na který nevede odkaz) a vůbec
ne zaheslovaná. 

OObbrráázzeekk  88::  Stránka Ford Motor, odkazovaná přímo z homepage, věnovaná

volným pracovním místům. Každý den se můžete podívat, jestli pro vás není

místo u firmy, u které všechno co dělá, řídíte vy.
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Pro uživatele produktů a zájemce o ně
Toto by měla být největší návštěvnická skupina, a hlavně pro
ni by měl být firemní web vytvářen. Všimněte si, že důraz je
na produkty (popř. služby), nikoli na firmu samotnou – ta zá-
kazníky příliš nezajímá. Web poskytuje nelimitovaný prostor,
proto byste neměli žádný důležitý firemní produkt pominout
a měli byste vytvořit informační centrum v pravém smyslu slo-
va pro tyto produkty či služby. Čím více informací, tím lépe –
většina lidí má zábrany se na daný produkt podrobně doptá-
vat v obchodě, a zde si může v klidu veškeré informace pře-
číst, porovnat, vytisknout, a rozhodnout se pak o nákupu. Po-
kud konkurenční produkty toto informační zázemí nemají,
jste ve výhodě.

Jak tyto informační stránky tvořit? Opět doporučuji maxi-
mální věcnost a korektnost; je to spíše jakési intuitivní doporu-
čení, protože „na Internetu se to takto nosí“. Nikdo samozřej-
mě nečeká, že budete sami upozorňovat na chyby vlastních
výrobků. Ale přesné a věcné informace, nezakryté nánosem
reklamy, se očekávají tím spíš. Důvod je zejména v tom, že je
obvykle snadné si o daném produktu získat na Internetu dal-
ší informace z různých nezávislých zdrojů, recenzí, kritik, dis-
kusních skupin atd., a tím by okamžitě vaše firemní stránky
vynikly jako nedůvěryhodné. Takže – chcete-li chválit vlastní
výrobky, čiňte tak s mírou, „uberte“ oproti tištěným materiá-
lům, reklamám a letákům.

Do této sekce samozřejmě patří i podrobné kontaktní úda-
je na osoby, které mají produkty či produktové skupiny na sta-
rosti, a to včetně oddělení reklamací. Je samozřejmé, že žádná
firma zrovna reklamační postupy svým zákazníkům neusnad-
ňuje, ale Internet není správné prostředí, ve kterém by se mě-
ly tyto informace naprosto skrývat – domnívám se, že za
vzrůst důvěryhodnosti a renomé firmy to stojí. 

Nezapomeňte, že Internet je schopen ušetřit zvláště u tech-
nicky orientovaných výrobků spoustu času vašim pracovní-
kům v oddělení technické podpory – ti vám samozřejmě po-
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tvrdí, že řeší denně stále stejné, opakované dotazy zákazníků.
Není vůbec hanba se přiznat k tomu, že produkt tuto technic-
kou podporu potřebuje, že není snadné jej „rozchodit“ či do-
konce, že má chybičky, které je nutné netriviálně řešit či ob-
cházet. Příkladem za všechny je tzv. Knowledge Base od
Microsoftu (http://support.microsoft.com), což je sbírka čítající
několik desítek tisíc (a stále roste) nalezených problémů, nebo
jen často kladených dotazů, sporných funkcí k produktům fir-
my, přičemž je u každého uvedeno možné řešení či alespoň
obejití problému. Velmi podobnými veřejně přístupnými data-
bázemi se dnes pyšní také Compaq (www.compaq.com) či Dell
(www.dell.com). Všimněte si, že to těmto třem firmám, které pa-
tří ve světě počítačů k nejvýznamnějším a „nejznačkovějším“,
nikterak neuškodilo v očích zákazníků, ale právě naopak – je
to vnímáno jako vylepšená služba pro zákazníky, jako konku-
renční výhoda. Ukazuje to mimochodem, jak daleko (či „jin-
de“) jsou firmy podnikající v informačních technologiích opro-
ti ostatním oblastem – dovedete si například představit, že by
výrobce automobilů Škoda měl web, kde by byla podobná da-
tabáze obsahující „pět tisíc chyb nalezených v automobilech znač-
ky Škoda a způsoby, jak je odstranit?“. Vypadá to natolik bizarně,
že se určitě zamyslíte, zda není oblast počítačů nějakou ano-
málií, kterou není vhodné raději napodobovat. Jsem si jistý, že
je to spíše naopak – že zejména díky Internetu, ale všeobecně
vůbec díky své schopnosti pracovat s informacemi jsou způso-
by prodeje a péče o zákazníky v oblasti informačních techno-
logií o generaci napřed oproti jiným oblastem, a naopak platí,
že čím dříve bude libovolný výrobce či obchodník tvořit tento
typ zákaznické podpory, tím lépe pro něj. Opět, v této knize
už po několikáté, agituji pro maximální možnou otevřenost na
Internetu. Otevřenost (zjednodušeně řečeno: zveřejnění veške-
rých informací, které nejsou explicitně a velmi odůvodněně
vyhlášeny za tajné), je důležitým prostředkem k získání zá-
kazníka, a považuji to za všeobecný, nejen Internetem ovlivně-
ný trend v obchodu. Historie obchodu postupuje od dob, kdy
bylo natolik těžké zboží vyrobit či získat, že si pro ně zákazník
chodil sám a trpělivě na ně čekal, až po dnešní dobu, kdy je
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vlastně to úplně nejjednodušší cokoli vyrobit a kamkoli při-
vést, ale je nesmírně těžké to prodat; jak postupně získává na-
bídka drtivou převahu nad poptávkou, objevují se stále další
a rafinovanější metody pomáhající prodeji. A zmiňovaná ote-
vřenost je hitem dnešní doby. Je to tak nejen kvůli Internetu
ale právě na něm je nejvíce vyžadovaná a také nejvíce hodno-
cená.

Pro opakované návštěvy
Dá se očekávat, že web vytvořený podle předchozích pozná-
mek a receptů (pominuli jsme ještě několik menších oblastí
zmíněných výše, jako je například informace o pracovních
místech, informace důležité pro region, copyrightová zmínka,
pokud ji považujete za nezbytnou ad.) je už solidní informač-
ní základnou skutečně „skoro pro každého“. Je zde ale výz-
namný problém – lidé navštíví náš web jen tehdy, když budou
mít vyslovenou potřebu získat informaci o nějakém produktu,
který si budou chtít koupit či třeba nějak nastavit, nakonfigu-
rovat. Řečeno internetovou hantýrkou, má být firemní web je-
nom „pull“, pasivním médiem, které je zde k dispozici pro pří-
pad potřeby, ale pokud zrovna potřeba není, neláká
a nevyzývá k návštěvám? Nebo je možné a dosažitelné, aby
byl firemní web i „push“, tj. aby sám aktivně „tlačil“ do zákaz-
níků, propagoval sám sebe, nutil je k častým návštěvám a tak
samozřejmě nenásilně propagoval firmu a její produkty?

Otázka byla pochopitelně řečnická a odpovědět si dovede-
te sami; jenomže, jak toho u firemního webu, který se zdá být
svou běžnou podstatou málo dynamický a atraktivní, dosáh-
nout? Trochu zlomyslně mohu říci, že pokud nevíte, jak na to,
tak se stačí zeptat – respektive se stačí podívat na weby výz-
namných zahraničních firem, nejlépe se zaměřením blízkým
vaší činnosti a nechat se jimi inspirovat. Weby například výz-
namných automobilových výrobců, producentů audio/video
techniky, samozřejmě významné firmy v oblasti výpočetní
techniky, ale také třeba potravin – to jsou všechno ukázkové
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příklady webů, kam má smysl chodit každý den, protože to
zkrátka z různých důvodů stojí za to. A pokud se inspirovat
cizinou nechcete, je zde několik domácích rad:

◆ pokud je činnost vaší firmy dostatečně rozsáhlá, je ide-
ální vytvořit „médium“, tj. něco jako internetový časo-
pis, který každý den (nebo i v delším intervalu, ale ne
více než týden) přináší žurnalistickou, čtivou formou
zpracované informace cílené hlavně na nejširší obec
návštěvníků vašeho webu, tj. uživatelů vašich produk-
tů, či budoucích zájemců o ně. Médium je vůbec největ-
ším tahákem k opakovaným návštěvám, a pokud se
vám podaří docílit, aby si velké množství lidí zařadilo
web vaší firmy jako ten, který alespoň jednou za týden
nevynechají, docílili jste čehosi mimořádného – podaři-
lo se vám vytvořit komunitu, skupinu lidí, která je už na
vaši firmu a její produkty fixována, která ji považuje za
součást svého života. Firemní médium samozřejmě ne-
bude schopné nikdy konkurovat nezávislým interneto-
vým médiím, protože nedosáhne jejich šíře záběru a tu-
díž zajímavosti, ale zato je celé „vaše“. A protože
pestrost je rozhodující, míchejte jej jako koktejl – tu zají-
mavou zprávu o produktu, tu o význačné osobě, která
jej používá, tu rady a tipy, jak produkt používat, tu in-
formace o mimořádných slevách, semtam něco z vašich
„vývojových laboratoří“, důležité zprávy ze světa – ur-
čitě se toho ve vaší firmě děje dostatek. Není třeba mé-
dium koncipovat jako skutečný časopis, oddělovat jej
od firemního webu – právě pro tyto „novinky“ je přece
místo na titulní stránce, jak jinak má přece tato notoric-
ky nudná stránka zaujmout?
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OObbrráázzeekk  99::  firma Microsoft má nejeden svůj vlastní časopis, který láká

statisíce čtenářů, ale i svou titulní stránku obměňuje prakticky každý den

a přináší na ni podstatné novinky.

◆ Uspořádejte na vašem webu ankety a soutěže trvající
delší dobu (seriály); bude-li cena dostatečně atraktivní,
stačí soutěž jednou zpropagovat na jiném navštěvova-
ném webu, a už získáte stovky lidí, kteří se budou těšit
každý týden na nový díl soutěže, každý týden budou
výhře blíž. Nezapomeňte ale opět na tolikrát opakova-
nou otevřenost – pravidelně zveřejňujte výsledky, počet
lidí, který postupuje do dalšího kola, udržujte s hráči
kontakt. Jak už jsem psal výše, můžete se pro větší
atraktivnost soutěže spojit s hodně navštěvovaným in-
ternetovým médiem, o to vyšší návštěvnost získáte. 

◆ Pokud si už hodně troufáte, a pokud tomu zaměření va-
ší firmy úplně neodporuje, můžete se pokusit o cosi ja-
ko www.pepsi.cz – vytvořit atraktivní a zábavný web,
který nemusí být nutně o produktech vaší firmy, ale
může to být „veselý dárek pro naše zákazníky“. 
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Opakovaná návštěvnost by měla být vaším hodně důleži-
tým cílem. Je dramatický rozdíl mezi nahodilým návštěvní-
kem, který na váš web nějak (a je skoro jedno jak) narazí, třeba
se mu i zalíbí, ale odejde jinam a druhý den neví, že něco ta-
kového existovalo, a mezi návštěvníkem, který navštěvuje váš
web třeba jednou za týden – a nemusí to znamenat, že něco
potřebuje. V druhém případě získáváte onen zmíněný „podíl
v mysli“, který pak znamená, že když člověk uvidí vaši znač-
ku na jednom výrobku mezi padesáti jinými značkami, sáhne
po ní; v prvním případě nezískáváte spíše nic.

Myslete na (blízkou) budoucnost
Určitě jsem v této kapitole nesdělil žádná velká tajemství, ale
přesto je kvalitních firemních webů jako šafránu. Jako jedno-
značně hlavní důvod vidím malou představivost u lidí s roz-
hodovací pravomocí, aspoň v oblasti Internetu: jednak si stále
nedovedou představit obrovský rozkvět Internetu ve sféře
byznysu, který zde určitě během pár let nastane, a dále nedo-
vedou docenit nutnost zrání takového projektu, jako je firem-
ní web. Samozřejmě lze s mými vývody nesouhlasit, považo-
vat je za přehnaně optimistické, tvrzení za nedokázaná – ale
více už opravdu udělat nelze. Nemohu závěrem než zopako-
vat hlavní argument: podívejte se jak neuvěřitelně se cosi, co
se dá nazvat „byznysovým Internetem“ zvedá v Americe, a to,
že za kolébkou Internetu má Evropa poměrně setrvalou,
dvou- až tříletou ztrátu (která se zhruba udržuje, nezmenšuje
se a ani se nezvětšuje). Ne vše, co se vymyslí v USA, je dopo-
ručené ke kopírování, ale Internet a web (který mimochodem
vznikl ve Švýcarsku) jsou rozhodně „produkty“, které se os-
tatní svět snaží kopírovat co nejlépe a nejrychleji. A má k tomu
dobré důvody.
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Kapitola 4

Intranet s.r.o., 
čili Internet ve vlastní firmě
Bezprostředně navazujeme na kapitolu předchozí, ale budeme
se opakovat méně, než by se podle názvu této kapitoly zdálo:
jako další součást dělání byznysu na Internetu nás bude zajímat,
jak může Internet (a jeho různé varianty či služby) ovlivnit pří-
mo chod firmy. Protože používání těchto obecně komunikač-
ních technologií je velmi rozsáhlé téma, které je samozřejmě
námětem řady dalších knih, které je probírají z různých strá-
nek (technické, manažerské, ekonomické, z pohledu firemní
organizace a kultury), budu se věnovat jen některým téma-
tům, jež nejvíce souvisejí se zaměřením naší knihy:

◆ prospěšnost rutinního poznání a ovládnutí Internetu
zaměstnanci vlastní firmy, coby získání jejich kvalifika-
ce, nezbytných pracovních dovedností,

◆ ustanovení elektronické komunikace ve firmě jako ko-
munikace primární, což je opět příprava na „plné nasa-
zení“ elektronické komerce i směrem ven z firmy,

◆ vzrůst efektivnosti a zlepšení kvality činnosti firmy po-
mocí využití i docela základních technologií elektronic-
ké komunikace coby forma elektronického byznysu.

Nejdříve k často zmiňovanému pojmu intranet. Když tento
pojem vznikl, byl definován jako „Internet ve vlastní firmě“,
ale chápal se pod ním zejména jakýsi vnitřní web, který by byl
centrem informací; vytvářely by se na něm projekty, obchodní
zprávy, obsahoval by veškeré vnitrofiremní dokumenty
apod. Postupem času se ale tato idea rozvíjela a zjišRovalo se,
že se objevila mnohem širší oblast zahrnující i veškerou pří-
mou vnitrofiremní komunikaci, dále funkce, které nazýváme
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groupwarovými (práce v týmu s využitím elektronické komu-
nikace a sdílení dat). Ani to není poslední etapa: dnes se hovo-
ří o „digitálních nervových centrech“ firem (další oblíbený ter-
mín Microsoftu), o „knowledge managementu“ apod. Pojem
intranet už dnes není skoro vůbec vyhovující, je vhodné jej po-
užít jen pro označení určité velmi podřízené a vyplývající sou-
části celofiremního systému založeného na elektronické ko-
munikaci. Je pravdou, že teorie těchto systémů stále a velmi
rychle předbíhá praxi – že zatím lze jen velice zřídka nalézt ně-
jaké „vzorové“, výborně fungující případy, spíše se vše ne-
ustále vyvíjí a pozměňuje; proto se v kapitole zdržím právě
u jakýchsi základních dovedností či stavebních bloků, které už
lze dnes považovat za dobře prověřené.

Internetové dovednosti 
coby kvalifikace
Po deseti letech klopýtání jsme se slavnostně dostali do situa-
ce, kdy je tzv. znalost práce s počítačem považována za kvali-
fikaci, ve většině zaměstnání nezbytnou a vyžadovanou. Po-
jem „počítačová gramotnost“ (computer literacy) už není brán
jako nadsázka, ale jako výstižný, přesný termín. 

Co má však před sebou další roky osvěty, je dovednost
v oblasti elektronických komunikací a Internetu coby další ne-
zbytná kvalifikace, další „gramotnost“. Zatímco se předpoklá-
dá, že (kupř.) sekretářka bude umět telefonovat a najít infor-
mace ve Zlatých stránkách, jen v málo kvalifikačních kurzech
ji naučí používat elektonickou poštu a pracovat s Internetem –
a přitom jde vlastně o totéž, jen zasazené do prostředí Internetu.

Uvažuje-li firma seriózně o „internetové strategii“, tj. na-
příklad o tom, že bude aktivní v internetovém obchodě, že
s partnery vybuduje internetovou komerci typu business-to-
business, je nezbytné, aby se v prostředí Internetu a elektronic-
kých komunikací rutinně pohybovali všichni zaměstnanci fir-
my. Slovo „všichni“ je nutné chápat doslova – pokud bude
elektronická komunikace standardem, pak se musí i uklizečka
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naučit po příchodu do práce někam přihlásit a přečíst si poky-
ny pro dnešní pracovní den v elektronické poště. 

Elektronická pošta je základ
O prospěšnosti a šikovnosti e-mailu už bylo a ještě bude na-
psáno velice mnoho, a dovolím si tvrdit, že to je jedna z evi-
dentně prokázaných výhodností nasazení výpočetní techniky (tj.
včetně výdajů na pořízení, zavedení, zaučení, nejen jako úva-
ha „e-mail je lepší než snail-mail, protože… atd.“). Bohužel se
s elektronickou poštou stále vídám mimo oblast informačních
technologií zřídka; dobře je to vidět na tom, jak mně postupně
píší známí z doby vysoké školy: „ahoj, tak mně právě zavedli
e-mail, hned ti píšu.“ Dnes jich má e-mail jen asi pětina… Chci
se zdržet jen u nejdůležitějších – a bohužel nejčastěji porušo-
vaných zásad – při zavádění elektronické pošty:

1. E-mail pro každého na jméno. I když má firma spojení
vytáčenou (komutovanou) linkou, je dnes už snadné
i finančně nulově náročné zařídit, aby měl každý ve fir-
mě svoji e-mailovou schránku, určenou jeho jménem.
Pokud se firma skrývá pod adresami typu info@

firma.cz, nebo ještě hůře webmaster@firma.cz, nenastane
žádná elektronická komunikace – je to totéž, jako kdy-
byste psali dopis do firmy a byli odkázáni pouze na to,
že napíšete na obálku jméno této firmy a pak se nějak
vroucně modlili, že dojde konkrétnímu příjemci. Stejně
tak je nešvarem, když e-mail na jméno má pouze vrchní
vedení a majitelé, ostatní nemají nic, aby náhodou
v pracovní době nedělali nic privátního. Jakkoli to
profíkům v Internetu může připadnout jako bizarní, je
to v praxi nesmírně častý jev a mohu dokonce jmenovat
spoustu počítačových firem, které to mají dodnes přes-
ně takto zavedené. 

(K pojmenovávání schránek: zásadně se vyvarujte po-
jmenování křestními jmény nebo přezdívkami, typu
petr@firma.cz, nebo krtek@firma.cz. Studentská léta už
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jsou pryč, a když se představujete obchodnímu partne-
rovi, také neříkáte: „Já jsem Bob.“ Podle jména schrán-
ky byste měli být poznatelní, Petr Mareš by tedy měl
mít adresu petr.mares@firma.cz, nebo pmares@firma.cz,
nebo jen mares@firma.cz, když není firma velká).

E-mailová adresa s rozpoznatelným jménem má při ko-
munikaci vždy přednost a bude druhou stranou častěji
využívána; je skoro vždy lepší využívat „skutečné“
adresy než aliasy typu technicka_podpora@firma.cz, nebo
reklamace@firma.cz. Anonymita v prostředí Internetu je
nebezpečná a lidé se jí bojí – desetkrát raději odešlou 
e-mail na adresu, ze které „je cítit“ živý člověk, než na
„obchod@firma.cz“. E-mail si zřizujete, abyste lépe komu-
nikovali, aby vaši zákazníci lépe a raději komunikovali
s vámi; nestavějte mu proto do cesty hned tyto
překážky.

Poznámka: když už se rozhodnete používat e-mailovou
komunikaci, tak to dělejte pořádně. Dodržujte interaktivitu:
odpovídejte do 24 hodin, to je nepsané pravidlo, pokud
odpovědět nemůžete, stačí poslat malou noticku „pracuji na
tom, odpovím do xx dní“. Neschovávejte se; je naivní neod-
povědět na e-mail s tím, že to „jako není vidět“, že jste mail
dostali a že se vymluvíte na to, že nepřišel - to je podobně
trapná výmluva, jako když se notoričtí dlužiči vymlouvají
věřitelům, že jim „nepřišla faktura“. Pisatelů e-mailů musí
mít záruku reakce z vaší strany; je poctivé odpovědět úplně na
každý e-mail stejně tak jako zákon slušnosti velí odpovědět na
každý dopis.

2. Zave]te e-mail jako základní vnitrofiremní komunikační
prostředek. Možná to vypadá absurdně, ale z řady
důvodů a v řadě případů je lepší si s kolegou vzdá-
leným deset metrů e-mailovat než hovořit z očí do očí:

◆ e-mail je, ačkoli se tak neprezentuje, jednoznačnou
komunikací typu off-line. Znamená to, že v okamži-
ku, kdy jeden druhému něco e-mailem sděluje (tj.
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když odesíláte e-mail), nemusí být druhá osoba ve
stavu „poslouchám“. To může být nevýhoda, když
potřebujete okamžitou odpově] (ale k tomu samo-
zřejmě nepoužívejte e-mail), ale výhoda hlavně pro
druhou stranu, pro příjemce. Nečekejte, že druhá
osoba je v každém okamžiku připravena s otevřenou
náručí přivítat váš podnět či dotaz; může přemýšlet,
může mít návštěvu, může zrovna provádět cokoli ji-
ného, nebo třeba může odpočívat. Ve firmách, kde je
elektronická komunikace už rutinně zavedena, ji ob-
vykle lidé vyzvedávají a zpracovávají po dávkách,
třeba několikrát za den – ve zbytku jsou ale minimál-
ně obtěžováni a vyrušováni a mohou se soustředit
na svou práci, jsou efektivnější. (Studie ukazují, že
při jakémkoli vyrušení z probíhající práce trvá
průměrně půl hodiny, než se pracovník po návratu
k dané práci dostane opět do tempa, v jakém byl
před vyrušením; to se zejména týká intelektuálně
náročnější, kreativní práce.).

Poznámka: největším problémem bývají obavy, že se zprávy
v elektronické podobě „ztratí“, že se někde vymažou a pak už
nikdy nebudou existovat, zmizí ze světa. Samozřejmě, kvalit-
ní a vícenásobné zálohování dat je zde nezbytnou podmínkou;
lze namítnout, že v případě, že data uchovávate bu* po papí-
rech či „v hlavě“, mohou se ztratit stejně tak dobře – sice mož-
ná někde, v nějakém šanonu existují, ale jejich nalezení by
znamenalo třeba týden práce.

Představa bezpapírové kanceláře (paperless office) zatím není
příliš přijímána a nemá moc dobrou pověst. Znalci vědí, že
byla během posledních deseti let několikrát prosazována, ale
pokaždé odešla poražena. Bylo to ještě před internetovou érou,
kdy šlo skutečně o místní kancelář zbavenou papíru, ve které
je všechen přišedší papír okamžitě naskenován a převeden do
digitální podoby, ve které neexistují tiskárny a faxy. Dnes vi-
díme tuto ideu jako hodně násilnou; není nutné provádět kři-
žácké tažení proti papíru, ale je mnohem přínosnější přede-
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vším data v inteligentní podobě (dokumenty z textových edi-
torů a tabulkových kalkulátorů, nikoli naskenované bitmapy)
sdílet v rámci geograficky rozlehlé firmy, mezi firmou a jejími
zákazníky. Zatímco předchozí představa byla, že bezpapírová
kancelář vznikne jakýmsi rozkazem, nyní vidíme, že pokud
vznikne, tak zcela přirozeně a postupně, jako produkt elektro-
nické komunikace.

◆ e-mail je dokladovaná komunikace. Kolik nedorozumě-
ní a vážných rozepří vzniká z toho, že se lidé hádají
o to, kdo co řekl či neřekl, kdo co slyšel či neslyšel,
jak přesně zněla instrukce, kdy přesně byla vydána
atd. E-mail je v tomto zejména výborný pro styk me-
zi nadřízeným a podřízeným – pokud dá šéf příkaz
verbálně, musí si i on pamatovat, že úkol dal, co přes-
ně řekl a kdy musí splnění úkolu zkontrolovat. (Ne-
bo si to musí někam poznamenat, ale to už je jeho
nadbytečná ztráta času, která dokonale odůvodňuje
právě použití písemného, e-mailového styku!). Po-
kud pošle e-mail, má už tímto krokem zadaný úkol
napsaný v odeslané poště, pokud používá pokroči-
lejší prostředek, může e-mailem přímo zadat úkol
včetně termínu splnění, způsobu reportování vý-
sledku atd. Příkaz takto skutečně "nezapadne"; víte
sami, že při verbální komunikaci jde do vytracena
určitě polovina příkazů a pokynů, které nadřízený
svým kolegům uloží.

◆ e-mail umožňuje hromadnou komunikaci na dálku,
byR způsobem off-line. Má-li firma pobočky či geo-
graficky vzdálené pracovníky, je to obvykle značná
komunikační překážka, která se řeší různými „bila-
terálními“ telefonáty se známým efektem tiché poš-
ty, nebo písemně, nebo se musí skupina sejít – to vše-
chno jsou ale ve srovnání s e-mailem neskutečně
neefektivní prostředky. 

◆ e-mailová komunikace je předstupněm k pokročilej-
šímu využití těchto technologií, jako je týmová prá-
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ce na projektech, plánování schůzek a činností. Asi
by bylo možné zavést tyto postupy i bez předchozí
znalosti a rutinní zkušenosti práce s e-mailem, ale
bylo by to o mnoho těžší.

Zvyknete-li si na e-mail jako na standard, můžete za-
čít postupně eliminovat ve vaší firmě papír jako no-
sič informací. Papír je samozřejmě stále příjemnější
ke čtení a vnímání, ale jeho preferování je z valné
části jen síla zvyku – dokument v elektronické podo-
bě má tolik výhod, že v souhrnu nad papírem vítězí,
za všechny lze jmenovat jen snadné a rychlé hledání
v elektronickém archívu čítajícím i tisíce dokumen-
tů, ve srovnání s procházením desítek šanonů. 

Bez toho, že e-mail je ustanoven jako standardní, pre-
ferovaná komunikace (zejména ve smyslu „předávání
důležitých dat a informací“), jeho používání téměř
ztrácí smysl, určitě pak ztrácí svou hlavní výhodu.
Většina firem a jejích zaměstnanců má dnes stále 
e-mail jen jako doplněk jiných forem komunikace – to
je naprosto špatně, protože většina informací se stá-
le předává a archivuje jiným způsobem, vůbec není
možné využít hlavní přínosy e-mailu. Běžné v těch-
to firmách je, že lidé si mail, který dostanou, hned
vytisknou – udělají z e-mailu dopis. Osobně mně to
připomíná slavný anglický zákon někdy z minulého
století, podle kterého musí před každým automobi-
lem běžet člověk s praporkem v ruce – i to je vlastně
degradování nové technologie o generaci zpět.

◆ Připravte se na to, že jakmile budete ve firmě dů-
kladněji zavádět technologie elektronické komerce,
bude e-mail nejen hlavním, ale prakticky jediným
komunikačním prostředkem, který budete v rámci
těchto technologií využívat. Pokud nebude vaše fir-
ma a její lidé na toto připraveni, bude přechod
bolestný, zapříčiněný měněním starých zvyků a ná-
vyků, nutnými ztrátami dat nebo spíše jejich konzis-
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tence při přechodu z papírového světa do elektronic-
kého. 

Jedna osobní zkušenost. Ukládám si již několik let veškerou 
e-mailovou komunikaci, veškeré přišlé, vymazané i odeslané maily,
obvykle ve velkých textových souborech (měsíční souhrny). Za něko-
lik let už má tento archív stovky megabajtů, ale v čistě textových sou-
borech je snadné hledat podle klíčových slov a mnohokrát jsem jej
použil: pro zjištění, že jsme kdysi dávno dohodli to tak nebo onak, že
zmíněná osoba písemně (dokladovaně, v e-mailu) slíbila to či ono –
tyto archívy jsou jakousi „sloní pamětí“, kterou můžete využít ke své
výhodě. 

Interaktivní elektronická komunikace
E-mail je komunikační metodou pracující off-line. Znamená
to, že když jeden píše nebo odesílá zprávu, příjemce zrovna
nemusí povinně vnímat, přijímat, poslouchat. Tím je samozřej-
mě vyřazeno používání e-mailu v situacích, kdy je nutná nebo
vhodná bezprostřední odpově], v dotazech jako „Jdeš na
oběd?“. Právě proto, že se využití skutečně online komunika-
ce vždy považovalo za jen cosi zábavného, nevýznamného
pro byznys, byla tato oblast v profesionálním světě zcela opo-
míjena – ostatně i to, že se léta označovala jako „chat“ (= „po-
kec“), o čemsi svědčí. 

V poslední době ale – především díky Internetu a díky
skvělým programovým produktům, ze kterých jednoznačně
vyniká ICQ – začíná tento druh komunikace přitahovat i po-
zornost byznysu. Právě pro jeho vlastnosti – je zatím v profe-
sionálním světě minimálně známý, jeho využívání ale roste do
astronomických čísel a jeho možnosti jsou nebývale slibné – se
jím musíme zabývat podrobněji.

Zatímco e-mail už jednoznačně trumfnul a porazil dopis,
interaktivní komunikace trumfuje telefon. To už musí samo
o sobě připoutat pozornost pracovníků odpovědných za fi-
nance, kteří jsou nešRastní z vysokých a stále bohužel rostou-
cích účtů za telefon (poplatky za telefon tvoří u firem se stov-
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kami pracovníků řádově milióny korun ročně; za tuto
částku lze dnes pořídit velice slušné trvalé internetové připo-
jení do centrály firmy a desítky jejích poboček!). 

Ilustrujme interaktivní komunikaci na příkladu zdaleka
nejpoužívanějšího a také nejlepšího produktu na světě v této
oblasti s názvem ICQ; dnes (polovina roku 99) jej používá asi
čtyřicet miliónů lidí na světě, u nás bych si počet troufl odhad-
nout na dvacet až čtyřicet tisíc, ovšem s rychlým vzestupem.
Jeho zavedení znamená, že existuje něco jako „horká linka“
s každým, kdo ICQ rovněž používá. ICQ ukazuje, zda je dru-
há strana „online“, tj. zda sedí za svým počítačem, připojena
k Internetu a něco provádí; v seznamu lze mít i několik stovek
osob. Vzniká tak skupina, která je spolu v kontaktu neuvěřitel-
ně trvalým a pevným, ale přitom nevyrušujícím způsobem.
Pokud jedna strana napíše druhé vzkaz, ten se objeví okamži-
tě (se zpožděním zlomku sekundy až několika sekund) druhé-
mu na obrazovce, popřípadě je upozorněn (zvukově, zabliká-
ním, podle vlastní volby), že přišla zpráva. Na vzkaz se
obvykle reaguje okamžitou či velice rychlou odpovědí (takový
je „bontón“ v interaktivní komunikaci; součástí tohoto bontó-
nu je, že tázající strana nečiní dotazy, na které je zapotřebí ho-
dinová úvaha a rozsáhlá odpově], k tomu právě slouží 
e-mail). 

Interaktivní komunikaci si lze dnes představit skutečně
kdekoli, kde byste použili „rychlý telefon“; s kolegou, nadří-
zeným, podřízeným, obchodním partnerem, dotaz typu „Má-
te na skladě produkt XY?“, nebo „Jdeš zítra na to jednání?“,
zkrátka typický příklad telefonátu, jakých má vytížený mana-
žer deset do hodiny, drobná upřesnění, potvrzení, konzultace
atd. A opět zde máme výhody interaktivní komunikace nad
telefonem:

◆ Je přesně vidět, kdy je druhá strana „online“, připrave-
na náš dotaz přijmout a věnovat se mu, nemusíte připo-
jení zkoušet, zjistit, že je obsazeno, nebere atd.

◆ Veškerá komunikace je na obou stranách i zde ukládaná
a dokladovaná! Velice významná přednost nad telefo-
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nem, umožňující tímto způsobem i řešit závažnější věci,
udílet přesné příkazy atd.

◆ Přesto, že se jedná o online komunikaci, můžete využí-
vat toho, že odpově] není vyžadována okamžitě. Mů-
žete si nejen svou odpově] lépe promyslet, ale můžete
klidně strávit nějakou dobu hledáním informace, kterou
druhé straně poskytnete; pouze je vhodné jí poslat
rychlou zprávičku typu "počkej moment...". To je u tele-
fonu nepříjemné, „visení na lince“ rozhodně není oblí-
bená činnost, nehledě na vesele utíkající impulsy.

◆ A konečně, jedná se o činnost šetřící finance – pokud již
jednou investujete do internetového připojení, jsou veš-
keré výdaje s interaktivní komunikací provždy stanove-
ny na 0.00 Kč.

Použití interaktivní komunikace má podle armádního slo-
ganu „lepší spojení, lepší velení“ následující důsledek: získání
prostředku pro vnitrofiremní komunikaci, bez viditelného do-
sahu za hranice firmy a jejích blízkých spolupracovníků či
partnerů. V okamžiku, jakmile jeden prostředek této komuni-
kace získá na popularitě a všeobecné rozšířenosti (což už zřej-
mě nastalo právě u ICQ), lze jej s výhodou využít i ve styku
mezi firmou a jejími zákazníky. Typický je příklad různých
„hotline“ a „call centers“ – služeb, kde na druhém konci drátu
někdo trvale či v definované době čeká na zavolání, aby řešil
zákazníkovy dotazy a problémy. Interaktivní internetová ko-
munikace, jako je ICQ, zvládá tuto netriviální situaci (sami ví-
me, že většinou tato centra volání a horké linky příliš nefun-
gují, linky bývají obsazené, obsluha nedovede okamžitě
odpovědět, volání jde na náklady volajícího) bravurně:

◆ ByR i zde jdou náklady na účet „volajícího“, v případě
paušálního či trvalého připojení už jsou zaplaceny, je
jedno, zda se tato komunikace uskutečnila či ne.

◆ Lze bezproblémově přijímat více dotazů současně
a postupně je vyřizovat; podle času, kdy přišly, podle
urgentnosti, podle schopnosti odpovědět okamžitě; je
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možné dotazy snadno předat (forwardovat) jiné osobě,
která jejich vyřízení zvládne lépe – to jde sice telefonic-
ky také, ale je nutné celý dotaz novému člověku odříkat
znova. To umožňuje daleko lépe vytížit tuto „linku“ –
vlastně nemůže dojít k tomu, že by bylo „obsazeno“,
žádný dotaz se neztratí.

◆ Komunikace je psaná, což má řadu výhod: hlavní je ta,
že pokud se sdělují technické informace (telefonní čísla,
odjezdy vlaků, adresy, jména), neobjevují se reakce „po-
čkejte, hledám tužku“, ale požadovaná informace je
okamžitě po obdržení uložena na počítači tázajícího.

◆ Protože programy jako je ICQ zvládají i posílání
souborů, máme zde další úroveň služeb a jejich komfor-
tu: táže-li se například osoba na letový řád, na technic-
ký předpis, na přesný itinerář cesty poskytované ces-
tovní kanceláří, stačí přibalit příslušný soubor a dotaz je
vyřízen nejrychlejší a nejpohodlnější formou pro oba
účastníky komunikace.

Vize, kdy bude mít každá osoba připojená k Internetu po
ruce dva druhy komunikace, „rychlý“ (typu ICQ) a „pomalý“
(e-mail), přičemž bude existovat i u onoho interaktivního
kompatibilita mezi různými programy (tak jako je tomu u e-
mailových klientských programů), je už velice blízko realitě.
Další technologický pokrok pak bude schopen odpovědět i na
další výtky, jako je například nutnost zdlouhavého psaní do-
tazů a odpovědí – rozpoznávání řeči umožní dotazy a odpo-
vědi, jakož i e-mailové zprávy diktovat.

Interaktivní komunikace je tedy další technologií, kterou
by neměla firma zanedbat. Její nasazení je (například pomocí
ICQ) jednodušší než u e-mailu, nevyžaduje náročné serverové
technologie, složitou konfiguraci a obsluha je nesrovnatelně
jednodušší než u e-mailu. Proto zde není takový tlak na to, aby
se s tímto produktem začala včas učit pracovat celá firma, nic-
méně už kvůli její jednoduchosti a rychlému přínosu není co
odkládat.
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Práce doma a obecně outsourcing 
činností s využitím Internetu
Představme si cílový stav, kdy jsou všichni pracovníci vaší fir-
my v trvalém propojení pomocí Internetu, přičemž využívají
nejen offline komunikaci (e-mail) a interaktivní komunikaci
(např. ICQ), ale jsou na firmu napojeni i dalšími způsoby – dí-
ky vzdálenému připojení pracují se soubory na síti a sdílejí je
s ostatními pracovníky, v režimu vzdáleného klienta pracují
s firemním ekonomickým systémem, využívají pro nutná pro-
diskutování témat s kolegy internetovou telefonii (v budouc-
nu možná videofonii?), mají přístup k úpravám stránek firem-
ního webu či firemního elektronického obchodu. Náhle
zjistíte, že v této situaci je trvalá přítomnost značné části pra-
covníků ve firemních prostorách vlastně zbytečná, že s výjim-
kou plánovaných porad a osobních schůzek mohou být kde-
koli na zeměkouli stejně jako ve vlastní kanceláři.

Toto není nijak objevná úvaha; objevným snad může být,
že by během zhruba dvou let mělo být díky klesajícím poplat-
kům za internetová připojení a k dalšímu pokroku v komuni-
kačních technologiích výhodnější takovéto pracovníky zaměstná-
vat v režimu“doma“, i když by to znamenalo nutnost refundace
jejich internetového připojení z prostředků firmy. Ušetření režie
spojené s činností pracovníka vs. refundace připojení k Inter-
netu vychází jednoznačně; pokud vás tato úvaha „od pasu“
nepřesvědčuje, požádejte firemního ekonoma, aby režie spoje-
né s existencí každého pracovníka vyčíslil. Zjistíte, že ač se se-
znam skládá se samých poměrně malých položek, je proklatě
dlouhý a může dosáhnout pár desítek procent jeho hrubé
mzdy. Toto si zejména malé či střední firmy velice málo uvě-
domují; obvykle zahrnou pod náklady na „provoz firmy“ co-
koli od nájmu přes nákup toaletního papíru až po leasing au-
ta pana ředitele, a málokdy dokáží rozepsat tyto položky na
výdaje spojené s existencí firmy a na výdaje spojené s existencí
konkrétního pracovníka. Dalším krokem úvah, opět nikoli objev-
ným a v zahraničí již předními analytickými firmami dokonce
pečlivě vyčíslený, je zvýšení kvality a množství práce, pokud ji
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pracovník vykonává doma. Jinými slovy, pracovník se dokáže
odvděčit zaměstnavateli vyššími výkony za to, že pracuje
v příjemném prostředí, které si zařídí a vybaví, jak chce a po-
třebuje, v pracovní době, která již není „od-do“, ale mění se
velmi flexibilně podle chuti pracovníka a také za to, že pracu-
je v blízkosti své rodiny. 

Je možné s tím polemizovat a opačný názor zní, že pracov-
ník se stane nehlídaným a začne se flákat. Obzvláště předsta-
vy o českém pracovníkovi a jeho pracovní kázni jsou v tomto
nelichotivé; zcela rozumím, že pro většinu zaměstnavatelů to
bude zcela nepřijatelná představa („von si bude dělat vedlej-
šáky! Nevím a nezkontroluju, co v pracovní době, za kterou jej
platím, dělá!“). Je příznačné, že „práce doma“ je ze všech zemí
na světě neporovnatelně nejdál v USA, v zemi, kde je stav za-
městnanec-zaměstnavatel a vůbec trh práce vyřešen pravdě-
podobně nejlépe na světě. Rozdíl v přístupu Ameriky, kde je
pracovník vlastně jakýmsi podnikatelem prodávajícím vlastní pra-
covní sílu, a většinou evropských zemí, kde se pracovník po-
kládá spíše za chovance ústavu, o kterého se musí jeho za-
městnavatel všemožně postarat a poskytnout mu mzdu
v případě nutnosti i za pouhou účast, zrovna rozšíření práce
doma nepomáhá. Zatímco se v USA očekává, že během příš-
tích let bude doma pracovat až několik desítek procent za-
městnaného obyvatelstva, jsou evropské státy daleko skeptič-
tější a podobné předpovědi raději nedávají k dispozici.

Práce doma místo v kanceláři je však jen jedním výsledkem
nových pravidel hry zvané „firma řijící na Internetu“. Taková-
to firma totiž může vyčlenit (dnešním termínem „outsourco-
vat“) spoustu činností mimo sebe sama, aniž se stane jejich ko-
ordinace nezvládnutelnou. To, že je lepší, když spoustu činností
provádějí najatí specialisté, placení od výsledku a ne od
hodiny, není žádná novinka – firmy ovšem toto nerady zavá-
dějí v intenzivní míře a skoro vůbec u činností, které jsou pro
ně podstatné, protože nad těmito „externisty“ mají špatnou
kontrolu. Pokud se ale budeme ptát, co tato špatná kontrolova-
telnost znamená, zjistíme, že problém není v tom, že by se da-
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ná osoba nějak vzpouzela, odporovala, zkrátka nebyla pod té-
měř fyzickým dosahem svého vedoucího, ale v tom, že nefun-
guje dobře komunikace. BodejR by fungovala, je-li vedena ta-
kovými starožitnými prostředky, jako je telefon, dopisy či
osobní návštěvy; pokud je ovšem ona outsourcovaná činnost
vedena s pracovníkem, který je (de facto) 24 hodin na Interne-
tu, a u kterého jeho „outsourcovaný šéf“ vidí v ICQ, kdy přes-
ně je a není online, může většina problémů odpadnout. V na-
šem vydavatelství existuje možná stovka pravidelných
spolupracovníků, kteří se nikdy s nikým z naší firmy neviděli
ani s nimi nehovořili; přesto se jedná o úspěšné autory knih
a článků, programátory, grafiky atd. Veškeré domluvy, počí-
naje prvotním kontaktem (například přes inzerát podaný na
Internetu) přes prodiskutování a podepsání smlouvy (diskuse
jde přes Internet, podepsání pak písemně – bohužel, to je jedi-
ná kaňka na již téměř dokonalém obrázku), až k činnosti vlast-
ní, kdy není zřídkavá třeba desítka kontaktů, desítka dotazů,
odpovědí a nadhozených témat denně, vše přes Internet. Bez
existence Internetu by vůbec nebylo možné, aby většina těch-
to spolupracovníků pro firmu pracovala, protože 400 km
vzdálenosti a současná nutnost až několika konzultací denně,
předání dokumentů atd. se téměř vylučují. 

Konstrukce se nám nyní pěkně uzavírá. Zmíněný outsour-
cing, který zahrnuje z jedné strany jak onu „práci doma“
u normálního zaměstnance, tak realizování jednoduché zakáz-
ky na dálku vyžaduje dvojí: firmu plně žijící v prostředí Interne-
tu, včetně třeba mzdové účetní, která realizuje výplatu onoho
člověka, nejlépe přes elektronický banking, a dále několik let
nabírání zkušeností s tímto novým, nezvyklým typem fungo-
vání firmy. Personální vztahy jsou vždycky velice citlivé
a hodně složité (ne nadarmo se této oblasti říká „personální
politika“, neboR práce s personálem skutečně nemá daleko od
politiky, kde není nejdůležitější viditelná realita, ale neucho-
pitelné vztahy a manévry), a tento internetový model je v žád-
ném případě nezjednodušuje – to, že si lidé zvyknou pracovat
s Internetem, ještě neznamená, že se z nich stanou roboti. Pro
stávající management je to nová, neprobádaná činnost, kterou
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musí zvládnout a vyznat se v ní, pro pracovníky je to obdob-
ně obtížné – mají náhle spoustu svobody (práce doma,
Internet zdarma) a nesmějí toho zneužít. Kultivování tohoto no-
vého trhu práce zabere desetiletí a možná i staletí v celospole-
čenském měřítku; firmě jeho úspěšné zavedení v některých
odděleních a u některých pracovníků bude trvat mnoho let
a neobejde se bez řady zklamání. Výsledný úspěch, daný zvý-
šenou produktivitou práce, úsporou nákladů, a stejně tak i zí-
skáním špičkových vzdálených pracovníků (kteří navíc budou
pracovat s radostí za poloviční plat jako v Praze, protože
v Bruntále takovou příležitost nedostanou), se ale vyplatí na-
tolik mocně, že jsou vedle něj výdaje na internetové připojení
takřka zanedbatelné. I to je byznys na Internetu.

Elektronicky uvnitř i navenek
Logická a samozřejmá otázka v oblasti elektronického byzny-
su zní: "já umím jen počítat koruny, co mě to tedy přinese?" Je-
dním z velmi důležitých a možná málo akcentovaných příno-
sů je právě mimořádné, revoluční zjednodušení veškeré
administrativy doprovázející nejen obchody, ale i běžnou čin-
nost firmy. Zatímco výrobní firmy již byly schopny během po-
sledního století zvýšit efektivitu výroby o tisíce procent, admi-
nistrativa se od dob c.k. mocnářství příliš nezměnila, bez
ohledu na vyspělost ekonomiky. Zatímco ubylo manuální prá-
ce, přibylo práce s papíry v kanceláři – to není příliš velký po-
krok, ten nastane, až ubude obojí této práce ve prospěch práce
tvůrčí. Efektivita, kterou znamená už jen převedení komuni-
kace z papírové do elektronické (což je stále ještě jeden z prv-
ních kroků, bude následovat postupné odbourávání rutinní
obchodní komunikace tím, že se budou např. domlouvat „po-
čítače mezi sebou“), už byla mnohokrát vyčíslována a panuje
shoda, že dosahuje až mnohonásobného zkrácení potřebného
času. Snadný důkaz poskytuje právě e-mail: denně jste schop-
ni vyřídit možná desítku kratičkých, operativních porad nebo
dvacítku dopisů nebo padesát telefonátů. Pokud si toto vše od-
pustíte, vyřídíte s klidem dvě stovky mailů, což současně ob-
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sahuje jak oněch deset porad, tak důkladnější odpově* na dvacet do-
pisů a ještě současně promptní vyřízení padesáti telefonátů. Přičemž
jste daleko méně stresováni, jste pány svého času a pracovní-
ho rytmu, a zbude vám ještě polovina pracovní doby na tvůr-
čí činnosti – pokud se ovšem s e-mailem naučíte pracovat ru-
tinně.

(Samozřejmě nechci v jakoby opojení technikou  horovat
pro vytlačení veškerého lidského kontaktu stykem elektronic-
kým; „brainstormingové“ porady, motivační schůzky, diskuse
a spory, a samozřejmě i méně příjemné věci jako je kritika a ře-
šení vážných problémů se budou vždy lépe řešit v osobním
styku, v setkávání osobností. Ale právě eliminování naprosto
rutinních, strohých jednání a komunikací díky elektronické
formě poskytne daleko více času – a také chuti! – se osobně se-
tkávat a diskutovat z očí do očí).

Jakmile e-mail, nejlépe doplněný interaktivní elektronic-
kou komunikací zavedete a hlavně si na něj všichni ve firmě
zvyknete, jsem přesvědčen, že podobné motivační prostředky
k implementování elektronické komerce jako je tato kniha už
nebudete potřebovat – uvědomíte si, kolik času a zbytečně vy-
nakládané rutinní činnosti ušetří to, že budete ihned přemý-
šlet o tom, jak tyto technologie zavést dál, do styků se svými
zákazníky, partnery a vzdálenými spolupracovníky. V tomto
okamžiku se stáváte firmou, pro kterou je už snadné imple-
mentovat jakýkoli další krok v elektronické komerci a komu-
nikaci – jste na něj připraveni, máte vybudovány základy, do-
vedete si jej dobře představit a naplánovat. 

Budete-li chtít realizovat onu „velkou“ internetovou ko-
merci, tedy otevřít vlastní internetový obchod, zavést nabídku
služeb na Internetu, realizovat s partnery komerci business-to-
business, musíte na to být připraveni, a to zejména tím, že va-
še firma už bude elektronicky fungovat sama uvnitř; čím delší do-
bu, tím lépe – rok považuji za minimum. Elektronické
(internetové) fungování firmy uvnitř je nezbytným předpokla-
dem pro zavedení podobných vztahů navenek; zcela zapo-
meňte na to, že byste nejdříve vytvořili aktivitu v e-commerce
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a pak tomu nějak přizpůsobovali činnost firmy, a nesmírně
těžké, s pracným klopýtáním přes spoustu překážek a s nut-
ností zvládnout v krátké době mnoho revolučních přeměn, je
budování vnitřního i vnějšího internetového života zároveň. 

Pomůžete si tak jako tak
Shrňme, co vyplývá z této kratší kapitoly. Zavedení interneto-
vých, či obecně elektronických komunikačních technologií,
zvyknutí si na Internet jako na běžnou součást světa, který je
okolo nás, kterému je nutno rozumět a umět s ním žít i praco-
vat, je evidentně přínosné (finančně, časově) pro prakticky
každou firmu už dnes. Zároveň je to nezbytný předpoklad pro
budoucí realizaci rozsáhlejších internetových strategií mimo
firmu, strategií, jejichž výhodnost ještě dnes nemusí být zřejmá
či které nejsou z pohledu priorit firmy na pořadu dne. To, že
dobrým zavedením těchto technologií docílíte velice rychlého
účinku a návratu vložených investic, je nutné neustále zdůraz-
ňovat – zejména v současném stavu domácí ekonomiky je má-
lokterá firma nakloněná k realizování „strategických plánů“
a snaží se o rychlou návratnost jakékoli investice; elektronické
komunikační technologie mu toto splní (navíc – investice je
poměrně malá) a posunou zároveň firmu do stavu připrave-
nosti na realizování oněch vzdálenějších plánů.

Pouze stav, ve kterém se (zejména) elektronické komuni-
kační technologie stanou firemním standardem, a to standar-
dem jediným, tj. firma bude usilovat o postupné vytlačování
jiných druhů přenosu informací, může vést k pronikavým vý-
sledkům a výraznému prospěchu. Nemá moc smysl ani živel-
né pronikání Internetu do firmy, ale vůbec velice kontrapro-
duktivní je omezení přístupu k Internetu a tudíž internetové
gramotnosti jen na několik vyvolených osob; tím naopak vznik-
nou propasti v komunikaci uvnitř firmy.

Realizování firmy v prostředí Internetu (vlastní „aktivní“
web) a docílení všeobecné elektronické komunikační gramotnosti
pomůže firmě získat jednak nezbytné zkušenosti a rozhled
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pro další činnost, ale dokáže též přesvědčit skeptiky, často
z řad vrcholného managementu. Internetoví profesionálové
vidí tyto činnosti jako triviální a nechápou, proč se k tomu ve-
dení firmy staví odmítavě; ve skutečnosti se musí opravdu
překonat u řady pracovníků značná bariéra, aby se s Interne-
tem s radostí spřátelila jak ona zmíněná uklizečka, tak třeba
padesátiletý firemní ekonom či účtař, který se za posledních
pět let s velkým přemáháním naučil ovládat Excel. Toto vede-
ní firmy obvykle dobře vidí a cítí, a je potřeba přinést opravdu
mocné argumenty, jako jsou úspory a vyšší profit bez nutnos-
ti rozsáhlých, riskantních změn ve firmě. A to realizace „firmy
fungující na Internetu“ nabízí a umožňuje. 
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Kapitola 5

Jdeme do obchodu
Až te] se v knize dostáváme k elektronickému obchodu – k tomu,
čemu by se podle svého názvu měla věnovat kniha celá. Proč
byla větší část knihy věnována jiným tématům, netýkajícím se
přímo elektronického, internetového obchodování?

Internetovým obchodům je podle mého názoru věnována
ze strany médií i nejrůznějších komerčních firem přílišná po-
zornost. Stávají se miláčkem médií – dají se jasně vykreslit
a představit, mají své téměř nadpozemské hrdiny (Ama-
zon.com – ale  už se jaksi neříká, že nikdo jiný), v několika vě-
tách se dá dychtivému zájemci vykreslit model, jak obejde dis-
tributora, který jej dře z kůže a stejně nic neprodá, a jak se
budou zákazníci řadit na Internetu do fronty, když dostanou
pět procent slevu. Určitě to není představa naprosto zcestná
a určitě se nejedná o lacinou a falešnou vábničku, jak prodat
firmám více serverů, více internetového komerčního softwaru,
dražší připojení atd. V předchozích kapitolách jsem ale chtě-
l sdělit, jaké jiné, naprosto opomíjené, přitom poměrně snadno
realizovatelné a hlavně pro skutečnou internetovou komerční stra-
tegii nezbytné činnosti se jakékoli firmě v oblasti Internetu
a elektronické komunikace nabízejí. Ulakomit se hned ze za-
čátku na nějakou rozsáhlou internetovou komerční strategii,
aniž ve firmě dvě třetiny lidí vědí, co to je Internet, je nezodpo-
vědné – nelze ovšem mít dodavatelům internetových komerč-
ních technologií za zlé, že akcentují právě tyto atraktivní ob-
chodní postupy, neboR je to přesně podle zákonů marketingu. 

Navíc jsem – a to je v Internetu co říci! – značně skeptický
co se týká šancí na úspěšnou existenci stovek či tisíců interne-
tových obchodů typu business-to-customer, tj. prodávajících
koncovému zákazníkovi, koncovému spotřebiteli či uživateli.
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Logika internetového obchodu a také zahraniční zkušenosti
ukazují, že zatímco může (musí!) ve státě existovat 5000 fyzic-
kých knihkupectví, je místo pro dvě internetová; zatímco
v něm působí deset tisíc drogerií, vystačí si na Internetu tři. To
ale naprosto neznamená, že se časem nemusí dvě třetiny vaší
produkce prodávat přes Internet, s podstatně vyšším ziskem
pro vás a podstatně menším podílem pro obchodní řetězec; jen
bych chtěl ukázat, že Internet znovu (pokolikáté už?) si zreali-
zuje všechno po svém, a našim berličkám a analogiím vycháze-
jícím z fyzického světa se obvykle vysměje.

Obchod je složitý. Musí být?
Vybudovat internetový obchod je ta nejtěžší ze standardních in-
ternetových aktivit. Vybudovat jakž-takž vypadající internetový
časopis není těžké – stačí jeden nadšenec a ten si to vše obslou-
ží, vytvoří jej po programátorské stránce a ještě jej naplní po
stránce autorské. Vybudovat dobrý firemní web vyžaduje ob-
dobnou péči, jen je potřeba více koordinace s firmou. Vybudo-
vat obchod, který není jen formulářem s dvěma nebo padesáti
políčky, a který je navíc schopen kvalitně plnit své závazky
k zákazníkům, je podstatně, mnohonásobně těžší. (Nehovořím
o tvorbě špičkových, světově obdivovaných časopisů či webů;
to je samozřejmě hodně těžké, stejně jako je hodně těžké se do-
stat do první světové desítky ve sprintu na sto metrů. Ale za-
tímco si může onen relativně jednoduše vytvářený časopis či
firemní web, popřípadě i jiná zajímavá služba, získat příznivý
ohlas odborníků, bude obchod, na kterém někdo strávil jen
pár měsíců práce, prvním znalcem poprávu diskvalifikován). 

Tvorba internetového obchodu, který má všechny náleži-
tosti k tomu, aby se mohl prohlásit alespoň za standardní, úpl-
ný obchod, si vyžádá zhruba rok práce přinejmenším pro jed-
noho hodně šikovného programátora, s výraznou účastí
tvůrce a ideového formovatele tohoto obchodu, a v jeho dal-
ším chodu, rozvíjení a růstu je obvykle nutný programátor na
plný úvazek (nehledě k dalšímu personálu, který obchod na-

Dělejte byznys na Internetu

142



plňuje daty; i zde je nutné rychle vymýtit iluzi, že se překon-
vertuje nějaká získaná databáze a veškerá předprodejní obslu-
ha obchodu tím končí). To jsou docela značné výdaje, které
jsou v případě neúspěchu definitivně vyhozené z okna – když
se buduje „kamenný“ obchod, dají se v případě neúspěchu vý-
daje do budovy a zařízení zpravidla z větší části získat zpátky.
Není proto divu, že firmy na tento postup hledí trošku s nevo-
lí a pokud za nimi přijde obchodník, který nabízí kompletní in-
ternetový obchod, už vybudovaný a odzkoušený, za třicet tisíc, mají
tendenci kývnout; minimálně si řeknou – tím moc neztratím.
Není to pravda, cosi ztratí: čas, strávený vnuceným zacouvá-
ním do slepé uličky a dále ještě potřebný k vycouvání z ní,
ztratí renomé v oblasti internetových obchodů a ztratí často
i víru v tento typ podnikání, protože obchod nebude úspěšný.
Pravdou ale je, že se získají zkušenosti, a ty se na Internetu
zvláště cení. 

Poznámka: zahraniční zdroje uvádějí, že výdaje na zřízení interne-
tového obchodu nejen že neklesají, ale naopak silně rostou; pro USA
se uvádí, že pro vytvoření pořádného, konkurenceschopného obchodu
je potřeba investice v řádu několika milionů dolarů.  Čím je to dáno?
Na začátku skutečně stačil obchod sestávající z pár stránek, z kata-
logu a „košíku“; nyní, pod konkurenčními tlaky velkých, obsáhlých
obchodů, už toto stačit přestává. Podobná situace ale platí i u nás;
zákazník se necítí dobře v obchodě, který je tvořen několika chudými
stránkami, potřebuje pokročilé vlastnosti a komfort - a to něco stojí.

Nechci tyto druhy internetových obchodů příliš odsuzo-
vat. Ty, které jsou v současné době k dispozici, jsou ve své prv-
ní či druhé generaci a nejlepší z nich se rychle vyvíjejí – jejich
tvůrci je zejména otevírají pro uživatelské úpravy, aby se sta-
ly skutečnou platformou pro vybudování internetového obcho-
du, ne instantním internetovým obchodem. Jejich role v tom, že se
hodně lidí naučí rychle elektronickou komerci chápat, i třeba
zčásti chybně, je významná, pomáhá posunout oblast interne-
tového obchodování dál. Navíc, nejméně dva systémy vyšší
třídy (tedy uživatelsky velmi otevřené, fungující jako kvalitní
platforma) této třídy na světě existují, a jsou to:… ale ne, slíbil
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jsem, že v této knize zásadně nebudu propagovat jednotlivé
systémy od jednotlivých výrobců, byl by to pohled příliš sub-
jektivní a zaujatý. A navíc: systémy a firmy přicházejí a odchá-
zejí, Internet zůstává.

Místo toho se budu v této kapitole maximálně soustře]ovat
na definování a odůvodnění základních složek, podstatných
vlastností, které musí internetový obchod mít. Ty tvoří jeho
kvalitu a jeho úspěch; jakým programátorským či jiným po-
stupem k nim tvůrce webu dospěje, je sice důležité, ale pro ús-
pěch obchodu ne podstatné. 

Národ nebo komunita
Internet je zároveň neuvěřitelně široký, objímající celý svět
a současně jednorozměrný: stírá hranice mezi státy, regiony,
městy či ještě menšími oblastmi velice spolehlivě a jednoduše.
Chcete-li vybudovat internetový obchod, musíte mít obojí na
paměti: byR vás současně může lákat, že tím, že otevřete na
Internetu stránku, obsáhnete potenciálně celý svět, současně
platí, že kdokoli jiný může udělat totéž a vašemu plánované-
mu obchodu silně konkurovat. Omezíme-li se na náš stát, pak
platí, že jakýkoli internetový obchod zaměřený na všechny ob-
čany tohoto státu může být tvrdě konkurenčně napaden ob-
chodem jiným, a je prakticky jedno, odkud – dokonce i ze za-
hraničí. Toto nebezpečí nebývá často reflektováno: tvůrce
obchodu nevidí, že by kolem něj něco podobného existovalo,
a zpravidla netuší, zda se něco takového chystá. Pokud je ob-
chod budován pořádně, může od rozhodnutí k spuštění uběh-
nout rok či rok a půl: během té doby se mohou objevit dva po-
dobné, a třeba i lepší projekty. Obchod zaměřený na celý stát
je samozřejmě atraktivní – vždyR deset miliónů potenciálních
budoucích uživatelů a zákazníků má u nás nanejvýš televize,
žádný obchod postavený z cihel či betonu na to nemá nárok.
Nicméně konkurence se může objevit nečekaně a odkudkoli,
a s ní i výhoda, kterou jste nečekali: místo vzniku s levnější
pracovní silou, lepší napojení na dodavatele prodávaného
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zboží, šikovněji provedený koncept obchodu po stránce tech-
nické, obsahové, grafické, silnější investor schopný vás dlou-
hodobě „podrážet“ v cenách, mohutně inzerovat a podobně. 

Druhou možností je obchod, který se soustře]uje na tzv.
tržní výklenek (tržní nika, market niche); třetí, svým způso-
bem podobnou možností je obchod zaměřený na lokální uži-
vatele – což je vlastně také tržní výklenek. Zatímco v prvním
případě oslovujete národ, ve druhých dvou komunitu – část
národa, jasně popsatelnou, aR svými zájmy (při našich deba-
tách se pro ně vžilo jakési kódové označení kaktusáři, milovní-
ci těchto rostlin snad prominou), nebo tím, že žijí v určitém re-
gionu a sdílejí jeho zájmy, potřeby, nabídku. 

Obchod oslovující komunitu bude zdaleka méně ohrožen
konkurencí než obchod oslovující národ; současně si ale musí
nechat zajít chuR na velký obrat, i když jeho relativní zisk (pro-
centuální vůči celkového obratu) může být docela snadno vyš-
ší než zisk obchodu všeobecného. Takovýto obchod se musí
podle toho chovat – nesmí se tvářit indiferentně, ale musí se
svou komunitou žít, musí se stát její součástí, jejím informáto-
rem, její zpětnou vazbou, komunita zkrátka musí cítit, že ma-
jitel obchodu je jedním z nich. To platí stejně o komunitě typu
„kaktusáři“ (stěží si lze představit, že by kaktusářský web tvo-
řil a obsluhoval někdo, pro kterého není tento obor celoživot-
ním koníčkem), jako o komunitě geografické (turistická oblast;
zde samozřejmě jde trošku o něco jiného, o odchytávání při-
cházejících turistů, prezentování zdejšího kraje a přesměrová-
ní je do míst, kde mohou s chutí utratit své peníze – ale stěží
může tento web tvořit cizinec bez hlubších, přirozených vzta-
hů k regionu). 

Není zúžení celého světa internetových obchodů na pouze
dva typy, národní (respektive „celosvětový“) a obchodu urče-
ného pro úzkou komunitu příliš omezující, či vůbec nepravdi-
vé? Skutečně existují jenom tyto dva typy obchodů, a mimo
nich pšenka nekvete? Protože internetový obchod není ještě
zrovna prověřenou oblastí, jsem zde na trošku nejisté půdě –
domnívám se, že toto jsou dva hlavní směry výbojů a rozvoje in-
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ternetových obchodů, okolo kterých se však rozroste docela širo-
ká, pestrá a dnes zcela nepředvídatelná síR dalších vztahů a ak-
tivit, zcela jistě zařaditelných mezi internetovou komerci. Ne-
rad bych zanechával své čtenáře jen u takovýchto mlhavých
proroctví: mám na mysli různé křížové aktivity, jako jsou na-
příklad kluby nabízející slevy při více útratách, jako jsou služ-
by nabízející vyhledání nejvýhodnějšího nákupu či celé skupi-
ny nákupů, firmy nabízející komplexní službu (tj. nemusíte
hledat, objednávat a vyjednávat jednotlivé segmenty služby
typu čtrnáctidenní dovolené v horách), nezávislé informační hor-
ké linky, placené i neplacené, překladatelské služby, realizace
dárků, neočekávaných překvapení, nalezení nových přátel na
dovolené, pomoci v nesnázích a podobně. Mějme opět a vždy
na mysli, že dle mého názoru nejdokonalejší definice Interne-
tu je, že Internet je odraz fyzického světa. Odraz není kopie, kte-
rá je věrná, ani obraz, který něco převezme a něco vynechá; od-
raz povinně převezme vše, ale přetvoří si to podle svého –
a dokáže si přidat leccos svého. Pravděpodobně vše, co existu-
je ve fyzickém světě, bude odraženo světem internetovým;
Internet je zde až pozoruhodně vynalézavý – vždy ale očeká-
vejte, že je to trošku říše za zrcadlem, kde se fantazii (díky tech-
nologii) nekladou meze. Musíte ale naslouchat, vnímat a rych-
le reagovat: kdo by například na začátku roku 1997 čekal, že
v té době naprosto neznámý komunikační prostředek jménem
ICQ začne téměř vytlačovat elektronickou poštu? (A mohu
potvrdit, že dnes denně „prohodím“ okolo stopadesáti zpráv
přes ICQ oproti stovce e-mailů a považuji to za prospěšné pro
svou práci; kdyby mně někdo na začátku roku 1997 tvrdil, že
to tak bude, nevěřil bych mu ani slovo).

Poznámka: není rychlost vývoje Internetu nebezpečná pro pod-
nikání? Často takto argumentují zdrženlivější firmy: nebudeme se
vrhat a investovat do něčeho, co se za rok může úplně změnit, ještě
nevidíme ten jednoznačný směr, dlouhodobý trend. Je to pravda,
Internet je se svým dynamickým, nevyzpytatelným vývojem „pěkně
protivný“, jenomže i to je součást rizika, součást hry o velkou výhru.
Budete-li investovat do internetové aktivity a uvidíte-li, že se vývoj
ubírá nečekaným směrem, stejně jste jedním z nejvíce připravených
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hráčů na to, abyste tuto změnu využili ke svému prospěchu – nebo,
přesněji řečeno, měli byste vyvíjet své aktivity tak, abyste na změny
byli připraveni a mohli rychle reagovat. Jen velmi málokdy zname-
nají změny a „nečekané zatáčky“ ve vývoji Internetu skutečně zánik
nějaké technologie či trendu (výjimky potvrzují pravidlo), většinou
spíše jde o to, že se náhle objeví nová, nesmírně slibná, prázdná
a neprobádaná oblast. A obsadí ji ten, kdo je jí v daný moment nejblíž. 

Hra o planetu (nebo alespoň stát)
Jste zřejmě opětovně utvrzováni v názoru, že účelem této po-
dle všeho centrální kapitoly knihy je vás pouze strašit a odra-
zovat od realizace internetových obchodů, a přesměrovávat
vaši iniciativu do nudných oblastí, jako je firemní web či vnitř-
ní elektronická komunikace firmy. 

Naopak; ještě se budu dále věnovat komerci business-to-
business, kde si nedovolím klást téměř žádné pochybovačné
překážky, ale i v „tradičním“ internetovém obchodu spatřuji
obrovské šance. Jako v každém podnikání platí i zde, že je to
jako u sázky na koníčky: vyšší sázka, vyšší riziko, šance vyšší
výhry. Internetový obchod (zejména onen „planetární“) zna-
mená vysokou sázku, vysoké riziko a šanci hodně vysoké vý-
hry. Proto mají podniky jako je Amazon.com tak vysoký kurs,
proto jsou na americkém burzovním trhu ceněny podobně vy-
soko jako Ford Motor: protože je zde určitá šance, že budou za
deset, dvacet, padesát let ovládat třeba desítky procent celo-
světového obchodu, a to nejen ve své původní oblasti – a to už
jsou hromádky peněz čítající třeba stovky miliard dolarů, část-
ky dnes nedosažené žádnou firmou na světě. 

Pokud by se vaší firmě podařilo dominantně obsadit inter-
netový obchod v dané (zřejmě naší) zemi s daným typem pro-
duktu, a pokud bude správná úvaha, že se během (dejme to-
mu) deseti let bude přes Internet prodávat 40 % tohoto typu
produktu, pak to nejen znamená, že ovládáte (řekněme) 30 %
obratu dané komodity v naší zemi, ale především, že mezi vá-
mi a zákazníkem už nikdo není, žádný distributor, prodejce,
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nikdo – nenapadá mě, kdo by to dnes u nás a vůbec na světě
mohl o sobě tvrdit. Nejenom že si zachováte celý rabat (pokud
nejste výrobcem, může to u takovéhoto tržního podílu být
50 % i víc), ale zároveň získáte přímý kontakt se zákazníkem,
což může znamenat až vytvoření komunity („klubu“), tedy tr-
valého, těžko rozbitelného vztahu do budoucna. Tato předsta-
va je pro každého výrobce nebo velkého distributora z říše snů
– rovná se efektu, jako kdybyste v tomto okamžiku vlastnili
třetinu obchodů s daným zbožím v celé republice, ale přitom
prakticky neměli starosti a výdaje s jejich budováním či kupo-
váním, udržováním a vůbec jejich finanční životaschopností. 

Závod stěží začal; nemá pravidla, nemá rozhodčí, má začá-
tek, ale nemá cíl, soutěžící odpadávají a přistupují, jak se jim
zlíbí. Cenu nikdo nevyhlásil; kdosi tvrdí, že vše skončí špatně,
jiný, že na konci čeká pohádkové bohatství. Závodí se férově
i neférově. Co na to říká vaše bojovné srdce, vaše soutěživá
mysl?

Komunita není neslušné slovo
I pokud nemáte takovéto gigantické cíle a usilujete jen o ob-
chod v dané komunitě či oblasti, nemusíte se cítit nijak skrom-
něji. Pojem „komunita“ je v našich zemích vnímán jako cosi
nepatřičného; nemusí přitom jít o žádné reminiscence. Komu-
nita je bohužel velice často vnímána jako kaz na dokonalém
obrazu, jako zatáčka na dálnici nebo vřed ve velkém městě:
pár ulic obydlených lidmi, kteří se od „nás ostatních“ nějak
a zcela zbytečně liší. 

Velkým, hodně rozšířeným omylem je, že postup „civiliza-
ce“ a „sjednocení Evropy“ přispěje k tomu, že budeme vypa-
dat všichni stejně a komunity vymizí; opak bude (zřejmě)
pravdou. Právě to, že dojde ke sjednocení velkých státních cel-
ků a k rozšíření komunikace mezi nimi (a internetové komunika-
ce samozřejmě, vždyR to už právě nastává), bude znamenat, že
se nejrůznější komunity, aR postavené na zájmech a zálibách,
osobních preferencích, sexuální orientaci nebo samozřejmě
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místní příslušnosti a historii, budou daleko více vyhraňovat,
budou viditelnější a aktivnější. Nemusíte souhlasit a můžete
existenci a především vzrůstající vliv komunit, coby přirozený
tlak proti tzv. globalizaci zanedbat či ignorovat; existují názo-
ry pro i proti a Internet si stejně vybere svého vítěze sám.

Internet hraje v oblasti komunit jasnou roli katalyzátoru,
urychlovače. Komunity byly, jsou a budou i bez něj, ale on je
podstatně posiluje, některé dokonce z téměř latentní fáze až
do významné, hybatelské pozice (například jen díky Internetu
a prostřednictvím Internetu vznikla v USA řada občanských
skupin a hnutí, dnes významně ovlivňujících dokonce záko-
nodárství Spojených států). V některých vizích týkajících se
budoucího vývoje lidstva se dokonce Internetu, respektive je-
ho nástupci a z něj vyplývající všeobecné komunikační schop-
nosti oslabení vlivu masových komunikačních prostředků
a osvobození člověka od jejich vlivu přisuzuje hlavní role na
zformování „nového člověka“, výsostné a těžko manipulova-
telné individuality; rád se přiznám k tomu, že tyto vize (tj.
„konec konzumní společnosti“) s nadějí sdílím, ale jsou ne-
pochybně natolik vzdálené a natolik v mlhách, že se jimi v té-
to knize netroufnu hlouběji zabývat. 

Proti spojení „Internet = komunita“ se právě dnes, na roz-
díl od prvních let Internetu, často ozývají nesouhlasné argu-
menty. Jejich autoři oprávněně namítají, že v první vlně se na
Internet vrhli právě nonkonformní lidé, kteří jsou na něm do-
dnes velice hlasití a vytvářejí jeho zkreslenou mediální podobu;
tvrdí, že další vlny internetových „přistěhovalců“ budou už
tvořeny běžným průřezem populace, z větší části poddajnou,
manipulovatelnou masou. Ta vytvoří hlavní proud Internetu
i internetové komerce a že komunity budou opět odtranspor-
továny někam na okraj života (protože nebudou pro žádnou
komerci zajímavé) a tím jejich dočasně silná role v Internetu
skončí. Jsme opět u jednoho z velkých dilemat Internetu
(a možná i celé moderní společnosti), které asi nebude rozklí-
čováno tak brzy; u sporu dvou názorů, ze kterých jeden tvrdí,
že lidé změní Internet a druhý, že Internet změní lidi. Jak asi z té-
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to knihy víte či tušíte, autor se domnívá, že Internet způsobí vý-
razný vliv vzrůstu komunit a vůbec individuálního projevu člověka,
i když v krátké době (několik desítiletí) samozřejmě nepotlačí
běžnou konzumní společnost, možná ani příliš nezbrzdí její
rozvoj - což znamená, že se část Internetu nepochybně silně
konzumně přizpůsobí.

Je tedy možné, že vliv komunit nepůjde až tak hluboko; je
ale nesporné, že Internet je jejich zatím vůbec nejlepší živnou
půdou, nikdy jim ostatní lidstvo nedovolilo tak rozkvést a tak
se realizovat. Proto je jejich oslovování (i komerční) přes Inter-
net velice logické – vždyR Internet je místem, kde tyto komuni-
ty vznikly, kde se setkávají a rozrůstají, kde se realizují, které
považují za svoje. Přenesme se přes současné bolestné ekono-
mické problémy naší země – je často zmiňováno, že zhruba
v dvacátých letech 21. století bude 20 % (západo)evropské po-
pulace schopno uživit (není myšleno jen potravinami, ale
vším, co lidé k životu potřebují a žádají) zbývajících 80 %; to
samozřejmě přináší nejen obrovský problém nezaměstnanosti,
ale současně vzrůstající prostor pro život majoritní části popu-
lace, například v komunitách. 

Internet se již dnes stal doslova domácím hřištěm pro ko-
munity, které žijí i ve vyspělých civilizacích (často bohužel
právě v nich) na okraji, byR nepřekračují žádné zákony, ale
pouze zažitá schémata. Typickým příkladem jsou například
homosexuálové obojího pohlaví, popřípadě příznivci dalších
nezvyklých sexuálních orientací a zvyků (zcela v rámci záko-
na); na Internetu dnes existuje daleko více časopisů pro tyto
skupiny než v tištěné podobě, prakticky pouze zde existují
stovky diskusních skupin a speciálních „komunitních“ webů,
a to vše je pochopitelně doprovázeno stovkami internetových
obchodů; podle jejich kvalitního provedení i multijazykové
výpravy soudím o jejich komerčním úspěchu, osobní zkuše-
ností posloužit nemohu. Proč se zde Internet stal skutečnou
živnou půdou, je jasné – jiná dosud neexistovala a osamělost
či doslova vyděděnost byla dostatečným hnacím motorem.
Mnohem více komunit ovšem čeká na vznik; nemusí jít o lidi
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hnané tak silnou touhou, ale třeba (na druhém konci) skuteč-
ně o „koníčkáře“, i kdyby koníčkem byla dávno zaniklá
a skoro neznámá rocková kapela či sbírání něčeho hodně
zvláštního. 

Zatímco si tvůrce obchodu zaměřeného na komunitu nemů-
že dělat naději na obrovské obraty, má daleko snazší šanci
k proniknutí ke svým zákazníkům, a současně o ně asi nebu-
de příliš nucen bojovat s konkurenčními obchody (zmíněná
výjimka z části „Čtyři klíče“ níže): žádné totiž nejsou. Vznik-
ne-li mediální web (internetový časopis), diskusní web atd.
dané komunity, bude i obchod s chutí přivítán – v boji proti es-
tablishmentu je i komerce dobrou zbraní. Propojení komunity
s obchodem bude bezbolestné; důvěra komunity v obchod,
který ji bude zásobovat „jejím“ zbožím, se dá získat snadno.
Co není příliš slibné, jsou obraty a tudíž zisky – proto je dnes
zřetelně vidět, že většina těchto obchodů je v rukou nadšence,
člena komunity, který by zmíněné zboží nejraději poskytoval
zadarmo, pokud by mohl. Ne všechny komunity se ale takto
vymykají běžnému životu, ve kterém směna peněz za zboží
hraje roli; a hlavně, zpátky k naší velké zásadě – pamatujte na
budoucnost. Dnes malá komunita, zítra vlivná a bohatá skupi-
na; nejeden obchodník na tom udělal jmění, třeba na květino-
vé lásce sedmdesátých let. 

Ráj statistik a prognóz
S čím se setkáme na Internetu velice často, jsou statistiky. Jed-
nak je možné velmi mnoho věcí spočítat, vyčíslit daleko snáze
než ve fyzickém světě, jednak si internetový průmysl tyto sta-
tistiky vynucuje, protože mu poskytují alespoň jakýsi podklad
pro prognózy do budoucna. 

Obojí je dnes nesmírně důležité – jak statistiky existujících
jevů, tak prognózy. Skoro vše, co se na Internetu dělá, je pro
budoucnost; buduje se s ohledem na stav, který bude za něko-
lik let. Internet se vyvíjí nesmírně rychle a také značně nepřed-
vídatelně, takže lze tato budování připodobnit například k to-
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mu, jako kdyby Benzina začala budovat čerpací stanici upro-
střed pole s tím, že tu „podle předpovědí“ má časem vést dál-
nice. Jenomže za tři roky se ukáže, že dálnice se postaví o pět
kilometrů vedle. Proto existuje statistik a prognóz velice mno-
ho, a neustále se upřesňují – a stejně to dopadne v praxi obvy-
kle tak, že pokud se potvrdí se statistickou chybou ± 50 %, je
to ještě dobrý výsledek.

V této části kapitoly se tedy budu věnovat existujícím sta-
tistikám a prognózám; tvoří vlastně určité zázemí různým tvr-
zením v této knize o tom, kam se Internet vyvíjí či vyvíjet bu-
de, co bude a nebude významné, jak se chovají či budou
chovat jeho uživatelé. Pokusím se též některé statistiky ko-
mentovat – zejména ze současného pohledu, ne všechny jsou
totiž naprosto aktuální.

Objem reklamy
Podle firmy eMarketer (www.emarketer.com) budou mít in-
vestice do reklamy na webu a mimo teritorium USA (tedy ne na
celém Internetu, je zde například vyloučena reklama v e-mai-
lu atd.) následující křivku, navazující na objemy z minulých
let (čísla v milionech dolarů – ve druhém sloupci jsou pak uve-
dena čísla i projekce reklamy na webu jen v USA):

Jak ukazuje tabulka, je křivka hodně strmá a přinejmenším
zdvojnásobování ročního obratu se zastaví až v roce 2002. Za-
tímco v USA se má už v roce 1999 utratit 2.6 miliardy, bude
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v ostatním světě tato částka dosažena až o dva roky později –
Amerika samotná ovšem v té době také poroste. Křivka uka-
zuje, že ostatní svět je za USA pozadu zhruba o dva roky –
vezmeme-li si reklamu v USA o dva roky zpět, docela dobře
kopíruje tuto křivku i predikci. Shoda v tom, o kolik je ostatní
svět (naši republiku lze víceméně do průměru tohoto světa po-
čítat, je jen mírně pozadu za západní Evropou, která je pro
„ostatní svět“ určující) pozadu za USA a zda si tuto ztrátu udr-
žuje, dohání či zvětšuje, je důležitá – sledovat vývoj v USA
znamená něco jako „vidět do budoucnosti“.

Růstový koeficient mezi rokem 1998 a plánem v roce 2002
(asi 3500 %) je sice pěkný, ale stále to znamená, že i v roce 2002
bude webová reklama ujídat pouze malé sousto z celosvěto-
vých reklamních rozpočtů, okolo čtyř procent. Pokud ovšem
čísla vztáhneme na Českou republiku, pak v porovnání s cca
30 milióny Kč investovanými do internetové reklamy v roce
1998 se můžeme v roce 2002 dočkat už celé miliardy korun –
a to je částka, nad kterou vlastníkům dnes zhruba desítky we-
bů, které profesionálně poskytují prostor pro reklamu, zaple-
sá srdce.

Ztíží internetové obchody život 
obchodům kamenným?
Prodeje na Internetu rostou, ale znamená to, že se už nyní mu-
sí „kamenní“ obchodníci obávat, že přijdou o svůj byznys? Po-
dle nedávné studie v USA se zdá, že ano: 39 % Američanů při-
pojených k Internetu (tj. cca 20 % z celé populace USA) už
tvrdí, že chodí méně často do obchodů, protože nakupují na
Internetu. V konkrétních oblastech je to ale ještě zřetelnější: li-
dé už nyní nakupují stejnou měrou software na Internetu jako
v krámě, v hardwaru dokonce více. U knih zatím převažuje
kamenný svět (63 %), u oblečení také (68 %) – ale drtivá převa-
ha to není.
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Za kolik se prodá zboží?
Kategorie, kterou se v knize nejvíce zabýváme, je prodej zboží
koncovým zákazníkům; statistiky a předpově] (různé zdroje,
v milionech dolarů) vypadají následovně:

Je zajímavé, že se zde jen zřídka překročí dvěstěprocentní
meziroční nárůst (v reklamě běžně) a také částka deseti mili-
ard dolarů v roce 2000 nevypadá zrovna ohromivě. Například
v roce 1997 tvořil celkový „retailový trh“ objem 2 125 000 mi-
liónů dolarů, tj. dva biliony dolarů – z nich e-commerce urvala
méně než jedno promile. Další vzestup je slušně strmý, ale
přesto se nepředpokládá, že by v dohledné době elektronická
komerce zcela nahradila tradiční nakupování. Zřejmě nejpesi-
mističtější názor předkládá John Nielson z Microsoftu: „bude
to trvat třicet let, než se na Internetu bude realizovat 30 % veš-
kerých konzumních nákupů“. Počet nákupů těch, kteří již na
Internetu jsou, ale prudce roste: Jupiter Comms. například od-
haduje, že zatímco v roce 1996 provedla „připojená rodina“
průměrně devět nákupů na Internetu ročně, bude to v roce
1999 už 120 nákupů za rok.

Co se prodává více a co méně?
Podle analytiků z Forrester Research je následující pořadí jed-
notlivých kategorií podle objemu nákupu: 1. Počítačové pro-
dukty, 2. Služby v cestovním ruchu, 3. Zábava (sem patří i por-
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nografie), 4. Různé dárky a květiny, 5. Oblečení. Jedna z nejsil-
nějších kategorií do budoucna je právě cestovní ruch; podle
firmy Jupiter Communications vypadá růstová křivka právě
v této oblasti následovně (milióny dolarů):

Zatímco do roku 1998 roste obrat v cestovním ruchu vyso-
kým procentem ročně (přesahujícím 200 %), později se zpoma-
lí – každopádně je ale osm miliard dolarů v roce 2002 už hod-
ně vysoké číslo, kvůli kterému určitě stojí za to se o tyto
aktivity blíže zajímat.

Poznámka: vůbec platí, že „služby mají přednost“. Počátek inter-
netové komerce byl ve znamení prodeje fyzického zboží, druhá etapa
naopak signalizuje maličký ústup této oblasti (tj. růsty už nejsou tak
citelné) a naopak velký nástup prodeje služeb. Důvod je dle mého
názoru především v míře úspor. Prodej fyzického zboží je v reálném
světě relativně úsporně zorganizován a marže nejsou velké, Internet
zatím (dokud se na něm nebude prodávat mnohem více zboží) příliš
neušetří; u služeb jsou naopak obvykle marže hodně vysoké, je těžké
propojit zákazníka s poskytovatelem služby. Cestovní ruch je typic-
kým příkladem. Každý ví, kde má koupit cédéčko či knihu a kolik za
to asi zaplatí; skoro nikdo nemá přehled, který hotel v Praze nabízí
nejvýhodnější ubytování (nejlepší cenu za určitou míru komfortu).
Proto služba, která vyřeší zákazníkovi zmíněný problém, bude zřejmě
vyhledávanější než obchod s fyzickým zbožím, a může také více
vydělat.

Překvapivě nenalezneme v těchto kategoriích knihy a hu-
dební cédéčka. Podle optimistů bude prodej knih přes Internet
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dosahovat 8 % celkového trhu v roce 2000, podle pesimistů to
bude spíš okolo jednoho procenta. U hudby je to ještě méně,
okolo 2 % – zde se ale domníváme, že průzkumy, pocházející
z počátku roku 1998, nepočítají s fenoménem prodeje digitální
hudby downloadem (MP3 a další formáty). Podstatně vyšší
má být toto procento u automobilů – například Chrysler tvrdí,
že v roce 2000 bude v USA prodávat 25 % (!!!) svých aut přes
Internet!

Banky na Internetu
Měly by se stát brzy zcela běžným jevem, možná běžnějším
pro uživatele než využívání e-komerce k nakupování spotřeb-
ního zboží. Zatímco nyní využívá v USA připojení k Internetu
ke styku se svou bankou pár set tisíc lidí, bude to v roce 2000
okolo 15 miliónů domácností, tj. více než 20 % rodin v USA.

Mezi další finanční operace přes Internet patří i pojištění
(v USA pochopitelně i online prodej a nákup akcií, tuto aktiv-
itu zatím u nás nikdo nespustil). Očekávaný vývoj v pojištění
přes Internet je následující (zdroj: Forrester, mil. USD):

Vidíme zde tedy růst zdaleka přesahující průměr Internetu,
daný ze všeho nejspíše tím, že peníze nejsou fyzické zboží a je-
jich transfer přes Internet je nabíledni.

Poznámka: obchodování s akciemi, ale i s jinými druhy cenných
papírů a další finanční operace budou i u nás během několika málo let
běžnou, silně využívanou činností na Internetu. Zejména investo-
vání na burze je zejména v USA nejčastější formou „spoření“ kvůli
své finanční výhodnosti (trvalý růst burzovních indexů, v posled-
ních letech bylo možné dosáhnout téměř bezrizikového dvacetipro-
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centního ročního výnosu v zemi s párprocentní inflací). Internet opět
otevírá netušené možnosti: dramatické snížení ceny za transakci, na
zlomky původní ceny, online obchodování z jakéhokoli místa na
zeměkouli atd.; jak jde o transfery nehmotných věcí, jako jsou peníze,
je Internet nedostižný.

Uživatelé českého Internetu 
– počet a profesionalita
Jeden z nejzajímavějších průzkumů mapujících český Internet
byl proveden na začátku roku 1999 (firma Acron Communica-
tions, výsledky na www.monitor.cz). Zhruba třicet nejnavštěvo-
vanějších serverů se uvolilo k tomu, aby ukládalo na počítače
svých čtenářů cookies, a celkový souhrn těchto cookies pak
byl databázově zpracován (monitorovala se doba jednoho ka-
lendářního měsíce). Zde jsou výsledky:

◆ během tohoto měsíce přistoupilo na stránky českého
Internetu necelých 500 000 lidí – to je tedy číslo, které
můžeme poměrně věrohodně považovat za odpově] na
otázku „kolik nás je?“. Celkový počet lidí s „teoretic-
kým“ přístupem k Internetu je jistě větší (průzkum ne-
monitoroval všechny weby, ne všichni přistoupili
k Internetu aspoň jednou v tomto měsíci), ale zbývající
uživatelé již patří k natolik neaktivním uživatelům čes-
kého Internetu, že s nimi nyní nemusíme kalkulovat.

◆ 53,3% lidí přistupovalo k Internetu z dial-up připojení
(komutovaná, vytáčená linka). Jinými slovy: menší po-
lovina se připojuje pevnou linkou, jsou to naši „primár-
ní zákazníci“ - je jich ale skoro 250 000!

◆ menší polovina z tohoto počtu přistoupila na některé
z těchto webů více než jednou za měsíc. Jinými slovy:
větší polovina přistupovala pouze jednou za měsíc, a to je
hodně mizerné – tyto osoby skutečně téměř nelze pova-
žovat za uživatele Internetu, stejně jako nelze považo-
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vat za „televizního diváka“ toho, kdo se podívá na tele-
vizi pět minut jednou za měsíc.

◆ každý týden používalo český Internet 58 000 uživatelů,
tj. asi 11 % z celkového zjištěného počtu.

◆ z pohledu prohlížečů je rozdělení trhu Microsoft vs.
Netscape asi 70:30 (průzkumy o čtvrt roku později
uvádějí už poměry 80:20). 

◆ z pohledu rozlišení monitoru je pak (šířka obrazovky
v pixelech) 1024 vs. 800 vs. 640 následující: 15,6 % vs.
66 % vs. 16,6 %

◆ z pohledu barevnosti True Colors vs. 64 000 barev vs.
256 barev následující: 16,6 % vs. 53 % vs. 30 %

Těchto pár čísel je značně vypovídajících. Především platí,
že počet uživatelů českého Internetu je hodně vysoký, pokud
bychom zkusili odhadnout i další „latentní“ uživatele Interne-
tu a porovnali to s počtem „živých“ počítačů v naší zemi, pak
se dostaneme k číslu, že 50-70 % uživatelů počítačů u nás má
přístup k Internetu.

Bohužel jej jen mizivé procento aktivně využívá, což přes-
ně potvrzuje empirické zkušenosti internetových firem – vlast-
níků mediálních webů, služeb, obchodů. Jen asi deset procent
připojených lidí jde na Internet více než jednou za měsíc – to
je doslova neuvěřitelně nízká hodnota: jako kdyby ze sta do-
mácností vlastnících televizi jich jen deset zapínalo přístroj
častěji než jednou za měsíc!

Na druhé straně jsou čeští uživatelé docela slušně technic-
ky vybaveni – jen malé procento používá rozlišení obrazovky
640x480 pixelů, takže lze již stránky stavět pro rozlišení
800x600 bodů, což tvůrci webů přivítají s nadšením.
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Čtyři klíče k internetovému 
obchodu
Soutěž Internetu s fyzickými, „kamennými“ obchody zatím
dopadá bezpochyby v jeho neprospěch: i když na Internetu
naleznete daleko větší sortiment zboží než ve všech kamen-
ných obchodech ve vašem okolí, prodává se zatím přes Inter-
net jen mizivé procento zboží, realizuje se zde nepatrný zlo-
mek obratu denního světového obchodu. Některé obory
a některé země jsou na tom lépe (knihy v USA, udává se, že
v roce 1998 už „Internet prodal“ mezi pěti až deseti procenty
celkového knižního trhu v této zemi), jiné podstatně hůře. 

Internet tedy zatím zdaleka nevítězí, není jednoznačným
argumentem pro nákup i pro osoby, které s ním pracují den-
ně, aktivně a rutinovaně (příklad: pokud se dá uvést, že v ČR
už s Internetem pracuje alespoň částečně rutinně okolo jedno-
ho procenta populace, prodalo se na něm v roce 1998 méně
než jedno promile celkového obratu knih či hudebních CD;
znamená to, že i mezi „interneRáky“ volí nákup přes Internet
sotva každý desátý, a to ještě v poměrně vyzkoušených oblas-
tech, jako jsou knihy nebo hudební CD). Internet tedy ještě ne-
přesvědčil, a v boji proti kamenným obchodům musí překoná-
vat především obrovskou bariéru nezvyku, obzvlášR tehdy,
když jeho výhody nejsou pro kupce evidentně zřejmé. Jak po-
stupovat, aby se internetový obchod co nejrychleji prosadil
proti obchodu kamennému? Protože bojuje proti staleté síle
zvyku, musí překonat běžný obchod, a to nejen v jedné vlast-
nosti. Musí hrát přesilovku, poskytovat zákazníkovi evidentně
výhodnější nabídku než obchod kamenný. Neposkytne-li ji, po-
případě pokud ji vyváží jinou nevýhodou, nevyhraje, respek-
tive bude postupovat vpřed velice pomalu – a to v Internetu
určitě není zvykem. 

Jistě si dovedete představit, jaké různé výhody by interne-
tový obchod mohl proti kamennému poskytnout. Jsou však
čtyři oblasti, o kterých se domnívám, že jsou pro úspěšnost in-
ternetového obchodu klíčové. Jsou to čtyři klíče: pokud který-

Kapitola 5

159



koli jeden chybí, nebude s velkou pravděpodobností obchod
úspěšný (i když určitě budou existovat výjimky, netradiční ty-
py internetových obchodů). Nejdříve jejich rychlý výčet:

1. Sortiment. Tuto implicitní výhodu nad obchodem ka-
menným by internetový obchod neměl pustit z ruky.
Zatímco za široký sortiment platí kamenný obchod stá-
le většími halami plnými regálů, zaměstnanců, a dokon-
ce určitě existuje fyzický limit, který je schopen zákaz-
ník vůbec zvládnout (například obchod s několika
milióny knižních titulů je nejen nepředstavitelný, ale
pro zákazníka nestravitelný – jen projít jej by mu jistě tr-
valo mnoho hodin), u Internetu to pouze znamená kva-
litní databázi – a databáze s milióny položek již není nic,
co by dnešní výpočetní technika neuměla zvládnout.

2. Ceny a přidané služby. Měl-li jsem na mysli přesilovku,
pak jsou v ní ceny na prvním místě. Není jisté, zda se tr-
vale podaří internetovým obchodům udržet nižší ceny
oproti obchodům kamenným (hodně to závisí na typu
zboží), ale pokud ano, považuji jejich vítězství v tomto
běhu na hodně dlouhé trati za skoro jisté. Než se zákaz-
ník v obchodě rozkouká a zjistí jeho další výhody, po-
třebuje být přesvědčen, že zde nakoupí výhodněji – a te-
prve časem zjistí, že pod slovem výhoda se nutně nemusí
skrývat jen nižší cena. Do oblasti cen bych dále zahrnul
nejrůznější přidané služby, které rozeberu dále.

3. Přidané informace. Abychom byli upřímní, toto není
nutně výhoda na straně internetového obchodu, ale spí-
še dorovnání nevýhody přímého kontaktu se zbožím,
které má zákazník v obchodě kamenném. Proto vznikly
samoobsluhy a zcela vytlačily krámky s obsluhou: zá-
kazník chce vzít zboží do ruky a osahat si je. Zákazník
už je na tento druh komfortu zvyklý a jasně jej očekává;
internetový obchod mu jej musí dodat v maximální
možné míře. Zatímco mu nedodá možnost si skutečně
na produkt sáhnout, může a musí mu dodat informace
obrazem a především textem; má naštěstí možnost do-
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plnit ty informace, které zákazník ve fyzickém obchodě
často nemá možnost získat a které se přímo na krabici se
zbožím nevyskytují. Součástí těchto přidaných informa-
cí je i naše známá otevřenost – korektní informovanost
zákazníka o všem, co souvisí s obchodem, jeho pravidly
fungování, průběhem objednávky, způsobem provádě-
ní reklamací atd.

4. Neustálá propagace obchodu. Na Internetu zatím ne-
existuje – a je otázkou, zda někdy vůbec vznikne – něco
jako „hlavní třída“, jako ulice či náměstí ve vašem městě,
kam jdete, když potřebujete něco nakoupit. AR je Inter-
net jakkoli vzrušující, stále do něj není tak vidět jako do
reálného světa, a jen málo jeho uživatelů velmi přesně
ví, kam sáhnout, když něco potřebují. Proto může i váš
sebelepší obchod upadnout v zapomnění, protože přece
jen na něm i jednou získaný a spokojený zákazník nedě-
lá nákupy každý den; neustálá propagace elektronické-
ho obchodu je proto nutná, a bohužel také nákladná.
Ale bez ní lze spíše očekávat stagnující nákupy, neboR je
to jen spoléhání na náhodné příchozí.

V běžných internetových obchodech bude zřejmě těžké ně-
které z těchto zásad obejít, z některých se „vylhat“ a stále mít
úspěšný, rostoucí obchod. Jejich splnění je samozřejmě ná-
kladné, drahé a trvá dlouho – ale pokud se podíváte na to, jak
fungují velké internetové obchody v USA, dáte mně zřejmě za
pravdu. Tyto firmy existují dnes už několikátým rokem, prud-
ce zvyšují obrat a současně jim neustále roste ztráta – často
platí, že získání jednoho dolaru od zákazníka je stojí dolary
dva, a tento poměr přetrvává, i když obchod rychle roste. Zna-
mená to, že tyto obchody neustále a velice silně investují, a je-
jich investice směřují právě do výše uvedených čtyř oblastí –
stále zvětšují sortiment, stále se předhánějí ve slevách, stále
rozšiřují oblasti přidaných informací, stále velice silně investu-
jí do reklamy. I proto dosahují nejúspěšnější americké interne-
tové obchody růstu obratu v mnoha stovkách procent ročně,
a to už po několikátý rok – proto už dosahují také docela sluš-
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ných absolutních čísel (stovky mil. USD obratu ročně); z do-
mácích obchodů se tím nikdo chlubit nemůže. 

Sortiment: 
proč ne hned internetový supermarket?
Otázka „jak úzce“ či „jak široce“ zaměřit svůj internetový ob-
chod je určitě jedna z prvních, která každého zájemce o vybu-
dování internetového obchodu napadne. Co se pokládá na le-
vou a pravou misku vah, je každému jasné; jakou ale mají
závažíčka hmotnost, na nich bohužel vyraženo není a prokáže
se to až během několika let. Obvyklé výchozí myšlenky jsou
následující:

◆ „supermaket“ je atraktivní, lidé si řeknou „jo, je to su-
permarket, a ještě k tomu na Internetu, tam seženu, co
chci“

◆ vybudovat „supermarket“ a být schopen zboží sehnat,
garantovat dodací lhůtu, zajistit záruky a servis je
přetěžké, v celém sortimentu zboží běžně chápaného
u supermarketu prakticky nemožné

◆ nabídnout pouze atraktivní zboží, byR ze širokého spek-
tra, by mohlo vést k vysokým prodejům, i když to mů-
že znamenat zklamání pro lidi hledající méně obligátní
zboží, speciality

◆ stát se normálním obchodem, specializujícím se na urči-
tý druh zboží znamená redukovat své příjmy pouze na
obrat z tohoto zboží, i když to znamená, že se zde stanu
profesionálem a budu široce znalý a uznávaný. Také
zde se ale musím mediálně prosadit a to není levné.

◆ specializovat se pouze na určitý výsek z dané skupiny
zboží, či na zboží těžko zařaditelné, neběžně získatelné
a prodávané, už mně získá jasnou komunitu uživatelů,
„mých tisíc zákazníků“ ale pravděpodobně nikoho víc;
nebudu jim muset podkuřovat cenami, ale oni toho tak
jako tak moc neutratí. Pokud se takový obchod narou-
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buje už na existující internetovou komunitu (web,
diskusní skupina atd.), nejsou potřeba velké investice
do propagace.

To jsou právě ona závaží na vahách, jejichž „měrná hmot-
nost“ je neznámá; zboží od zboží jiná, roli hraje konkurence
i vývoj internetového obchodování. Pokud tušíte, že autor kni-
hy je v nesnázích, máte pravdu; ani americká internetová ko-
merce nedává jasnou odpově], kudy vede cesta. A jak už to
u Internetu bývá, nejpravděpodobnější odpově] zní: může
vést tak i tak, ale nezapomínejte na zdravý rozum – jsme pře-
ce na Internetu, a ne v reálném světě. 

Kde chybějí vize do budoucna, držme se raději reality. Řa-
da amerických internetových „supermarketů“ zkrachovala,
a zbývající si nevedou příliš zdatně; důvody nebývají příliš
často diskutovány (jak je tomu ostatně u všech amerických se-
lhání; zatímco i náznak úspěchu se oslavuje nemírně, selhání,
pokud se náhodou nemá stát školským příkladem pro všech-
ny ostatní, se rychle schová pod polštář). Odhaduje se, že
internetové supermarkety selhaly právě díky příliš velkým
ambicím: chtěly nabídnout velmi mnoho a nabídly příliš má-
lo, nebo si troufly nabídnout příliš mnoho a nebyly schopny
nabídku realizovat, dotáhnout do konce. Nebo také po našem:
nedokázaly se držet výše uvedených zásad „čtyř klíčů“. 

Většina těchto supermarketů se k nabídce dostala prozaic-
ky: firma kontaktovala řadu dodavatelů, někteří se chytli, jiní
ne; výsledkem bylo, že supermarket nabízel detektivky, ale jen
od jednoho vydavatele; kuchařky, ale jen orientální; videopře-
hrávače, ale jen od dvou značek; atd. atd. Internetový kupec je
obvykle hodně náročný a zde se až příliš často zklamal; lze se
jen domýšlet, že problémy se zajištěním zboží byly dalším hře-
bíčkem do rakve. Samozřejmě – nikdo z vlastníků těchto ob-
chodů nebyl skutečným supermarketem, který má zboží na
skladě, pouze měl „smluvně zajištěné dodávky“; což zname-
ná, že jich klidně třetina nemusela být splněna. To dovede in-
ternetového zákazníka iritovat nejvíce – pokud prochází we-
bem, jehož stránky se podobají regálům a nalézá zde položky
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jako „kup“ či „šup do košíku“, logicky předpokládá, že se jed-
ná o jakousi analogii supermarketu, kde odebírá zboží z regá-
lu a dává je do nákupního vozíku či košíku; pokud je mu pak
později řečeno, že byl ve „virtuálním“ obchodě, kde kupoval
„virtuální“ zboží (avšak platil skutečnou kreditkou) a toto
zboží přes veškeré omluvy není k dispozici nebo by na ně mu-
sel vzdor předchozím slibům čekat třeba další měsíc, nelze se
divit, že se zákazník od tohoto obchodu rychle odvrátí a ještě
o tom řekne ostatním.

Nechci internetové supermarkety odepisovat; myslím si
jen, že si vybraly hodně těžkou cestu, a že to platí i o českém
internetovém supermarketu, jediném, který si toto jméno cel-
kem zaslouží (www.shop.cz). Držet obrovský sortiment zboží
skladem něco stojí a zavání velkým rizikem, spoléhat se na pl-
nění svých dodavatelů je obdobně riskantní; problémy s „tech-
nickou podporou“ pro zboží, které sahá od vonných tyčinek
přes budíky po hi-fi věž bych skutečně jako jediný dodavatel
a oficiální prodejce (ten, který uzavírá prodejní smlouvu) řešit
nechtěl. Na druhé straně, pokud supermarket svou nadlid-
skou úlohu zvládne, může se stát skutečnou destinací, oprav-
dovým přístavem pro internetového nakupujícího, který chce
koupit různé věci a nechce udržovat v hlavě jména desítek ob-
chodů – to je představa docela pravděpodobná a nemálo lá-
kavá.

Sortiment normálního obchodu
Přesto však velká, možná až drtivá většina obchodů, které na
Internetu „jsou vidět“ (mám na mysli Internet náš, ale i evrop-
ský a americký) patří k oborově specializovaným obchodům:
knihy, cédéčka, hardware, software, audio/video, hračky
a dárky, cestovní ruch atd. atd. Tyto obchody představují dnes
evidentně hlavní proud a velkou většinu prodejů přes Inter-
net; troufnu si odhadnout, že se to do budoucna příliš nezmě-
ní, možná jen více směrem k službám. 
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Úplnost sortimentu takovéhoto obchodu považuji za jeho
velký předpoklad k úspěchu, za jeho „první klíč“. To bývá čas-
to zpochybňováno, často podle jednoduché, osvědčené rovni-
ce „80/20“: 80 % obratu tvoří 20 % sortimentu zboží. Proč se
tedy otravovat se zajišRováním širokého, téměř nedostupného
sortimentu, když neudělá žádný obrat, když stačí mít bestsel-
lery?

Jistě, stačilo by to, v případě splnění dvou předpokladů:
a) že nehodláte velice agresivně soutěžit s kamennými obcho-
dy, b) že si nepřipouštíte variantu vzniku silného konkurenta. 

Nabídněte jen bestsellery – nabídnete jen to, co má normál-
ní kamenný obchod, ten je také vždycky má, obvykle lépe
zvládnuté než vy (přece jen má jakýsi náskok), a já jako zákaz-
ník nebudu zrovna přesvědčen o výhodě nakupování přes
Internet. Mít sortiment neznamená nutně prodávat sortiment; na-
vštívíte-li pětipatrový supermarket, zjistíte, že lidé stojící před
pokladnou mají stejně většinou v košíku nákup podobný, jako
kdyby nakupovali v malém krámku (pravidlo 80/20 platí). 

I u internetového obchodu podobné pravidlo platí; může-
me to dosvědčit z Vltavy (www.vltava.cz), potvrzují to i jiní do-
mácí obchodníci a nepřímo i „vzorový“ Amazon.com (zkuste
si sami zkontrolovat tzv. „Amazon sales rank“, počty zákaz-
nických reakcí, dodací lhůty atd.). Přesto však šíře sortimentu
platí, a to ze dvou důvodů, jednak jako vstupní lákadlo (čím
chcete přebít slogan  „3,5 miliónu titulů, slevy až 70 %?“), jed-
nak jako skutečný argument – hledáte-li občas obskurnosti,
starší tituly, speciality, a váš obchod je má v nabídce, na rozdíl
od všech ostatních, je skoro nepodstatné, že jejich dodávka tr-
vá měsíc a sleva je nulová; myslím, že to u zákazníků jako ob-
chod vyhrajete. 

Je chybou, když  existence internetového konkurenta zapů-
sobí jako budíček pro oživení vašeho elektronického byznysu,
aR již lepším sortimentem, nižší cenou, razantnější reklamou
apod.; aby bylo úplně jasné, kdo je vaším hlavním konkuren-
tem, musím tomu věnovat malou kapitolku.
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Konkurence je z kamenného břehu
Pokud se jako internetový obchodník spokojíte s tím, že „na
Internetu nemám jako obchod konkurenci“, musím hlasitě vo-
lat k probuzení, neboR všechno je špatně. Ano, bylo by všech-
no dobře, kdybyste měli v tomto okamžiku 80 % celkového tr-
hu s produktem, ale to jistě nemáte, ani jediné procento ne.
Kdo je tedy hlavním konkurentem? Pomineme-li (dočasně!)
odpově], že jsou to všichni ostatní, kdo odčerpávají vašim po-
tenciálním zákazníkům peníze, tedy benzínové pumpy, daňo-
vý úřad, leasingová společnost, manželka apod., jsou první na
řadě ti dodavatelé, kteří obchodují se stejnými typy produktů
jako vy, ale nedodávají je prostřednictvím Internetu. Interne-
tové obchodování musí „pouštět žilou“ obchodům kamen-
ným, to jsou jeho konkurenti – a musí proto usilovat o to, aby
zákazníci kamenných obchodů změnili styl svých nákupů,
směrem k pořizování zboží prostřednictvím Internetu. 

S touto úvahou jistě není těžké souhlasit, ale jen výjimečně
si obchodníci uvědomí, co to znamená a co z toho vyplývá.
V první řadě totiž jde o dosažení podstatné změny v chování zá-
kazníků, o to, aby využívali nakupování pomocí Internetu, a te-
prve v řadě druhé o rozdělení si tohoto internetového trhu
v konkurenčním soupeření. To by mělo v ideálním případě
znamenat určité formy spojenectví internetových obchodníků,
jejich společné úsilí o kultivování tohoto trhu a jeho propago-
vání. Zatím vidíme (například v našich podmínkách) pravý
opak: na Internetu se zatím prodává zboží za zanedbatelné
částky, a přesto se dokáží internetové obchody o tyto koruny
mezi sebou poprat – místo toho, aby společně usilovaly
o mnohonásobné zvýšení internetového trhu jako takového (např.
zvýšení počtu nakupujících zákazníků, naučení je nakupovat
více druhů zboží) s tím, že se poperou, až bude o co. 

Metod, jak může dojít ke spolupráci internetových obcho-
dů, je mnoho a zejména u těch, kteří si přímo nekonkurují, by
neměla existovat překážka (ale jak vidět, existuje a je jí zbyteč-
ná předpojatost a schematické uvažování, že každý jiný ob-
chodník je mým konkurentem). Jednoduchým krokem by by-
lo vytvoření „web ringu“ sdružujícího kvalitní internetové
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obchody (po vzoru tematicky zaměřených web
ringů ve světě), pokročilejším výměny techno-
logií a sdílení zkušeností, nebo třeba i sdílení
zákaznických databází (s jejich souhlasem,
ovšem) a možností křížově oslovovat svoje zá-
kazníky, vyhlašovat společně soutěže apod. 

Zatím se ale zdá, že český internetový trh
není ještě dostatečně procitlý na to, aby si to
uvědomil, a proto lze podobné akce očekávat
jen vzácně. Přesto ale v uvažování interneto-
vých obchodů hodně často chybí to, že nejdříve
musí zákazníky přelanařit z kamenných obchodů,
aby je mohli dále obsluhovat; je to silně vidět na
způsobu vytváření nabídek těchto obchodů.
Nevím, zda si tvůrce takovéhoto obchodu do-
kázal sám sebe představit v roli nakupujícího
a zkusit nezaujatě rozhodnout: vyplatí se mně
to nakupovat přes Internet, vyplatí se mně pře-
jít u tohoto druhu zboží na tuto jinou technolo-
gii nákupů? V případě většiny obchodů by si
musel sám odpovědět záporně.

Proč lákají speciality
Sortiment je tedy jedním z klíčů k úspěšnému
internetovému obchodu, ale neznamená to, že
rovnice je tak jednoduchá: více zboží = větší ús-
pěch. Bezproblémový úspěch budete mít na
Internetu s produkty, které se v běžném „krá-
mě“ sehnat nedají, či jen velice zřídka a obtížně;
lidé už dokonce docela často očekávají, že na
Internetu najdou neběžné věci a intenzivně je
zde vyhledávají. Takovýmto sortimentem mo-
hou být často produkty, které už výrobce či dis-
tributor doprodává ze skladu a pro které už na
pultě není místo; samozřejmě pomůže, když
budou k dispozici za levné ceny. Neobvyklé,
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PPOOZZNNÁÁMMKKAA::  i dnes si to už gi-
gantické americké obchodní
weby, které samy usilují o ja-
kousi světovládu, uvědomily
a vytvářejí aliance. Největší
prodejce knih udělá alianci
s největším prodejcem počí-
tačů, firma podnikající v in-
ternetovém cestovním ruchu
vytvoří alianci s internetový-
mi aukcemi atd. Nejde o nic
víc než o přesměrovávání si
zákazníků – já jich mám mili-
ón, ty jich máš milión,
pojďme si je přesměrovat,
a můžeme mít každý dva mi-
lióny. U nás toto často selže
na faktu, že se obvykle obě
strany domnívají, že více dá-
vají, než získávají, a tak se
nedohodnou, načež nemají
obě nic.

PPOOZZNNÁÁMMKKAA::  příkladem firmy,
která se specializuje na uni-
kátní, těžko dostupné zboží,
je firma Exchange
(www.exchange.com); ta
vlastní nyní dva weby,
www.bibliofind.com (spe-
cializované na raritní knihy)
a www.musicfile.com, spe-
cializovaný na raritní hudební
nahrávky. Protože se často
jedná o kusové zboží, nabízí
je firma pomocí aukcí – kdo
dá nejvíc, vyhrává. Podle ana-
lytiků se jedná o jeden z má-
la slušně profitabilních ob-
chodů na americkém
Internetu, i když jeho obrat
není velký.



nesehnatelné položky ve vašem sortimentu jsou jasně pocho-
pitelným argumentem pro zákazníka a jeho přesvědčení, že
internetový obchod je lepší než normální – i když pak budou na-
kupovat ty nejobyčejnější věci.

Lepší ceny 
Je zajímavé, že v této oblasti prošla internetová komerce zají-
mavým vývojem. Prvotní představa, se kterou se ztotožňovali
všichni internetoví mudrci byla, že zboží a produkty prodáva-
né na Internetu budou levnější, možná až nesmírně levnější dí-
ky tomu, že se vynechají prostředníci a drahý provoz kamen-
ného obchodu. Toto byl v začátcích jasný, možná dokonce
i jediný argument pro internetové obchodování. Postupem asi
dvou let došlo k zajímavému vývoji v názorech: jednak se za-
čaly daleko více akcentovat právě další výhody internetového
obchodu, jako je sortiment a přidané informace, a současně se
zjistilo, že původní představy o snadném docílení nižší ceny
byly příliš optimistické – investice do udržování a propagová-
ní velkého internetového obchodu nejsou o nic menší než
u obchodu kamenného a mlčky se přiznává, že mohou být
i podstatně větší. Přesto však není myšlenka nižších cen opuš-
těna navždy – velké investice jsou dány z valné míry překot-
ným vývojem Internetu, který vyžaduje, aby s ním obchod dr-
žel krok, a také nutností nezvykle masivní inzerce (zejména na
Internetu, ale i například v tištěných časopisech zabývajících
se Internetem), protože oblast je stále ve stavu rozjezdu a pře-
kotného růstu.

Podíváte-li se na stránky zahraničních internetových ob-
chodů, zjistíte, že slevy dává každý z nich a že nejsou malé, od
deseti do čtyřiceti procent, více obvykle ne. Jenomže stačí na-
vštívit (kamenné) obchody v jakémkoli velkém americkém
městě (pokud bychom si jako příklad vzali knihy, tak třeba ja-
kýkoli obchod z řetězce Barnes and Noble) a zjistíte, že podob-
né slevy naleznete i zde, i když, jak jsem měl možnost v ome-
zené míře vyzkoumat a vyzkoušet, jsou obvykle o něco nižší
než na Internetu. Každopádně ale platí, že skutečné rozdíly
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v ceně mezi zbožím v internetovém obchodě a fyzickým ob-
chodem jsou malé, deset procent či méně.

Pokud se zdá, že to odporuje výše uvedenému tvrzení, že
prodej zboží přes Internet není zatím pro prodávajícího příliš
levnější než v knihkupectví, není to pravda – internetoví pro-
dejci dávají dnes slevy skutečně „ze živého“ a mnohdy dokon-
ce prodávají pod nákup, aby přilákali zákazníky. Také proto je
většina internetových obchodníků po několika letech činnosti
ve ztrátě – zatím pouze roztáčejí spirálu zvyšování obratu za
jakoukoli cenu s tím, že po dosažení obrovské zákaznické obce
a vysokého podílu na trhu se mohou zastavit a začít vydělávat.

Domnívám se proto, že i v domácích (českých) interneto-
vých obchodech je nutné vyhlásit obchodům kamenným „ce-
novou válku“, stylizovat internetové obchodování jako vždyc-
ky levnější. Sleva nemusí být dramatická (10 % považuji za
rozumné, aby obchodník neprodělával a zákazník neměl po-
cit, že se jedná jen o formalitu), ale měla by existovat vždy,
u všeho zboží. Jde přece o to, aby si zákazníci zapsali do moz-
ku jedinou větu, ale hodně silným písmem: Na Internetu se
nakupuje levněji.

Ukrajování z vlastního profitu se samozřejmě obchodníko-
vi nelíbí. Je to bezpochyby postup agresivní, který praktikují
obchodníci, kteří chtějí plánovitě dosáhnout vytěsnění konku-
rence – známé jsou příklady řetězců potravinářských super-
marketů, které ve velkých městech prvních pár měsíců po ote-
vření sníží ceny natolik, že přinutí řadu malých krámků
v okolí k ukončení podnikání. Není vždy nutné podnikat tak-
to agresivně; je mnoho jiných příkladů, kdy obchod vznikne
a odlišuje se především nabídkou, přístupem k zákazníkovi,
interiérem atd.; nejde tedy cestou bratrovražedného boje stej-
né nabídky, ale nižších cen.

I na Internetu se určitě budeme setkávat s těmito dvěma
přístupy, ale domnívám se, že agresivní přístupy budou ještě
dlouho převažovat, zejména díky růstovému potenciálu In-
ternetu. 
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Spočítejte si strmou cestu 
i pozvolný vývoj
Jaký podíl v budoucnu ukrojí Internet z obchodování v daném
státě? Pár procent, deset procent, padesát procent? Existují do-
konce i daleké vize o postupném vymizení běžných obchodů
vůbec, oblast za oblastí (je to tak nepředstavitelné? Dovedu si
docela dobře představit, že za deset let prakticky nebude exis-
tovat obchod prodávající software a věřím, že vy také). Bu]me
klidně mírnými pesimisty a držme se odhadu, že za několik let
bude v řadě oblastí realizováno deset procent obratu přes
Internet, v ostatních pak podstatně méně. Co to znamená pro
obchodníka s danou komoditou? Že, pokud se mu podaří do-
minovat, tak se stane největším obchodem v dané oblasti v ce-
lém státě, nejen mezi obchody internetovými, ale i mezi ob-
chody kamennými – a to hned několikanásobně. A i zdánlivě
málo viditelné, málo významné druhy komodit obracejí stov-
ky miliónů korun ročně. 

Proto postupují internetoví obchodníci (zejména v USA)
agresivní cestou; vidí šanci, která v jejich případě, v rozměru
celoamerického trhu jde do miliard dolarů. Jejich cíl je růst
v 300-500 % ročně v průběhu několika let, a těm nejagresivněj-
ším se to daří plnit (je samozřejmě otázkou, jak dlouho); proto
používají všechny možné cesty k zvyšování této rychlosti včetně
nízkých cen. Jedním hlavním důvodem je eliminace konku-
rence, její vytlačení bleskovou válkou –  historie internetové ko-
merce, byR krátká a proto ne zcela přesvědčivá, ukazuje, že
druhým v pořadí se daří už nesrovnatelně hůře než prvním. Dalším
důvodem je, že tyto firmy chtějí být „u lizu“, v situaci, kdy už
pouze profitují a navyšují rychle svůj zisk (obrat už pak může
růst pomaleji), co nejdříve. 

Bohužel americké „inkubátory internetových firem“ s po-
mocí kapitálových zdrojů jsou kdekoli jinde na světě těžko
opakovatelné; sázka na jistotu je zde neznámým pojmem a jak
kdosi vtipně poznamenal, „mít za sebou tři bankroty v Silicon
Valley je obvykle výborným doporučením a důkazem mnoha
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cenných zkušeností“. Dnešní američtí internetoví pionýři se
zatím vyžívají především ve vlastní zemi, ale jakmile jim bude
těsná, začnou systematicky usilovat o zahraničí, bohaté země
první, chudé až potom. (Vzpomeňme na Microsoft. A není jis-
tě náhodou, že již několikrát zmiňovaný pionýr č. 1, Ama-
zon.com, jako první internetová firma dokázal překročit tuto
čáru a již otevřel pobočky v zahraničí, konkrétně ve Velké Bri-
tánii a Německu). Neznamená to ale, že by se česká firma pod-
nikající v „mezinárodní“ komoditě (ony jsou skoro všechny
komodity mezinárodní) toho měla zaleknout, ba naopak –
akvizice, prospěšná pro obě strany, je velmi častým příkladem
vstupu silného zahraničního podnikatele na cizí trh. 

Zkuste vždy při plánování internetového byznysu počítat
jak s cestou postupnou, nevyžadující přílišných výdajů kromě
prvotní investice, tak s cestou agresivní. Zkuste si kreslit křiv-
ky na dobu tří až pěti let coby fázi silně rozvojovou, dále už
coby standardní podnikání, sice s možnostmi růstu, ale už
„jen“ třeba v desítkách procent ročně. Pokud se odvážíte počí-
tat své odhady ještě dál, jistě zjistíte, že agresivní růst vám
v celkovém součtu za pět, sedm či deset let vynese mnohem
víc, pokud se ovšem předpoklady naplní. Počítejte i s (interne-
tovou) konkurencí, tj. s tím, s čím dnes právě obvykle nepočí-
táte; pokud se v dané spíše užší oblasti vyskytne ne jeden, ale
více konkurentů a budou před vámi, je už obvykle velice těž-
ké vyhrát bez velkých investic nebo mimořádně šikovného ne-
bo šRastného postupu. 

Je jasné, že vše závisí na financích a pokud nejsou, podni-
ká se agresivně velmi obtížně. Nicméně, pokud plánujete bu-
dovat obchod kvalitně, asi se shodneme, že je nutný jakýsi stá-
lý personál, který se o něj stará, rozvíjí jej, obnovuje sortiment,
doprogramovává, propaguje, a i když může jít v souhrnu o ně-
kolik osob na částečné úvazky, myslím si, že to dohromady
složí výdaje na jednoho „celého člověka“ (pokud ani to ne,
jedná se o tzv. „hnijící obchod“, který především prudce klesá
v reputaci u zákazníků, obvykle ale upadá v zapomnění
a dochází pouze k náhodným nákupům, když o něj někdo na
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Internetu zakopne). V tomto případě je jasné, jaký obrat musí
obchod dělat, aby se vůbec uživil – při ještě poměrně optimis-
tickém rabatu 20 % jsme zcela určitě někde mezi 100-200 000 Kč
měsíčně. (To na českém Internetu zatím není běžné – nemys-
lím, že na počátku roku 1999 u nás bylo více než deset obcho-
dů, které tyto obraty realizují.). Pokud stoupáte příliš pomalu,
tj. trvá vám několik let, než se z nuly dostanete na tato čísla, je
pro vás každý měsíc poměrně silně ztrátový, nehledě na to, že
i u poměrně loajálních zákazníků nemusí mít váš obchod
zrovna vynikající pověst, protože „tady se nic neděje“. Je tedy
otázkou propočtů (samozřejmě, spíše odhadů s mnoha neznámý-
mi), zda agresivní postup, který je schopen během cca roku vy-
hnat obrat vašeho obchodu na několikanásobné měsíční hod-
noty, se nevyplatí i v krátkodobém časovém měřítku.  

Přidané informace a přidané služby
Je to stokrát obehraná písnička: největším problémem v Inter-
netu je hrozba nákupu zajíce v pytli, a největší výzvou pro in-
ternetového obchodníka je obrátit tento problém naopak ve
svou výhodu, dostat se do stavu, v němž budou naopak náku-
py ve fyzickém obchodě vypadat jako kupování zajíce v pytli. Musím
uznat, že na významu velkého množství přidaných informací
se ne vždy internetoví obchodníci shodnou, ne každý to reali-
zuje. Není totiž evidentně a vždy neúspěšné, pokud se v da-
ném obchodě tyto informace nenacházejí – mnohdy jde o vše-
obecně známou komoditu, jindy rozhodne cena (tj. „vyber,
prohlédni, osahej v kamenném obchodě, nakup pak u nás na
Internetu“). Bude tedy dobré na začátku více argumentovat,
proč jsou přidané informace pro internetový obchod tak důle-
žité, proč si myslím, že budou hlavně v budoucnu pro úspěch
obchodu nezbytné. 

„VždyR se bez nich kamenné obchody obejdou.“ Samozřej-
mě obejdou – je to pochopitelně součást jejich strategie. O co
atraktivněji, ba luxusněji působí interiér obchodu, o to méně
máte chuR se ptát na to, co to či ono zboží obsahuje nebo umí.
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Proto takto vznikají supermarkety, kam je snadné dostat
a kde je možné prodat nové zboží marketingovými tahy a ne
určením a zveřejněním jeho hodnoty, i když to samozřejmě
není tak jako tak jednoduché a objektivní. Rozsáhlé informace
o prodávaném zboží, které by byly k dispozici zdarma, by mo-
hly řadu z těchto obchodů, nebo spíše určité výrobce a distri-
butory zboží, přivést do potíží; při rozsáhlém „supermarketo-
vém“ sortimentu se samozřejmě necítíte oprávněni tázat se
prodavače na vlastnosti každého z několika tisíc produktů,
které prodává.

Je to zvyk, ale cítíte se u těchto nákupů  komfortně? Nemá-
te pocit, že jste postaven před volbu jednoho nebo třeba i ně-
kolika produktů, aniž ovšem o nich víte či jste schopni se do-
zvědět cokoli víc, než vám řekne nálepka, popřípadě stejně
málo objektivní či informovaný prodavač? Zvykli jste si na
tento způsob nákupu, který je více sázkou do loterie než naku-
pováním s vědomím toho, co vlastně nakupujete – a to může
stejně dobře platit o zboží kupovaném jednou za život jako
o produktech, které třeba denně pořizujete v supermarketu
(například „stoprocentní džus“ atd.). Nic jiného vám zatím
dosud nezbývalo. 

Jak nakupujete neznámé typy zboží? Nejčastější odpově]
bude, že zřejmě nijak, nekupujete je  – co také kupovat podle
pár cizích slovíček na obalu, ani nevíte, jestli to bude kyselé
nebo sladké, jestli se to jí nebo pije. Něco jiného je, pokud da-
nému typu zboží předcházela celostátní kampaň; pak se náhle
produkt stává „důvěrně známým“. Že to obvykle neznamená
kvalitu, ale maximálně jakýsi spotřební standard, snad ne pří-
liš podřadný, zákazníci sice často tuší, ale je to asi vše, co pro-
ti tomu mohou dělat. Přitom svět je plný zboží, které se nedo-
stane do běžného podvědomí, ale které rozšiřuje běžnou,
konzumní nabídku možná desateronásobně, a hlavně ji neroz-
mělňuje, ale skutečně rozšiřují, do normálnímu člověku nezná-
mých končin. Devadesát pět procent hudebních obchodů
u nás má stejnou nabídku pár stovek až tisícovky různých cé-
déček – internetový obchod CDNow jich má k dispozici asi

Kapitola 5

173



400 000. Až na výjimky spočitatelné na prstech mají česká
knihkupectví nabídku maximálně okolo dvou tisíc titulů, ale
každý rok u nás vyjde okolo patnácti tisíc nových titulů, za de-
sítku let od revoluce to dělá více než sto tisíc relativně nových
knih; jenomže vy máte možnost koupit každou padesátou,
v lepším případě. Jdete-li koupit dobrý alkohol, v hlavě vám
utkví tak deset značek – jestli dvacet, tak se už vyznáte, vše os-
tatní je pro vás v obchodě jen hezky vypadající lahví.

V tom je právě onen problém: protože dodatečné informa-
ce neexistují (jsou třeba uvedeny v málo prodejných knihách
nebo i časopisech, které, jak jsme si právě vysvětlili, stejně ne-
jsou k dostání), neznámé zboží nikdo nekupuje a tudíž není
k mání. Předchozí věta oprávněně ukazuje na začarovaný
kruh: přídavné informace či informace o novém zboží nejsou,
tudíž zboží není k dispozici a neprodává se, tudíž se nešíří in-
formace o přídavných informacích. Knihy s přídavnými infor-
macemi o širokém sortimentu se nevydávají, protože by je
knihkupec stejně nevzal na krám, bestsellery by to nebyly. 

Informace pro koncového zákazníka, 
zjednodušení procesu pro byznys
Zastavujeme se zde u důležitého bodu: pro jaký typ zákazní-
ka jsou důležité konkrétní internetové výhody? Zákazník z ob-
lasti byznysu (tj. velkoobchod, zákazník kupující pro další
prodej, kupříkladu) zejména přivítá zjednodušení obchodního
procesu díky Internetu – snadný výběr z neustále aktuální,
skutečné nabídky, přímá platba, potvrzení dostupnosti zboží,
sledování procesu objednávky. Přidané informace o zboží pro
něj nemusí být tak podstatné, často je od výrobce či distributo-
ra stejně dostává; co ale může být velice důležité, je přímý
kontakt se vzdáleným (zahraničním, zaoceánským) výrobcem
či jediným distributorem, což zjednodušuje obchodní styk
a prakticky vždy šetří výdaje vynaložené v obchodním řetězci
(tj. může zvětšit šanci na jeho zisk, popřípadě zlevnit zboží pro
zákazníka).
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Koncový zákazník je na tom jinak. Skoro vů-
bec jej nezajímá, jak internetový přístup zjedno-
dušuje činnost obchodníka (prodejce); je prodej-
covou věcí, jak snadno se mu plní dodací lhůty
a kolik musí vynaložit úsilí, aby zboží získal
a zákazníkovi dodal – samozřejmě, krátké do-
dací lhůty jsou pro zákazníka příjemné, ba pod-
statné a velice často rozhodnou o vzniku objed-
návky. To je mimochodem  důležitá poznámka
pro internetové obchodníky – byR praxe bývá
většinou opačná, existuje řada příliš opatrných
nebo lépe nezkušených prodejců, kteří záměrně
nadsadí dodací lhůty, aby je vždy a s jistotou
splnili. Ale každých několik dní navíc znamená
čekání a to má zákazník, jakmile se rozhodne
k investici, k smrti nerad – čím delší deklarova-
ná doba dodávky je, tím větší šance je, že půjde
utratit peníze někam jinam. Nezapomeňte na
důležitý moment v psychologii nakupování,
kterým je momentální rozhodnutí – jakési
„hnutí mysli“ – typu „ano, te] ty peníze utra-
tím“ (odborně se tento moment nazývá „nákup-
ní signál“). Tento stav často netrvá dlouho; pro-
tože rozhodnutí o nákupu je často takto
neracionální, není pro zákazníka důležité, že
peníze v případě dlouhé dodací lhůty ještě sku-
tečně neutratil. V jeho mysli už utracené jsou,
už jsou pryč, už je nemá, a zboží zde stále není
– proto usilujte o co nejkratší dodací lhůty.  

Koncového zákazníka tedy – kromě lhůty –
silně zajímá, co vlastně kupuje a pokud přesně
nezná zboží, které hodlá přes Internet koupit,
těžko jej k nákupu přesvědčíte jen stručným
uvedením jména zboží a ceny, o nějakých typo-
vých či kódových číslech, nesrozumitelných
i samotnému obchodníkovi, ani nemluvě.
Odkud by zákazník mohl tyto informace znát?
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PPOOZZNNÁÁMMKKAA:: i když jste ob-
chodníkem, staňte se zákaz-
níkem. Je známým trikem na
školení obchodníků, že se na-
podobují situace, ve kterých
se obchodník náhle stává zá-
kazníkem, hraje jej, kupuje si
zboží místo aby je prodával.
A i zkušení obchodníci si ná-
hle uvědomí, kolik dělají chyb
– že neříkají zákazníkovi to,
co potřebuje, po „převlečení
se“ za zákazníka je nic nenutí
ke koupi pod tíhou obchodní-
kových argumentů. Totéž
funguje ještě lépe na Interne-
tu, protože v tomto prostře-
dí zatím neexistuje vypraco-
vaná a uznávaná teorie
marketingu a prodeje – velmi
mnoho postupů se provádí
metodou pokus-omyl, cesty
a metody se teprve hledají.
Proto je skoro nezbytné zís-
kávat zákaznickou zpětnou
vazbu, a pokud ještě obchod
není hotový, musíte se za zá-
kazníka převtělit vy jako ide-
ový tvůrce či programátor;
také se samozřejmě vyplácí
posadit za nehotovou verzi
někoho ze svých známých
a nechat jej „nakupovat“.
Často se až zděsíte, jak se
váš kolega (kterého máte za
inteligentního člověka) ne
a ne vyznat ve webu, není
schopen vybrat zboží, zkon-
trolovat košík, uzavřít objed-
návku… v tom okamžiku si
ale musíte uvědomit, že chy-
ba je na vaší straně.



Bu] toto zboží už někdy nakoupil (tj. má je doma, daroval je,
zkonzumoval je) nebo si o něm informace opatřil jinde, na
Internetu nebo i mimo něj. Případů, kdy jde o notoricky zná-
mé či často nakupované zboží nebude mnoho – je jen málo
zboží, u kterého máte přesně spojený jeho vzhled či název s je-
ho obsahem, a i z toho mála tvoří určitě dominující podíl po-
traviny, které se zrovna na Internetu neprodávají úplně nejlé-
pe (to se do budoucna může změnit!). Nedoplníte-li zboží
potřebnými a podrobnými informacemi, kladete před zákaz-
níka obrovskou a přitom úplně zbytečnou překážku – v okam-
žiku, kdy dané zboží zahlédne, zjistí, že potřebuje více infor-
mací, začne se po nich shánět, ale v tom momentu je už
odveden od vašeho obchodu jinam, bu] na další internetové
stránky (a vrátí se?), nebo vůbec mimo Internet, a to asi zna-
mená, že jste o zákazníka úplně přišli. Je nepochopitelné, jak
mnoho obchodníků tyto informace na web nedává, jen špetič-
ka webů nabízí zákazníkům informace, které by bylo možné
označit za dostačující, malá část jich poskytuje velice skrom-
nou dávku a většina neposkytuje informace žádné. Zkuste
projít pár internetových obchodů namátkou nalezených na
českém Internetu a položit si otázku, zda je vám přesně jasné,
co obchodník prodává, zda vám tato informace stačí k nákupu
– ve většině případů si sami odpovíte, že ne.

Jaké informace?
Hrajeme proti kamenným obchodům přesilovku, a proto by
bylo dobré, kdyby i tyto informace byly v přesilovce oproti to-
mu, co je schopen dodat normální obchodník. Naprostou nut-
ností ale jsou technické parametry zboží, což může například
u knih znamenat informace o počtu stran, formátu, vazbě a ba-
revnosti, u hudebního CD rok vydání, vydavatele a délku,
u přístrojů, jako jsou počítače, audio a video zařízení to pak
může být mnoho desítek parametrů, u dalších druhů zboží
pak rozměry, hmotnost a podobně. Nezapomeňte nikdy dodat
fotografii zboží; ta by měla být pro rychlé načtení ve velikosti
nepřesahující kreditní kartu. Fotografie zboží je překvapivě
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silný druh přidané informace, a obvykle to tvůrci webu, kteří
sami zboží důvěrně znají, podcení, popřípadě mají dojem, že
to je málo muziky za moc peněz či času. Fotografie má pro na-
kupujícího hned dva argumenty: jedním je okamžité rozpoz-
nání zboží, druhým pak podvědomé získání důvěry k obchod-
níkovi. Pokud například nabízíte seznam dvaceti druhů
alkoholu, bude jistě lepší vyrobit stránku sestávající z dvaceti
maličkých, „jednokilobajtových“ obrázků s popisky, než jen
stránku s názvy – zákazník se v prvním případě určitě zorien-
tuje rychleji. Vliv fotografie na získání důvěry („ano, má tam
fotografii, tak určitě má i to zboží, a je to určitě to, co chci, ro-
zumíme si“) je velice významný. 

Pokud si s tím dáte práci, není bez významu udělat u ma-
lých obrázků odkazy na jejich větší verze (velikosti pohledni-
ce či větší); co je ale ještě důležitější, je větší počet fotografií
u zboží, které si to zaslouží – zejména produkty, které nemají
jen jednu tvář, ale je důležité vidět, jak vypadají ze všech stran
či rozložené, nedostatek trojrozměrného vidění se musí zkrát-
ka nějak vyrovnat. 

Mezi důležité informace nezapomeňte zahrnout i údaj
o slevě a pořádně, třeba až redundantně zveřejnit, o kolik je
zboží levnější než při nákupu v obchodě (tj. třeba „naše cena
200 Kč, v běžných obchodech nejméně 220, ušetříte min. 10 %“
atd.). 

Získali jsme těmito informacemi nějakou výhodu nad ka-
mennými obchody? Nikoli, pouze jsme je maximálně dohnali;
bohužel, možnost si fyzicky zboží osahat Internet asi nenabíd-
ne nikdy (byR bychom si to technicky, s využitím prostředků
virtuální reality a hmatových rukavic představit dovedli. Je
možné, že se skutečně bude někdy nakupovat s využitím těch-
to prostředků, ale pro naše uvažování a plánování to zatím
smysl nemá). Je proto nutné získat a zveřejnit informace, kte-
ré kamenný obchod nikdy neměl a zřejmě nikdy mít nebude –
pamatujte na naši přesilovku.

Jedná se především o informace srovnávající, nezávisle a kri-
ticky hodnotící, doporučující, uvádějící souvislosti, pomáhající ve
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využití produktu. Každý typ produktu, každý druh specializa-
ce obchodu, dostupnost takovýchto informací a samozřejmě
také chuR investovat může vyústit v jiné výsledky, jiný druh
těchto informací; uve]me si několik příkladů, jak by tyto in-
formace mohly vypadat u známých druhů zboží:

◆ knihy: ideální je zveřejnění recenze či recenzí ze zná-
mých médií, od renomovaných autorů (literární přílohy
deníků atd.); výborné jsou informace o autorovi a jeho
tvorbě (s možností koupit další knihy od tohoto autora),
čtenářská doporučení. Pomůže ukázka z knihy, u tech-
nických publikací je téměř nutné dodat obsah (témata
kapitol a subkapitol).

◆ hudba: celková délka, rok vydání, vydavatel, ale také
ukázky (ve formě neporušující autorský zákon), opět in-
formace o autorovi či interpretovi, jeho diskografie,
hodnocení obchodu a čtenářů (nevadí, že je subjektivní
– každé hodnocení je subjektivní, ale může pomoci, mi-
nimálně pak obohatit).

◆ počítače, periferie, software: výsledky testů, tabulky
srovnávacích hodnocení, byR třeba nemusí dopadnout
pro produkt zcela příznivě. Uživatelské zkušenosti; tipy
a triky pro práci s produktem, návod, jak jej instalovat,
konfigurovat, využívat. Dát uživatelům možnost na-
psat vlastní názory na produkt, vlastní zážitky s jeho
používáním, nechat je produkt ohodnotit.

Ke každému produktu prodávanému na Internetu se dá
„vybásnit“ velké množství informací, které by zákazníka potě-
šily; je ale docela pracné, a tudíž drahé je získat. Proto se zatím
v našich podmínkách o to takřka nikdo nepokusil – jedná se
nepochybně o hromadu práce, pokud by ji měl obchod prová-
dět pořádně, asi by na to musel najmout tým lidí. Pokud to ne-
ní finančně schůdné, věnujte se doplňování informací hlavně
u důležitých produktů, tj. u jejich třech skupin: a) u těch, které se
hodně prodávají, b) u těch, u kterých chcete, aby se hodně pro-
dávaly, c) u atraktivních novinek. Pokud v normálním obcho-
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dě platí, že 20 % zboží dělá 80 % obratu, může být tento vztah
u internetových obchodů díky jejich širokému sortimentu ješ-
tě větší, 10 % : 90 % či ještě víc. A pokud zjistíte, že 2 % zboží
dělají polovinu obratu, už by neměl být problém doplnění roz-
sáhlých informací pro těchto pár desítek produktů.

Krásný příklad ukázkové studie dává náš nesmrtelný
Amazon.com; vybízí čtenáře k doplnění vlastního názoru
a vlastních informací týkajících se knihy (též ke stejnému vy-
bízí i autora a vydavatele, což se často setkává s úspěchem). Je
zajímavé, že ač autory těchto názorů knihkupec nikterak ne-
motivuje, nalezneme u bestsellerových publikací (což je
u Amazonu jistě několik tisíc titulů) až desítky těchto názorů.
Jejich autoři uvedou jednak „hvězdičkové“ hodnocení, jednak
písemný názor na knihu, někdy v jedné větě, jindy dlouhou
„recenzi“, podle své chuti – a mohu potvrdit, že ač lze mezi
dvaceti názory a hodnoceními nalézt protichůdné deklarace,
téměř vždy se z toho vyloupne velice informativní a věrohod-
né vykreslení knihy. Protichůdná hodnocení vůbec nevadí,
naopak jsou přínosná – zjistíte, z jakých úhlů, jakých potřeb se
na produkt dívají konkrétní zákazníci a vyvodíte si její
užitečnost pro sebe. To je v době všepronikajících reklam s ma-
ličkou dávkou informace a korektního přístupu k zákazníkovi
doslova živá voda, průzračný příklad toho, jak dokáže Inter-
net kultivovat vztah zákazníka a prodejce, vytvořit z něj sku-
tečné partnerství, kde jeden pomáhá druhému (zákazník in-
formuje obchod o svých zkušenostech s produktem, obchod je
pak předává dalším zájemcům o koupi), a nikoli arénu, kdy
obchod skoro vždy podvádí a zákazník mu tudíž apriorně ne-
důvěřuje. Zmíněný příklad pak dokonce kultivuje i výrobce
(zde vydavatele), a také média, která často v první vlně nekri-
ticky chválí produkt, aby se jej hodně prodalo (čímž jdou na
ruku vydavatelům – inzerentům), a pak po pár letech napíší,
že šlo asi o jedno z nejslabších děl tvůrce (to je důvěrně známé
z hudební či filmové oblasti). Onen „hlas lidu“ už začíná být
u takového Amazonu natolik silný, že si jej nemůže dovolit ig-
norovat ani vydavatel a je mu zatěžko zveřejňovat ve svém
vyjádření svůj obvyklý reklamní balast vědouc, že se za něj
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okamžitě seřadí dvacet kritik, uvádějících věrohodné a fundo-
vaně znějící argumenty tvrdící opak toho, co říká vydavatel.

Budete-li schopni dodávat ke svému zboží informace toho-
to typu, jste na nejlepší cestě stát se centrálním zdrojem informa-
cí, který bude považován za kvalitní, aktuální, rozsáhlý a vě-
rohodný. Domnívám se, že právě internetové obchody mají
právě největší naději stát se těmito centry informací, neboR se
zde dá nalézt zřejmě fungující ekonomický model, problema-
tický u čistých internetových médií. O tom ale více další část
knihy.

Konvergence obchodu a média
V tradičním pojetí je obchodování od média odděleno; obchod
realizuje jedna strana, snažící se do média proniknout, médi-
um pak vytváří strana jiná, která se samozřejmě příliš nebrání
finančně výhodné spolupráci s obchody (reklama) a utváří
médium tak, aby co nejvíce této spolupráci vyhovovalo, ale
vystupuje vůči všem obchodům (inzerentům) stejně, není
hlásnou troubou jednoho nebo druhého (toto je ideální případ,
ale silná a kvalitní média jej prakticky naplňují, i u nás). Exis-
tují pak i firemní média, obvykle ve formě časopisu, která ale
většinou nemají dobrou pověst a tudíž vliv kvůli své jedno-
strannosti.

Internet je ale jiným světem. Jednak se v něm docela těžko
daří neobjektivním, jednostranným médiím – možnost srov-
nání je okamžitá a protože je všechno zadarmo a všechno oka-
mžitě dostupné, neexistuje (nebo zatím nebylo nalezeno?) pří-
liš mnoho marketingových postupů, kterými by se dala horší
média vytáhnout v popularitě nahoru. Na druhé straně je vů-
bec těžké dosáhnout profitability i pro kvalitní internetové
médium – obsah je a asi vždy bude zdarma, a proužková in-
zerce zatím není dostatečným zdrojem příjmů, je otázkou, zda
kdy bude.

Obchody pak mají na Internetu zcela jinou pozici, jak se
„dostat do oka“ zákazníkovi. V reálném světě to je jednoduché
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– pronajmou či koupí se prestižní plochy, kolem
kterých zákazníci denně proudí, a je cíle dosa-
ženo, stačí jedna kampaň na počátku. Na Inter-
netu ale není žádná prestižní plocha, a význam
jakýchsi „lepších domén“ už poklesl, nikdo ne-
ní vidět o moc více než jiný. (Výjimkou je pár
velkých jmen, jako je třeba Yahoo.com, Exci-
te.com, Aol.com či Amazon.com – ale o moc víc
jich není. I u nás je těžké hledat nějaké jiné pre-
stižní, skutečně „zapsané“ jméno než Se-
znam.cz). Jak donutit zákazníky, aby si zvykli
na daný obchod? Nejlépe jeho pravidelnou ná-
vštěvou – nejlepší by byla pravidelnost, ve kte-
ré zákazník přichází každý den nebo několikrát
týdně, ale tak často na Internetu asi nikdo nena-
kupuje.

Internetové obchody i internetová média
jsou natolik odlišné typy podnikání ve srovnání
s jejich neinternetovými protějšky, že je možná
dobré zahodit zažité představy o tom, co má ja-
ké být. Internet si vytváří vlastní pravidla – zná-
má věta je zde opět a může se aplikovat právě
na obchody a média. A opět se podíváme na
skok za oceán, typicky internetovou specialitou
také je, že „opisovat se smí“ a naopak se to do-
poručuje, pokud to ovšem nepřesahuje únos-
nou míru.

Vezměme významné obchodní weby v důle-
žitých kategoriích (Amazon.com v knihách,
CDNow.com v cédéčkách, Egghead.com v počí-
tačích, Travelocity.com v cestování a ubytování,
stejně tak bych mohl zmínit desítky dalších).
Jsou to obchody, o tom není sporu – prodávají
zboží či služby a chtějí z toho mít co nejvíc pe-
něz. Současně jsou už nyní jedněmi z nejzajíma-
vějších a informačně nejbohatších médií v oblas-
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PPOOZZNNÁÁMMKKAA:: průzkumy do-
cházejí často k závěru, že da-
leko více lidí obchodní weby
navštěvuje, než v nich sku-
tečně kupuje; můžeme po-
užít pěknou slovní hříčku
s „nakukováním“ a „nakupo-
váním“. Uvádí se, že ze sta
návštěvníků obchodu jich
zhruba polovina nakupuje;
znamená to tedy, že druhá
polovina pouze nakukuje, an-
glicky řečeno provádí „shop-
ping around“, též „prolejzá
obchody“. Nejde o případ,
kdy navštívíte obchod se záj-
mem o zboží, a oni je nemají,
takže nenakoupíte – tyto
průzkumy tvrdí, že zhruba
20 % Američanů prolézá in-
ternetové obchody, aniž co-
koli kdy nakoupilo, a dalších
20 % je prolézá a občas na-
koupí. Podobné zkušenosti,
s ještě vyšším procentem na-
kukujících oproti nakupují-
cím, máme i u nás na Vltavě
(www.vltava.cz).

Nelze vyloučit, že tyto medi-
ální stránky obchodů vznikají
pouze jako součást hyperkon-
kurenčního boje, který je nutí
nyní usilovat o zákazníka vše-
mi prostředky, a až bude „je-
jich“, se o něj už tak nesta-
rat. Jsem si ale jistý, že jde
o trvalý jev, který se stane
dokonce u internetových ob-
chodů zákonitostí, normální,
vyžadovanou a očekávanou
vlastností. Konfliktů je totiž
překvapivě málo – díky to-
mu, že internetové obchody
usilují o co nejširší sortiment



tech, ve kterých působí, aniž si toho kdo z ana-
lytiků příliš všiml. Statisíce, možná už milióny
lidí chodí na tyto weby především pro informace
z oboru, který je zajímá – pro zajímavé články,
recenze, testy a srovnání, informace o novin-
kách atd., a samozřejmě přitom rádi nakoupí,
když je v těchto médiích něco dostatečně zaujme;
a proč také ne, když to je „na jeden klik“.

Přidané služby a vůbec 
význam bohatosti 
obchodního webu
Mají být další přidané služby a výhody zařaze-
ny do oblasti cen nebo informací? Nejspíše by si
zasloužily vlastní kapitolu; jedná se o souhrn
dalších služeb a možností, velmi různých svou
povahou i významem, které činí internetový
obchod atraktivní. Co se do nich dá například
zařadit:

◆ Posílání zboží jako dárku včetně dárko-
vého balení, blahopřání atd. Využívá se
známého zoufalého stavu, kdy si náhle
uvědomíte, že je vhodné poslat okamžitě
někomu z vašich blízkých dárek a jste po-
staveni před hromadu úkolů: shánění,
koupení, zabalení, napsání gratulace, po-
slání. Tyto situace nastávají častěji, než se
může zdát, a proto má tato služba u in-
ternetového obchodu své místo.

◆ Možnost zasílání katalogů novinek, slev,
doprodejů, specialit e-mailem. Často pro-
ti tomu existuje u obchodů (též u médií)
averze, protože cílem je samozřejmě při-
nutit zákazníka k návštěvě webu, a tyto
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(„klíč č. 1“), je i médium, kte-
ré se samozřejmě musí defi-
novat v oblasti, kde působí
obchod, lehce zbavitelné na-
řčení, že podporuje určitého
výrobce či značku. Jak už
jsme uvedli, musí obchod pů-
sobit otevřeně (další z vel-
kých pravidel internetového
obchodu), nikomu nenadržo-
vat a nikoho neprotěžovat
bez jiného důvodu než toho,
že se jedná o významné, kva-
litní zboží, na které chce ob-
chod upozornit. 

(Opět jedna případová stu-
die: Amazon.com se dostal
do velké palby na Internetu,
protože se proslechlo, že si
u něj mohou vydavatelé
„koupit“ prestižní plochy
v doporučovaných publika-
cích, že tedy tato místa ne-
jsou obsazována nezávislými
editory Amazonu, ale jsou za
peníze. Toto se sice stopro-
centně nepotvrdilo, ale Ama-
zon.com tváří v tvář interne-
tové komunitě ihned zařadil
zpátečku a slíbil, že se polep-
ší. Podstatné je, jakou moc
internetová komunita má;
i když šlo o velmi málo pod-
statný detail, i když vůbec
nebyl potvrzen, dokázán či
přiznán, obchod  ihned
ustoupil).

Internetové médium, které
se dá realizovat opět na
mnoho způsobů, více odděle-
né od obchodu či naopak do
něj hluboko zakořeněné,
v podobě rozsáhlého deníku



e-mailové zprávy často končí v koši bez
čtení a také bez návštěvy webu, kde je růz-
ných lákadel více, a kde se – především –
uskutečňuje nákup. Na druhé straně se
ale jedná o službu pro zákazníka, bezpo-
chyby užitečnou pro něj; tento argument
bych upřednostnil před jakýmkoli jiným
a domnívám se, že to zákazník svými ná-
kupy a věrností obchodu splatí.

◆ Doporučené volby, seznamy nejprodáva-
nějšího zboží. Zákazník velmi často neví,
co hledá, a navštíví internetový obchod
právě proto, že ví, že mu kamenný ob-
chod příliš žádné doporučení nedá, po-
případě, že se omezí pouze na sortiment,
který má k dispozici, kterého se potřebu-
je zbavit, u kterého má největší rabat atd.
Vytvořte sekce „doporučujeme“, ale plň-
te je skutečně kvalitně, jako kdybyste do-
poručovali zboží sami pro sebe. Zapo-
meňte na to, že do této sekce umístíte
ležáky či pochybné zboží, na kterém má-
te největší zisk; pokud takto uvažujete,
otevřete si raději kamenný obchod, tam
možná uspějete.

◆ Již několikrát zmíněné soutěže, ankety,
mimořádné slevy a vůbec vše, co láká
k častým návštěvám a k delšímu pobytu
na webu. Každá minuta pobytu vašeho
zákazníka na obchodním webu je malič-
kým utahujícím se šroubečkem, který
činí z náhodného návštěvníka trvalého,
loajálního zákazníka

◆ Záruka vrácení peněz. Řada obchodníků
se bojí tuto službu poskytnout, protože
mají strach, že by zákazníci zboží koupi-
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či méně rozsáhlého týdeníku,
by tedy mělo být součástí
obchodu; jedná se o velice
silný nástroj lákání návštěvní-
ků a hlavně trvalého oprašo-
vání zákazníků. Protože toto
médium může dokonce i vy-
dělávat reklamou a navíc rea-
lizovat internetovému obcho-
du peníze díky získávání
a udržování zákazníků, zdá se
být jeho obchodní model ve-
lice atraktivní.



li, opotřebovali je a pak je vrátili; prakticky každý ame-
rický web ale tuto službu nabízí jako samozřejmost. Ne-
domnívám se, že by procento zneužívačů bylo velké,
a že by navíc nebyla možnost, jak se se zákazníky, kteří
toto začnou dělat zcela plánovitě, vypořádat – tito sice
mohou měnit rychle svůj e-mail, ale ne tak rychle již ad-
resu dodání, účet atd. Je to samozřejmě určitý risk, ale
domnívám se, že stojí za zisk spočívající v důvěře zá-
kazníků, kteří se nyní nemusí bát, že když koupí zboží
omylem a bez jeho užívání tento omyl zjistí, získají zpět
své peníze. Nákup zajíce v pytli (nemožnost „osahání“
si zboží) je na Internetu jedním z kritických problémů,
jednou z velkých překážek vyšších nákupů – cokoli, co
pomůže tyto velké překážky snížit je vítané, i když s se-
bou nese riziko, podle mého názoru nevelké.

Mezi další služby obchodního webu, o kterých ale budu
psát v části věnované jeho „strojovně“, je pak možnost perso-
nalizace včetně reakce webu na tuto personalizaci, možnost
sledování průběhu zakázky, možnost dlouhodobého získává-
ní „kreditů“ za časté nákupy (souvisí s personalizací) apod. 

Když se o obchodu neví, jako by nebyl
Je jen málo dobrých věcí na světě, které by se staly slavnými či
jen známými na základě toho, že by si o nich lidé navzájem říka-
li. Jistě jsou oblasti, kde šíření informace od úst k ústům platí:
například právě tam, kde se lidé chtějí ubránit před nátlakem
reklamy, v nezávislé kultuře, specializovaném zboží, a také –
což právě vede k nesplnění tohoto čtvrtého klíče k úspěšnému
elektronickému obchodu – místy na Internetu. 

Výsostný internetový profesionál, kterým obvykle tvůrce
elektronického obchodu je, skutečně nepotřebuje „tlačenou“ re-
klamu k tomu, aby se dozvěděl, co se dozvědět chce, aby našel
cestu k tomu, co potřebuje. On je zvyklý velice aktivně vyhledá-
vat na Internetu a především zná správné nástroje a cesty: na-
příklad jen zřídkakdy používá vyhledávací centrály, spíše jde
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po profilových webech, čte internetová média, sleduje diskus-
ní skupiny, samozřejmě pak komunikuje s lidmi v oboru. To-
muto člověku skutečně máloco unikne – vždyR je naopak tré-
novaný v tom, aby mu nic neunikalo a aby se naopak vždy
udržel dobře informovaný.

Internetový zákazník je na tom ale zcela jinak: je to „nor-
mální člověk“, který z okolního světa není příliš naučený k to-
mu, aby aktivně vyhledával informace a vůbec už není zvyklý
na to, aby se příliš pídil po místech, kde může utratit peníze –
vždyR jej každý den zaplavuje ze všech stran reklama vnucují-
cí mu nejrůznější zboží, které se neúspěšně brání, a proto mu
aktivní vyhledávání zboží připadá jako přilévání oleje do ohně. 

Spolu s nedostatkem financí, ale také s neporozuměním ně-
kterých „alternativních“, tj. finance příliš nevyžadujících me-
tod je toto podcenění nutnosti propagovat internetový obchod
příčinou toho, že ač existuje v našich podmínkách asi pět set
internetových obchodů, je stav jejich propagace neveselý; dá
se říci, že jen následující obchody jsou na Internetu trošku
vidět:

◆ www.shop.cz se prosadil v některých webech svou tří-
procentní zprostředkovávací provizí, vytváří a realizuje
inzertní viditelné kampaně (například jedna z nejlep-
ších byla na „avatara“ na konci roku 1998).

◆ www.vltava.cz inzeruje mocně díky tomu, že má prak-
ticky k dispozici často navštěvovaný mediální web Živě
(http://zive.cpress.cz) a využívá i bannerové sítě Mr.
Linx ve statisících impresích měsíčně. Též existují „pro-
vizní“ aliance Vltavy s dalšími známými weby, jako je
třeba Svět Namodro nebo Trafika.

◆ shop.autocont.cz je výrazně inzerován v katalozích i in-
zerátech AutoContu, též na Internetu.

◆ obchod.stranky.cz pak uzavřel zkušební alianci s inter-
netovým deníkem iDnes (www.idnes.cz), takže na každé
stránce iDnes se objeví odkaz na jednu položku zboží
z tohoto obchodu
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Není pak divu, že těchto několik obchodů je na českém
Internetu alespoň relativně úspěšných, na rozdíl od ostatních
– a určitě existuje několik dalších obchodů, které jsou svou na-
bídkou zajímavé (např. www.obcerstveni.cz, www.papiri-

us.cz), ale o kterých skutečně málokdo ví. Z ostatních obcho-
dů, tj. oné drtivé většiny nabídky na českém Internetu je jich
jen asi třetina zaregistrována na serveru Seznam.cz a jen asi po-
lovina  na serveru Shopping.cz – což už je na pováženou, pro-
tože není nic snazšího než si přidat informace o svém obchodě
na tyto servery, trvá to pár minut a je to zadarmo.

Jak propagovat internetový obchod
Propagace internetového obchodu se dramaticky neliší od

propagace jakéhokoli jiného zboží: podstatné je přilákání po-
zornosti dobře zacíleného člověka, potenciálně nadějného zá-
kazníka na stránku našeho obchodu, o zbytek už se musí po-
starat obchod sám, je-li dobrý, je-li jeho nabídka atraktivní.

Cíl je jasný, metody už méně. Samozřejmě každého napad-
ne, že se „má inzerovat“, ale zatímco metody ohlupování zá-
kaznictva v běžném světě (zázračné prací prášky, automobily,
které z vás udělají lepšího člověka atd.) jsou nesmírně propra-
cované, dovedené do dokonalosti a velmi přesně se zná jejich
účinnost, je inzerce na Internetu střelbou od pasu – dovolím si
tvrdit, že zatím vůbec nikdo u nás neprovedl na českém Inter-
netu propracovanou inzertní kampaň, u které by navíc dove-
dl exaktně monitorovat její výsledky, její účinnost.

Nejdříve si uve]me možné způsoby, jakým dáte o vašem
internetovém obchodě vědět; řada z nich je totožná s principy,
které jsme uvedli v kapitole 2 týkající se propagace firemního
webu:

◆ bannerová inzerce. Přímočarý způsob, který napadne
každého, a který bývá často využívaný jako jediná ces-
ta propagace.
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◆ inzerce v tištěných či obecně neinternetových médiích
(billboardy, rozhlas, televize). Drahý inzertní prostře-
dek, sporný obchodní účinek.

◆ kvalitní indexace do vyhledávacích centrál. Propagace,
kterou by neměl pominout žádný web, už proto, že je
zdarma a prakticky jednou provždy.

◆ spojenectví a aliance s jinými weby či jinými médii s vel-
kou působností.

◆ inzerce „osvětou“: aktivní účast v diskusních skupi-
nách, které se danému tématu věnují (např. knihy o pro-
gramování – diskusní skupiny o programování), infor-
mování o novinkách internetového obchodu v médiích,
vlastní přednášková činnost atd.

Protože jsme propagaci internetových aktivit už rozebírali,
omezím se jen na několik poznámek. Která z výše popsaných
metod je nejúčinnější a která naopak nejméně účinná? Je zná-
mé, mnohokrát popsané a rovněž na vlastní zkušenost ověře-
né, že zdaleka nejúčinnější je dobře prováděná osvěta, jako je na-
příklad přednášková činnost, nebo vůbec informování
potenciálních zákazníků jednoho po druhém v osobním styku –
pokud máte obchodní schopnosti a dovednosti, získáte zákaz-
níka pětiminutovým rozhovorem. Samozřejmě, je to metoda
časově náročná, tudíž drahá.

Naopak jako nejméně účinná se ukazuje inzerce v tištěných
či obecně neinternetových médiích. Trpí totiž především ob-
rovským „rozprachem“: na zasažení jednoho potenciálního
zákazníka musíte zobrazit váš inzerát před oči tisíce lidí.
V okamžiku, kdy na Internetu více či méně pravidelně naku-
puje 5 000 lidí a můžeme se domnívat, že dalších 20 000 je na
toto nakupování aspoň trošku připraveno, činí cílová skupina
čtvrt procenta populace, a to je rozhodně málo na inzertní ak-
tivitu ve všeobecném médiu. Můžeme si říci, že trošku lépe je
to například u počítačových časopisů, protože stále platí, že
internetoví zákazníci jsou fandové výpočetní techniky – po-
kud uvážíme například časopisy Computer nebo Chip, dá se
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odhadnout, že mají každý zhruba 200 000 čtenářů, mezi který-
mi může být deset až patnáct tisíc v naší cílové skupině – to už
je lepší, je to 5-8 %, ale stále je to málo ve srovnání s interneto-
vými médii. 

Úvaha o nevelké užitečnosti všeobecných médií nevyplývá
jen z těchto výpočtů, ale i ze zkušenosti. V druhé polovině ro-
ku psaly české deníky poměrně intenzivně o internetových
médiích a obchod Vltava (www.vltava.cz) byl v nich často a ob-
vykle pochvalně zmiňován, získal například v našem nejčte-
nějším deníku Mladá Fronta „Tip Dnes“, a celková plocha to-
muto obchodu věnovaná byla asi 4 tiskové strany. To by
v obvyklých inzertních relacích stálo okolo jednoho milionu
Kč za inzerci, když uvážíme, že kvalitní článková plocha je
cennější a ceněnější než plošný inzerát. Samozřejmě jsme mo-
nitorovali vzrůst nákupů i přístupů na Vltavě v okamžiku,
kdy se tato inzerce objevila – a výsledky byly překvapující:
vzrůst nákupů byl nepatrný, počítal se v procentech či maxi-
málně o desítku procent ten den. Přitom můžeme srovnávat
s podobným „testem“, kdy byla v MF Dnes zveřejněna recen-
ze na jednu knihu z našeho vydavatelství, a jeji prodej vzrostl
v dalších týdnech o stovky procent. 

„Alianční“ propagace, propojování obchodu s médiem či
často navštěvovanou internetovou službou má účinnost velice
různou, závisející na tom, jak je technicky provedena, jak
atraktivní je pro návštěvníky onoho aliančního webu prodáva-
né zboží atd.; budu se ostatně tímto tématem dále zabývat.

Zbývá nám inzerce bannerová: a nebude asi přílišným pře-
kvapením, že patří k nejvíce účinným formám inzerce. Banne-
ry mají výhodu v interaktivitě, čímž jdou obchodům nesmírně
na ruku: protože nakupování je, i když si to sami nemyslíme,
v drtivé míře impulsivním, nikoli rozumovým činem, je umožně-
ní realizace tohoto impulsu („klikni a hned koupíš“) silnou
zbraní. Možná i zde je důvod, proč je tak málo účinná inzerce
v tištěných médiích – protože málokdo si čte noviny u počíta-
če, je impuls potlačen, protože jej není možné okamžitě realizo-
vat. Bannerová inzerce bude v propagaci internetových obcho-
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dů i v nejbližší budoucnosti asi nejčastěji využívanou meto-
dou, proto se u ní více zastavíme.

Pokus o bannerové desatero
Nechci konkurovat desateru biblickému, ale bannerová rekla-
ma je na tom podobně jako zákony na úsvitu lidstva: nemá
zákony, nemá své zásady vytesané do kamene. Berte to jako
nesmělý pokus; snad si vás nakloním tím, že přidám jednu
zásadu navíc a zdarma.

1. Vytvářejte kampaně. Kampaň, tedy masivní krátkodobý
inzertní nátlak s jasným sdělením je lepší než jen „udr-
žování ohně“ trvale šířenými inzeráty. Zde platí, že pět
je mnohem více než 1+1+1+1+1; aby to ale platilo, musí
mít kampaň jasné sdělení, u kterého se čtenář stránky
zastaví – a když je uvidí popáté, nevydrží a klikne.

2. Vyvolejte pocit nutnosti okamžitého kliknutí na banner.
„jak neklikneš nyní, něco ti uteče, o něco přijdeš“. Je to
obdoba všech ostatních inzerátů působících stylem „od-
pověz, zavolej TEĎ HNED“.  Důvod je jasný: jakmile se-
jde čtenáři reklama z očí, sejde mu i z mysli, a u Interne-
tu to platí ještě mnohem intenzivněji, neboR se často
nelze vrátit zpět tak snadno jako například u novin (kde
se dá otočit o stránku dozadu) – respektive, vrátit zpět
se samozřejmě dá, ale na tom místě už na vás obvykle
jukne reklama úplně jiná!

3. UmísRujte reklamu na cílené servery. Použijte všeobec-
ně zaměřené servery jen tehdy, když se domníváte, že
vaše reklama je určena pro všechny návštěvníky tohoto
serveru; pokud chcete zaujmout určitou část interneto-
vé populace, nalezněte ten server, který ji oslovuje.

4. Definujte si jasné sdělení inzertního proužku, zejména
pak, jestli chcete inzerovat značku (tedy celý váš ob-
chod) nebo produkt (konkrétní druh zboží). Nemíchejte
to dohromady, nesnažte se jedním proužkem říci vše.
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5. Pokud chcete inzerovat značku, je hlavním cílem této in-
zerce, aby se dostala do podvědomí – nemusí jít o oka-
mžitý, impulzivní nákup. Vlastně ani zákazníka nenutí
ke ke kliknutí, ale k tomu, aby si uvědomil sdělení typu:
„aha, až budu chtít koupit (třeba) špičkovou kosmetiku,
tak půjdu na tuto adresu“. Budování povědomí značky
(značkového, spolehlivého, kvalitního obchodu) je
i v Internetu nutné; připravte se ale na to, že to stojí nej-
více peněz a nejvíce úsilí, rozhodně značku nevybudu-
jete přes pár desítek tisíc impresí prohnaných přes ně-
který výměnný bannerový systém. 

6. I při inzerování značky využijte kampaně spojené s ur-
čitou událostí – například se zvýšením bezpečnosti při
nákupu, se zavedením zákaznického kreditu, s rozšíře-
ním sortimentu atd. Pokud budete schopni spojit obec-
né sdělení typu „náš obchod je nejlepší“ s konkrétním
argumentem, docílíte vyššího účinku.

7. Na rozdíl od fyzického světa se na Internetu často po-
užívá inzerování produktu, reklama cílená k tomu, aby
prodala právě jeden konkrétní produkt. Důvodů je ně-
kolik: můžete velmi snadno propojit reklamu s tímto
produktem (tj. stačí jedno kliknutí a už jej vidíte, už jej
můžete koupit), můžete ji exaktně cílit na tu zákaznic-
kou obec, která by o daný produkt měla mít zájem (na-
příklad knihy o Linuxu na serverech věnovaných Linu-
xu) a můžete ji rychle měnit. To v normálním světě
možné není – od spatření reklamy ke koupi zboží vás
dělí hodně kroků, přesně zacílit potenciálního zákazní-
ka právě toho jediného produktu není snadné a je mno-
hem obtížnější a nákladnější reklamu měnit například
denně (bylo by to možné třeba v televizi či v rozhlase,
ale výdaje spojené s vytvořením reklamy jsou příliš vy-
soké, než aby tento postup byl efektivní.

Zvykněte si tedy na to, že na Internetu má inzerování
konkrétního produktu daleko větší význam i účinek než
ve fyzickém světě; pravděpodobně se nestane, že byste
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prodejem daného výrobku přímo na tuto reklamu vydě-
lali, ale v každém případě získáváte nové zákazníky.

8. Inzeráty propagující velké výhry či přímo obrovské sle-
vy jsou skoro vždy velmi úspěšné. Lidé rádi soutěží
a vyhrávají, a stejně tak mají impulzivní nutkání nakou-
pit i třeba zbytečnou věc, když vědí, že tím „strašně uše-
tří“. Na Internetu je to ještě zvýrazněno snadností náku-
pu, tj. od impulzivního kliknutí na reklamu je ke koupi
velice blízko.

9. Dělejte krátké a intenzivní reklamní kampaně. Propagu-
jete-li značku, je ideální  čtrnáct dní trvající, ale opravdu
masivní kampaně; propagujete-li produkt, zvolte ještě
kratší dobu, třeba dva až tři dny.

10. Nezapomeňte nikdy na vyhodnocení kampaně, tj. kolik li-
dí na banner kliklo (procento kliknutí z celkového poč-
tu zobrazení) a pak také zhodnoRte skutečné prodejní
výsledky, pokud se reklama zaměřila na produkt a ne
na značku. Je-li reklama zaměřena na značku, neočeká-
vejte rychlé zvýšení prodeje, to se může dostavit někdy
během měsíce – zákazníci mají určitou setrvačnost
v rozhodování, musí si často všechno v hlavě probrat,
než se dostaví nákupní impuls.

11. Neustále hledejte nové, neotřelé způsoby bannerové
reklamy. Umožňuje například server vkládat reklamu
jako tzv. IFRAME? Vytvořte banner s několika oddě-
leným políčky, rolovacími lištami a zatržítky. Udělejte
reklamu ve Shockwave, ta ihned přitáhne pozornost.
Používejte applety. Udělejte takovou reklamu, kterou
nikdo neočekává, a budete mít úspěch.

Dvě tváře obchodu
Internetový obchod má dvě tváře: jedna je čelem k zákazníko-
vi a druhá čelem k jeho tvůrcům a správcům. Jje to ostatně po-
dobné jako u fyzického obchodu, kde zákaznickou částí je
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vlastní obchod, správcovská jsou pak sklady a administrativ-
ní místnosti. Opět bývá častou chybou tvůrců obchodu, že ne-
věnují potřebnou pozornost tomu, koho mají obě tváře oslovit
a co mají plnit; u zákaznické tváře se nesoustředí na to, že ji
budou navštěvovat mnohdy zmatení a v Internetu začínající
zákazníci a že jim musí orientaci v obchodě především maxi-
málně usnadnit. V části administrativní a analytické pak bývá
také často problémem tvůrců, že nepochopí, co lidé pracující
s obchodem (jako správci databáze, realizátoři obchodu, ana-
lytici, marketingoví pracovníci) potřebují. Nyní se tedy
soustředíme na tyto dvě tváře.

Čelem k zákazníkovi: jak udělat obchod
Pokud budete stavitel labyrintu, budete se zřejmě divit, proč
ostatním lidem trvá tak dlouho, než trefí z jednoho konce na
druhý, když vy se v něm přece tak dobře vyznáte. Pro tvůrce
je opravdu těžké podívat se na svůj výtvor náhle jinýma oči-
ma, pohledem zákazníka, pohledem člověka, který vidí web
poprvé – proto velice doporučuji, aby vám coby tvůrci obcho-
du jeho strukturu koncipovala jiná osoba, nejlépe někdo, kdo
nerozumí programování. Programátor má totiž na tvorbu ob-
chodního webu hned dva neblahé vlivy: jednak jej dělá tak,
aby se v něm snadno nakupovalo jemu (což vůbec neznamená,
že to bude platit i pro ostatní zákazníky), a jednak má tenden-
ci si usnadňovat programovací práci na úkor vlastností ob-
chodního webu potřebných pro zákazníky. Programátor na-
příklad skoro nikdy nemyslí na činnosti, které nesouvisí nutně
s procesem prodeje – příkladem může být třeba kvalitní kon-
textová nápověda, tímto neduhem trpí určitě 98 % všech inter-
netových obchodů u nás. Uvedeme si nyní zase jakési desate-
ro zásad této uživatelské tváře obchodu, bez nároků na
pořadí:

1. AR je co nejméně kliknutí. Nikdy nevytvářejte vstupní či
vítací obrazovku, ve které máte nutkání říci zákazníko-
vi, aby vstoupil. Již na první obrazovce musí být políčka
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pro vyhledávání – to je jasná zásada, ze které nelze
ustoupit, a kterou přesto tolik obchodů porušuje. Chce-
te-li, aby zákazník něco udělal, nechejte jej to udělat
a nepište mu, aby to udělal. Znamená to, že když víte, že
se zákazník dostane ke zboží přes hledání, nabídněte
mu hned políčko pro hledání a nepište mu na stránce
„Zde klikněte na odkaz Hledání, načež se otevře formu-
lář pro hledání, kde můžete hledat“ či podobně.

2. Přístup ke zboží musí být dvojí: přes vyhledávání a přes
prohlížení (browsování). Zákazník může jít cestou hie-
rarchie zboží (třeba software – CD-ROM – výukové progra-
my – jazyky) nebo přes hledání, že si hned zadá třeba
„výuka angličtiny“. Důležité je, aby zejména u obchodů
s mnoha tisíci položek existovalo rozšířené vyhledává-
ní, tj. hledání podle různých kritérií – i toto vyhledává-
ní by mělo být snadno přístupné, odkazem z hlavní
stránky.

3. Nezapomeňte na kvalitní kontextovou nápovědu. Kva-
litní znamená, že bude pečlivě vytvořená a komplexní:
měla by sestávat z několika paralelních částí (rychlý
průvodce, podrobná nápověda a FAQ čili často kladené
dotazy), a kontextová znamená, že by u každé obrazov-
ky v obchodě by měla být k dispozici nápověda právě
pro tuto obrazovku: pro nákup, pro registraci, autoriza-
ci, pro výběr zboží, pro placení a odesílání.

4. Každý zákazník přijde do vašeho obchodu jednou po-
prvé, proto zde musí být sekce pro „panice“ na vašem
serveru. Okamžik, kdy přijde zákazník na obchodní
server poprvé, je klíčový: bu] bude pokračovat dál ne-
bo odejde, více možností není, a nejčastější důvod k od-
chodu bývá právě ten, že se zde nevyzná, že má pocit,
že by musel řadu minut zkoumat „jak dál“ či „kudy do-
vnitř“. Pokud používáte personalizaci a rozpoznáte zá-
kazníka (tj. rozpoznáte, zda je nový nebo zda zde už
byl), můžete nováčkům podstrčit sekci „Jste zde popr-
vé?“ hned pod nos.
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5. Zveřejněte informace o prodejci. Člověka, který na
Internetu celkem rutinně nakupuje, naprosto odradí,
když na webu nenajde žádnou informaci o tom, kdo za
celým obchodem stojí – kdo je schopen s ním např. tele-
fonicky v případě problému komunikovat, jak se jme-
nuje firma provozující server, kde sídlí, jaké má
IČO/DIČ. I tento požadavek, samozřejmě pro zákazní-
ka zásadní a snadno odůvodněný, velmi mnoho obcho-
dů ignoruje. Zveřejněte již na titulní stránce informace
o tom, s kým může zákazník komunikovat v případě ja-
kéhokoli dotazu: e-mail, telefon a doporučujeme i číslo
ICQ.

Poznámka: v České republice působí Asociace pro elektronic-
kou komerci (APEK, www.apek.cz), která právě usiluje o onu
průhlednost v elektronickém obchodování, o certifikování
obchodů, které jsou jsou pro zákazníka věrohodné. Na tomto
webu a také na www.e-komerce.cz se dozvíte důležité nezávis-
lé informace o existujících internetových obchodech v ČR.

6. Zveřejněte podrobné informace o dostupnosti zboží
a zasílání. Zákazník potřebuje vědět, zda zboží držíte
skladem či zda je někde nakupujete až v okamžiku, kdy
je u vás nakoupí on: nečekejte, že u vás bude s chutí na-
kupovat, když mu tyto informace zatajíte. Důležité jsou
i informace o způsobu balení a zasílání zboží: je jen má-
lo druhů zboží, které nedokáže Česká pošta při přepra-
vě poničit nebo zcela rozbít, a proto je druh balení či za-
sílání důležitou informací pro zákazníka.

7. Zveřejněte podrobný reklamační řád, výhodný pro zákaz-
níka. Na Internetu neustále bojujete s nevýhodou naku-
pování v pytli a nakupování bez lidského kontaktu; po-
kud jde zákazník do fyzického obchodu, má lepší pocit,
když zboží drží v ruce a hovoří s lidskou prodavačkou,
vyvozuje z toho, že nebude problém vadné zboží rekla-
movat, protože „už ví u koho“. To samozřejmě v praxi
tak jednoduché nebývá, ale právě ze špatných rekla-
mačních zkušeností vznikají ještě horší předsudky
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u Internetu: zákazníkovi není jasné, u koho bude vlast-
ně zboží reklamovat. 

8. Zveřejněte informace o nejvíce prodávaném zboží, je-li
ovšem nějaké takové. Zákazník, zejména nový zákaz-
ník, neví, zda je v obchodě prvním nakupujícím v histo-
rii nebo zda tam denně chodí sto lidí – pokud budete
často zveřejňovat informace o tom, co se nejvíce naku-
puje a nejlépe také v jakém množství, zvýšíte si u zákaz-
níků důvěru. Je zbytečné tyto informace tajit, jak je
u nás zvykem, „kvůli konkurenci“: je bohužel typické,
že čím menší země a čím menší trh, tím více tají jeden
živnostník před druhým i tu nejméně podstatnou a nej-
méně zneužitelnou informaci.

9. Zákazník by měl neustále mít možnost podívat se na
stav své objednávky či svých objednávek: zadat jméno
a heslo a podívat se na historii, kdy zboží objednal, kdy
přišla či nepřišla platba, kdy obchod zboží odeslal či vy-
zval k jeho odběru. To je příjemný komfort, který zákaz-
níka nejen potěší, ale skutečně mu pomůže v orientaci –
hlavně pak odstraní spoustu zbytečných stížností.

10. Jak vidíte, příliš jsme se nevěnovali vzhledu samotného
obchodního webu: domníváme se, že zde platí stejné
požadavky jako kdekoli jinde, tj. grafická spartánskost,
úhlednost a přehlednost, standardní ovládání (nepře-
barvujte hyperlinky a nechejte je podtržené), samozřej-
mě co nejmenší datový objem stránek. Kde můžete gra-
fiku vynechat, vynechejte ji; nejlépe se omezte pouze na
obrázky zboží, které prodáváte.

11. „No more clicks“ čili „Žádná kliknutí navíc“. Proč si
myslíte, že takový Amazon.com vytvořil pro regis-
trované zákazníky tzv. one click order, objednávku
a platbu skutečně na jedno kliknutí bez jakéhokoli
vyplňování? Každé kliknutí navíc, které je potřeba k re-
alizaci objednávky, snižuje počty vašich nakupujících; ti
budou shledávat váš obchod příliš komplikovaným,
nakupování příliš zdlouhavým a půjdou jinam.

Kapitola 5

195



Čelem k správci: jak obchod snadno
spravovat a jak mu rozumět
Často lidé argumentují, když zpochybňují „vedoucí úlohu“ fi-
rem jako amazon.com, dell.com nebo ebay.com v internetové
komerci: v čem je to jejich bohatství, jejich hodnota? VždyR po-
stavit stejně pěkný web, naplnit databázi, zainvestovat do re-
klamy a srazit ceny umí každý. Kdo zaručí, že tito současní
„giganti“, kteří však zatím trpí stálými ztrátami, někdo finanč-
ně silnější nedostane během pár let na kolena?

Odpovídám, že hodnota těchto firem a jejich obchodů spo-
čívá v jejich náskoku: v tom, že mají chování současného zá-
kazníka prozkoumané do nejmenšího detailu, s největší statis-
tickou hodnotou, sledují je už pár let a mohou proto
odhadovat vývoj. Internet poskytuje neuvěřitelnou možnost
sledování a zkoumání zákazníkova chování; je to, jako kdy-
byste vlastnil sto supermarketů, byli schopen přilepit každé-
mu zákazníkovi na hlavu kameru, sledovali a statisticky doko-
nale vyhodnocovali každý jeho krok, každý pohled, každé
sáhnutí do regálu, o nákupech ani nemluvě. (Mimochodem,
některé supermarkety to dnes skutečně dokáží a taky dělají). 

Začal jsem trošku zprostředka, ale záměrně – právě tato
součást správcování internetového obchodu bývá velmi často
podceňována. Administrace obchodu bývá vytvořena nejčas-
těji jen s ohledem na zachování jeho prosté funkčnosti – aby
bylo možné doplňovat nové zboží, editovat existující položky
a mazat je. Tím se ale stáváte „dobrovolně slepým“, zbavujete
se velkého množství informací, které vám zejména pomohou
vytvořit lepší obchod. Zkusme si tedy opět uvést jakési desatero
správy obchodu, přehled nejdůležitějších funkcí, které by měl
plnit:

1. Přidávání, editování a odstraňování zboží – to je samo-
zřejmě základní funkčnost.

2. I zde je ale prostor pro řadu pokročilých, zejména
usnadňujících funkcí. Administrace zboží by měla
umožňovat hromadné zpracování zboží, tj. například
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jednorázové snížení či zvýšení ceny zboží, přesunutí ví-
ce druhů mezi kategoriemi, hromadné změny do-
stupnosti atd. Výběr seznamu nejprodávanějšího zboží
či zboží, které se musí rychle prodat (kvůli končící záru-
ce atd.), přiřazování různých návěští, podle kterých se
pak chová software vytvářející stránky atd.

3. Kromě administrace zboží musí obchod umožňovat ad-
ministraci zákazníků. O tom, že dobrý obchod musí
ukládat do databáze seznam zákazníků, kteří nakupují,
není sporu. Musí též umožňovat jejich sledování: počty
nových zákazníků v určitém období, počty vracejících
se zákazníků, třídit je podle množství nákupů i financí,
podle geografického umístění či dalších informací, kte-
ré od nich nasbíráte. Měli byste též databázi nahláše-
ných zákazníků třídit a čistit, neboR se v ní pravidelně
vyskytnou vtipálkové uvádějící adresy jako Planeta
Mars nebo Páté nástupiště, šestá kolej, nebo jen zákazníci,
kteří si chtějí proces nákupu nanečisto vyzkoušet.

4. Stejně tak je důležité poznat strukturu objednávek kvů-
li finančnímu vykazování: jaká je průměrná finanční
hodnota objednávky, jakému způsobu platby či dopra-
vy zákazníci dávají přednost, jaký profit na jednotlivé
objednávce máte, ale také co vás stojí její vyřízení, a jak
to koresponduje s částkou, kterou za toto balné a mani-
pulaci zákazníkovi účtujete.

5. Pro opravdové poznání činnosti obchodu je ale důležitá
analytická část obchodu, to je ta „kamera na hlavě zá-
kazníka“. Měli byste vědět, odkud k vám zákazníci při-
cházejí (tj. zdali napíší do adresního pruhu jméno ob-
chodu či zda k vám odněkud „kliknou“, a v jaké míře,
jakých poměrech), a jak působí reklamní kampaně – ko-
lik zákazníků, kteří klikli na banner, skutečně nakoupi-
lo a kolik vám vydělali, ověříte si tak návratnost re-
klamní kampaně.

6. Z analytické části musíte získat představu o „vyšlapa-
ných cestičkách“ na vašem obchodním webu a naopak
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o cestách nepoužívaných: zobrazit si hitparádu navští-
vených stránek a to nejen nejúspěšnější stránky, ale na-
opak i stránky nenavštěvované, totéž platí o zboží na-
kupovaném často a nenakupovaném vůbec. Pak
můžete reagovat, tj. navštěvované stránky lidem ještě
více zpřístupňovat (zmenšovat počet kliknutí, kterým
se k nim dostanou), odkazy na nenavštěvované stránky
naopak rušit z hlavní stránky apod. 

7. Jedna z důležitých vlastností administrace, kterou jsme
ale už uvedli výše v části obchodu, která je „tváří k zá-
kazníkovi“, je sledování stavu objednávek: k těmto in-
formacím musíte mít přístup i vy „zezadu“, a opět mír-
ně jinou firmou. Musíte například vědět, kdy byla
překročena lhůta pro vyřízení objednávky a měli byste
na to být upozorněni, abyste zákazníkovi odeslali
omluvný mail; současně také musíte vědět, kdy zákaz-
ník výrazně překročil lhůtu pro zaplacení, abyste zase
pro změnu jemně mailem upozornili vy jeho. Toto je
nutné zautomatizovat; dokud je v obchodě jedna objed-
návka týdně, nepotřebujete to, ale jakmile jich bude
třicet denně, tak se bez pokročilé automatizace neobej-
dete.

8. Poměrně pokročilým rysem obchodu je personalizace
v té míře, že jste schopni zákazníka rozpoznat již při
vstupu do obchodu a odchytávat jeho každý krok; mů-
žete pak vytvářet významně podrobnější profil zákazní-
ka, který pak využijete při automatické tvorbě nabídky
zboží, kterou obchodní web vytvoří pro každého zákaz-
níka při jeho vstupu. Tato nabídka se obvykle skládá
z podobného zboží, jako je to, které si zákazník už před-
tím koupil, ale také podobného tomu, co minule na we-
bu vybíral, které stránky si zobrazoval. 

9. Tuto personalizaci můžete využít k vytváření zákaznic-
ké komunity, o kterou se budete starat: typické je napří-
klad vytváření různých kreditů při dosažení určité výše
nákupu, pořádání soutěží apod. Zákazník musí vědět,
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že pokaždé, když přijde do vašeho obchodu, je zde ně-
co nachystáno – a dvojnásob jej potěší, když ví, že to je
v určité podobě nachystáno jen a pouze pro něj, nikoli pro
jiného nakupujícího.

10. Závěrečná poznámka k administraci pak zdůrazňuje
nutnost vytvoření snadno použitelné a jednoduché ad-
ministrace, která automatizuje vše, co se automatizovat
dá. Je programátorsky možné, aby se při vytvoření ob-
jednávky automaticky vytiskl dodací list, aby se vytvo-
řila faktura, aby se potiskla složenka, aby byl odeslán
mail dodavateli zboží (pokud není skladem), aby se ob-
jednávka zaúčtovala do účetnictví? Jistě, při otevření in-
ternetového obchodu, když šampaňským zapijete první
objednávku na zboží v hodnotě deseti korun na to ni-
kdo nemyslí – ale je bohužel pravda, že pokud nejsou
výše uvedené úkony dokonale zautomatizované, stojí
firmu vyřízení internetové objednávky mnohem více pe-
něz než při prodeji zboží v obchodě. Obchod, zejména
supermarket či samoobsluha obecně je totiž docela
úsporný způsob vlastního prodeje – dáma u pokladny
otočí  (na kase) za den částku, ze které tvoří její mzda
mezi jedním až dvěma procenty; náklad spojený s pří-
mou realizací obchodu je tedy směšně malý. Co je větší,
jsou náklady fixní – na stavbu supermarketu, na jeho
vybavení zbožím, na údržbu, zde internetový obchod
vede. Ale u vyřízení konkrétní objednávky, včetně její-
ho zabalení a odeslání u internetového obchodu ruč-
ním, tj. ne automatizovaným způsobem se u běžného
zboží stojícího řádově stovky korun dostanete na hodně
vysoké hodnoty, které nepříjemně ukousnou z vašeho
rabatu. U hodně levného zboží, na kterém nemáte velký
zisk a které nemáte skladem (tj. které musíte navíc ob-
jednat u dodavatele a dovézt od něj) můžete dokonce
zjistit, že čím více prodáváte, tím více proděláváte... To
není příjemné zjištění.
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Platformy a technika
Ke kompletnosti knihy tato zmínka patří, ale už jsem v úvodu
předeslal, že zatímco programy a počítače přicházejí a odchá-
zejí, obecné principy zůstávají – a tato kniha se především za-
bývá všeobecně platnými principy úspěšného elektronického
byznysu. Proto se zkusím i u techniky soustředit na tyto obec-
né zásady a nepsat, že jedno konkrétní řešení toho umí víc než
jiné: v době vyjítí knihy to může být klidně naopak.

1. Častá první otázka je, zda koupit obchod v krabici nebo
si jej vystavět. Již jsem vícekrát uvedl, že pořádný ob-
chod by měl být vystavěný, nikoli krabicový – respekti-
ve, že „krabice“ může tvořit jen velice základní kostru
a musí být velmi otevřena dalším úpravám. Uzavřeněj-
ší krabicová řešení se mohou hodit u specializovaných
obchodů s menším sortimentem a u obchodů, kde ne-
předpokládáte vývoj, kde se domníváte, že obchod po-
stavíte a pak na něj nebudete moci sáhnout. 

2. Otázka platformy, tj. operačního systému a hardwaru
se velmi často přetřásá a bývá předmětem nejrůznějších
divokých, ba až náboženských sporů. Nenechejte se jimi
zmást; všechny významné platformy jsou schopné pro-
vozu elektronického obchodu, což ostatně stovky až ti-
síce obchodů, které se po světě provozují, v pohodě do-
kládají. Zvolte tu, ke které máte blízko, které rozumíte,
kterou dovedete administrovat a pro kterou máte
schopného programátora – výborných internetových
programátorů je zatím docela málo, i když se situace
zlepšuje.

3. Zvolíte-li platformu, nešetřete na hardwaru: nepořizuj-
te tu nejnižší možnou sestavu, která by teoreticky měla
tento web být schopna provozovat. Obchody běžící na
osobních počítačích neznamenají velký výdaj; zkuste
proto trošku přidat a pořídit si hardware, který by měl
být o hodně výš než je požadovaná minimální sestava.

Dělejte byznys na Internetu

200



4. Bu]te připraveni na to, že budete muset věnovat hodně
sil administraci dané platformy: správě serverového ope-
račního systému, webového serveru, databázového
serveru a řadě dalších služeb. Ani u krabicového obcho-
du neplatí, že jej nainstalujete, spustíte a o víc se nesta-
ráte; nesnažte se do administrace uvrtat vašeho pro-
gramátora s tím, aR to má jako vedlejšku vedle své
programátorské činnosti. Právě náročnost administrá-
torské práce bývá důvodem, proč si řada zájemců o ob-
chod raději pronajímá „prostor v regálu“ u vlastníka ji-
ného internetového obchodu.

Poznámka: Nefunkčnost je nedohnatelná ztráta. Pokud je
váš obchod dobrý, pak by měla křivka nákupů na něm
přiměřeně stoupat; tak, jak stoupá užívání a rozšíření
Internetu v dané zemi. Pokud je den-dva nefunkční, nákupy
nejen v těchto dnech (logicky) klesnou na nulu, ale v dalších
dnech od zprovoznění budou začínat z nižší hodnoty - ověřte
si to. Křivka pak bude zase stoupat svým běžným tempem,
tedy platí, že už pravděpodobně nikdy nedoženete tu ztrátu,
kterou jste nabrali. Berte proto nefunkčnosti a výpadky
serverů maximálně vážně, nemávejte nad nimi rukou.

5. Pokud budete provádět programátorské úpravy, při-
nuRte programátora ke kvalitnímu, pečlivému doku-
mentování své práce. Pokud vám programátor odejde
a nebudete mít dílo zdokumentované, připravte se na
to, že vám jeho nástupce oprávněně řekne, že mu při-
padne výhodnější všechno vyhodit a udělat to znovu,
než aby pronikal do něčího nedokumentovaného kódu.

Je to, jako všechno na Internetu, 
běh na dlouhé trati
Závěrečná poznámka kapitoly opakuje to, co jsem v různých
variantách sděloval v této knize již několikrát. Rychlost vývo-
je Internetu bourá všechny představy o podnikání – třeba
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o tom, že se plánovaně investuje a buduje, aby se pak neméně
plánovaně žilo a profitovalo. Schopnost neustále reagovat,
měnit své plány, ostře vnímat vývoj, investovat strategicky
a nikoli takticky, investovat pro růst a ne pro zisk, podnikat
nesmírně otevřeně ke každému a ke všemu, být připraven bez
dlouhého jednání a manévrování uzavírat aliance a spojenec-
tví, i když třeba krátkodobé, rychle využívat nově přicházející
technologické vlastnosti Internetu – to jsou zásady, které ne-
bývají v běžném podnikání podstatné, na Internetu jsou ale
zcela klíčové. 

Pokud se ovšem naučíte internetovému podnikání, může
se vám to bohatě vyplatit i ve vaší normální, neinternetové
podnikatelské činnosti (pokud takovou máte): přední světoví
ekonomové už dlouho upozorňují na to, že nastává „new eco-
nomy“, nová ekonomika, která je právě založena na princi-
pech velmi blízkých těm, které platí pro internetový svět a kte-
ré jsme popsali výše. I to je jeden z důvodů, proč jsou
společnosti s vynikajícími internetovými strategiemi napří-
klad americkou burzou tak vysoce ceněny – analytici je totiž
vnímají a oceňují jako firmy, které možná budou schopny svůj
náskok v moderních metodách podnikání zužitkovat úplně
v jiných a třeba daleko profitabilnějších oblastech než v těch,
ve kterých podnikají nyní.
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