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Vybraná kapitola z �lánku  
Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a st�edních firem  , 
publikováno v �asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum: 
2.2.2004] [Po�et �tená��: 314]  
http://www.cssi.cz/publ_si_clanek.asp?typ=3&kod=561 
�lánek se zabývá komer�ním využitím Internetu v prvních fázích marketingového procesu – 
konkrétn� pro analýzu vn�jšího okolí podniku, tržních p�íležitostí, výzkumu a výb�ru trhu, získávání 
prvotních informací o subjektech p�sobících na trhu. Uvádí d�vody pro vyhledávání, sb�r a používání 
informací z Internetu jako dostupného zdroje marketingových informací p�edevším pro malé a st�ední 
firmy. Navrhuje možný postup práce s informacemi. Pro efektivní práci a pozd�jší využití informací v 
dalších fázích marketingového procesu je navržen nástroj - metadatabáze Resource Base, jako místo 
uložení aktuálních, pe�liv� rozt�íd�ných, relevantních, p�esných a kvalitních marketingových 
informací. 

1 Postup p�i práci s informacemi 
Následující pasáž hrub� definuje možný postup práce pro vyhledávání, ukládání a využívání 
marketingových informací pocházejících z Internetu. Práci lze rozd�lit do 4 na sebe 
navazujících krok�, které budou dále vysv�tleny: 
 

1. Vyhledání 
2. Procházení a �tení nalezených informací 
3. Uložení relevantní informace a její ohodnocení 
4. Užití v dalších fázích marketingového procesu 

1.1 Vyhledání 
První p�edpokladem úsp�šného nalezení informace je definice požadavku na informaci. 
Musíme mít minimáln� základní p�edstavu o tom, co chceme hledat (nap�. chceme vyhledat 
možné distributory pro náš dílenský nábytek na trhu v Anglii). Na základ� požadavku si 
volíme službu, které dotaz zadáme. Dotaz musíme správn� formulovat a zadat.. Služba nám 
vrátí odpov�� v podob� nalezených informací �i odkaz� na informace. Dotaz postupn� 
zp�es�ujeme, tak abychom se dopátrali relevantn�jšího a lepšího výsledku. Zvládnutí 
vyhledávání a získávaní informací je klí�ovou �ástí,  proto technologiím a technikám v oblasti 
vyhledávání budu v�novat v�tší prostor. 
 
Ve výb�ru služby pro naše hledání v Internetu máme výb�r ze t�i možnosti: 
 

1. Specializované firemní databáze v Internetu 
2. Informa�ní portály 
3. Vyhledávací služby Internetu 

1.1.1 Specializované firemní databáze 
Tyto služby volíme, když chceme vyhledat informace o konkrétních ekonomických 
subjektech na trhu, o který se zajímáme. Zejména dodavatele, partery, distributory, 
konkurenci, možné zákazníky atd.. Existuje �ada specializovaných firem, které firemní 
databáze na Internetu nabízí. Náš podnik m�že tyto databáze používat jak pro hledání 
subjekt�  na daném trhu, tak i p�i své propagaci. 
 
Jejich výhodou je, že poskytované informace jsou kvalitní, ve strukturované podob�, 
kategoricky rozt�íd�ny. Poskytují p�ímé kontakty a informace o jednotlivých subjektech na 
trhu. Firmy si do t�chto databází nechávají zaindexovat své profily zám�rn�, takže m�žeme 
tvrdit, že poskytované informace jsou též d�v�ryhodné. Nevýhodou je, že p�ístup k 
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informacím je v�tšinou zpoplat�ován. Existuji r�zná schémata zpoplat�ování: nej�ast�ji 
platíme za jednotlivou informaci, p�edplatíme si p�ístup na ur�itou dobu atd. 
 
P�íkladem m�že být databáze Kompass (www.kompass.cz), která je podle mého názoru 
nejlepší. Informace poskytované Kompasem jsou velmi dob�e strukturované, lze vyhledávat 
spole�nosti dle nejr�zn�jších kategorií. Nevýhodou je placený p�ístup (pr�m�rn� �iní 2 eura 
za profil spole�nosti) Bezplatný p�ístup je velmi omezený (zobrazí se jen název a kontaktní 
údaje a po�et vybraných firem se omezí asi na 10 %). KOMPASS disponuje vyhledávání v 
šestnácti jazykových verzí. Kompass má zastoupení v 74 zemích (z toho 39 zemích Evropy) 



Internet jako zdroj informací pro marketing malých a st�edních firem Ing. Jakub Hejtmánek 

http://www.cssi.cz/publ_si_clanek.asp?typ=3&kod=561 Strana 3 (celkem 5) 

 
Pro domácí trh �eské Republiky m�žeme ješt� jmenovat: 

• INFORM NET PARTNERS, s.r.o. (http://www.inform.cz) 
• ABC �eského Hospodá�ství a.s. (www.abc.cz)  
• Evropská databanka a.s. (www.edb.cz) 
• Albertina data, s.r.o. (www.albertina.cz).  

 
Pro zahrani�ní trhy: 

• KOMPASS Czech Republic, a.s. (www.kompass.cz),  
• HOPPENSTEDT BONNIER INFORMATION s.r.o. (www.hbi.cz)  
• Wer liefert was? spol. s r.o. (www.wlw.cz). 

 
„Nejefektivn�jší hledání nabízí systém KOMPASS vzhledem k rozsahu databáze, 
p�ehlednosti i uživatelskému komfortu. WLW zaostává v jazykových verzích a rozsahu dat. 
Nejh��e ze srovnání vychází HBI.“ Blíže viz. [DVO] 

1.1.2 Informa�ní portály 
Pokud existuje v Internetu portál zam��ený na obor podnikání firmy (zem�d�lství, léka�ství, 
strojírenství, nábytek, atd.),  pak m�že být místem koncentrovaných a zajímavých 
informací. 
 
Informa�ní portál je WWW služba (server) poskytující vybrané informace, umož�ující 
personalizovaný webový p�ístup. Portály lze klasifikovat dle typu uživatel� (všeobecné, 
podnikové, atd.), dle dominantní funkcionality (p�ístup k informacím, p�ístup k jiným 
aplikacím, ….) atd. D�ležité je �len�ní podle obsahu (typu) poskytovaných informací –nap�.: 
obecné zpravodajství, ekonomika, finance atd. Nás zajímají portály, které poskytují informace 
obchodního charakteru. P�ístup k portál�m m�že být zpoplat�ován. Jako cenné zdroje 
informací se ukazují portály profesních sdružení, organizací a komor, portály sdružení a 
asociací výrobc�, spot�ebitel� atp. Portál m�že být výchozím bodem pro detailn�jší studium 
trhu. 
 
Portály provozované státní správou taktéž poskytují d�ležité informace o ekonomických 
subjektech (obchodní rejst�íky, dlužníky, atd.) a zve�ej�ují informace legislativního 
charakteru (zákony, vyhlášky, omezení a regulace trh� atp.). 

1.1.3 Vyhledávací služby 
Nasazujeme tam, kde si chceme ud�lat obecný pohled na trh, pro hledání nestrukturovaných a 
nekvalifikovaných �i blíže nespecifikovaných informací a v ostatních p�ípadech. Výhoda 
internetových vyhledáva�� spo�ívá v cen� – používání je zadarmo a v objemu hledaných 
informací – m�žeme prohledávat celý Internet bez omezení.. Vyhledávací služby umož�ují 
hledaní informací publikovaných zejména pomocí WWW, n�které však prohledávají i 
diskusní (news) servery a souborové (FTP) servery.  
 
Vyhledávací služba (search engine, vyhledáva�) jak již název napovídá, je služba Internetu 
ur�ená k vyhledávání informací. Vyhledáva�e jsou WWW servery  a p�istupuje se k nim 
pomocí b�žných www prohlíže��. Uživatel zadá klí�ová slova, termíny, fráze �i slovní 
spojení a vyhledáva� mu vrátí odkazy na stránky, kde se slova vyskytují, nebo které se 
zadaných slov týkají. Poskytující odpov�di (výsledky) hledání na námi zadané požadavky. 
Existují t�i základní typy vyhledávání a odpov�dí: 
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• Fulltext - hledání v celém textu stránek, které jsou robotem sesbírány z celého 
Internetu. P�íkladem je Goggle, Altavista atd. 

• Katalog - lidmi ut�íd�né a popsané odkazy uspo�ádané do stromu podle témat. 
Umož�ují logické procházení podle v�tví. Typickým p�edstavitelem bylo kdysi 
Yahoo! Ty tam jsou doby, kdy provozovatelé vyhledávacích služeb vytvá�eli sv�j 
vlastní obsah. Stále více uživatel� totiž využívá fulltextových vyhledávacích služeb 
než katalogizovaných odkaz�, které byly kdysi prvním místem, kam se �lov�k 
hledající informaci obrátil. 

• PPC - PayPerClick textové reklamy, které jsou ukazované vždy na ur�itý vyhledávací 
dotaz. Inzerent platí za odkliknutí. Vyhledáva� na svých stránkách prezentuje nejd�íve 
placené odkazy a pak teprve neplacené (rozdíl je vždy více �i mén� z�eteln� ozna�en).  

 
Sou�asné sv�tové vyhledáva�e jsou jakousi obrovskou skláda�kou - dnes už prakticky 
neexistuje vyhledáva�, který by neintegroval všechny t�i prvky - PPC, katalog i fulltext.  
 
Na Internetu existuje množství vyhledávacích služeb indexujících denn� milióny stránek 
textu, grafiky i dokument�. Jsou schopny b�hem vte�iny vrátit odpov�� na jakýkoliv náš 
dotaz. Nap�íklad Google si stránky p�i procházení ukládá. Jejich kopie (cache) si m�žeme 
nechat zobrazit, i když originál byl už nenávratn� smazán. Je to ohromující! Google vrátí 
odpov�� b�hem vte�iny, p�i�emž musel porovnat dotaz s více než t�emi miliardami 
zaindexovaných dokument�. Dnešní vyhledávací technologie jsou mocné nástroje, s jejich 
ovládnutím si m�žeme být jisti, že danou informaci skute�n� najdeme. 
 
Na Internetu se nachází stovky vyhledávacích služeb, jaká je ta správná?. Nelze �íci, který 
z vyhledáva�� je nejlepší. Podle [SUL] je celosv�tov� nejpopulárn�jší Google 
(www.google.com), následován Yahoo! (www.yahoo.com), MSN (www.msn.com), a AOL 
(www.aol.com). Pro ú�ely hledání obchodních a marketingových informací m�že použít 
k tomu p�edur�ené „specializované vyhledáva�e“ (blíže viz [SG]) jako www.business.com, 
www.northernlight.com, www.businesseek.com atd.. Na základ� mých praktických 
zkušenosti však nalezly mén� použitelných informací než obecné vyhledáva�e. 

1.1.4 Správné položení dotazu 
Zvládnutí techniky vyhledávání informací není jednoduché a m�žu �íct, že neexistuje 
univerzální návod v této oblasti. Základním p�edpokladem je správn� položit dotaz a využít  
rozší�ené (pokro�ilé) možnosti hledání. 
 
Rozší�ené  (pokro�ilé) možnosti hledání dávají možnost zp�esnit dotaz a eliminovat tak 
nerelevantní informace. Uživatelé mohou p�i hledání využít logické operátory (AND, OR, 
NOT). Jejich vhodným použitím sv�j dotaz zp�esníte, a tak získáte i p�esn�jší výsledek. 
Základní logické operátory podporuje v�tšina vyhledáva��. Popis logických operátor�:  
 
AND - používá se v podob� "slovo1 AND slovo2" a ve výsledku zobrazí ty odkazy, které 
obsahují ob� slova zárove�. Možné je použít také "+". 
OR - používá se v podob� "slovo1 OR slovo2" a ve výsledku zobrazí ty odkazy, které 
obsahují alespo� jedno z obou slov. 
NOT - používá se v podob� "slovo1 NOT slovo2" a ve výsledku zobrazí odkazy obsahující 
první slovo, ale nikoli slovo druhé. Možné je použít také "-". 
 
Logické operátory lze kombinovat s použitím závorek, dotaz potom m�že vypadat nap�íklad: 
zpracování AND (dokument OR text). 
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Lepší výsledky dávají systémy, které dovolují používání frází neboli slovních spojení 
zadávaných v uvozovkách. Fráze se bude hledat jako jedno slovo. Dotazy potom mohou 
vypadat nap�íklad: „vyhledávání informací“ ; „kódování dat“ OR „dekódování dat“; „po�íta�“ 
NOT „osobní po�íta�“ 
 
Dalším vhodným rozší�ením je použití zástupných znak� (wildcards) „*“ a „?“ v termínech. 
Obvykle se dovoluje použít hv�zdi�ku jen na konci termínu. Toto rozší�ení zlepšuje pom�rn� 
nenáro�nou úpravou systému kritérium predikce uživatele. Uživatel snáze nalezne správný 
termín, který je obsažen v relevantních dokumentech. Tato forma rozší�eného vyhledávání 
však není p�íliš podporovaná v internetových vyhledáva�ích. P�íklady dotaz�: 
  „p�enosn?“ AND „po�íta�*“ -  zastupuje „p�enosný“, „p�enosné“, „po�íta�“, „po�íta�ový“ 
apod. 
 
Další specifické možnosti: N�které vyhledávací služby umož�ují dotazy zp�es�ovat i podle 
jiných kritérií. Specifikací jazyka m�žeme omezit prohledávání na stránky napsané v tomto 
jazyku, specifikací formátu hledané informace m�žeme omezit hledání v ur�itých typech 
soubor�, datum umož�uje eliminovat staré informace, výskyt v dokumentu – v titulku �i t�le, 
domény omezí hledání na danou �ást Internetu nap�. .cz vyhledá pouze v �eském Internetu 
nebo daný server nap�. www.vse.cz. 
 
Velmi se doporu�uje experimentovat - vyzkoušet více kombinací slov, pe�liv� prostudovat 
pokro�ilé možnosti dané vyhledávací služby a aktivn� je využívat. Na za�átku m�žeme zadat 
více slov odd�lených mezerou (nap�. workshop furniture england). Mnohé vyhledáva�e vrátí 
výsledek �azený podle relevance od stránek, kde se slova vyskytují všechna, po stránky, kde 
se vyskytuje t�eba jen jedno slovo. P�idávání nebo odebráním slov, použitím logických 
operátor�, použitím frází postupn� zp�esníme dotaz natolik, že vyhledáva� vrátí n�kolik 
odkaz�, které doporu�uji prohlédnout. Velmi ú�inné se jeví specifikace první úrovn� domény, 
která nám omezí vyhledávání pouze na dané geografické teritorium. 
 
P�i hledání informací na zahrani�ních trzích, je významná formulace slova v daném jazyce. I 
když jazykem Internetu je angli�tina, je dobré si zajistit a používat kvalifikovaný p�eklad v 
místním jazyce. Volba slova je d�ležitým faktorem – p�i p�ekladu a zadávání cizích slov, 
námi p�eložený a zadaný termín k vyhledání m�že nabývat jiného smyslu, než jsme zamýšleli. 
V tomto p�ípad� použijte synonym, která zamýšlený pojem mohou vystihovat p�esn�ji. 


