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Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá problematikou PPC reklám v on-line marketingovom prostredí. Cieľom 

štúdie je sumarizácia PPC reklamných systémov v prostredí slovenského internetu a možností propagácie. Článok 

detailne popisuje spôsob fungovania kontextovej reklamy v systémoch PPC Google Adwords, Facebook Ads a Sklik. 

Článok je zameraný na odporúčania a návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia v oblasti všetkých spomínaných foriem 

realizácie reklamných kampaní v systémoch PPC. 
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1. Základné teoretické východiská 

Ako uvádzajú autorky Přikrylová – Jahodová (2010, s. 233), kontextová reklama „sa zobrazuje na webových 

stránkach v kontextovej sieti, nie vo vyhľadávacích sieťach vyhľadávačov, ale na partnerských weboch 

prevádzkovateľov.“  

Podľa Štefka a kol. (2012) je základným princípom kontextovej reklamy poskytnúť používateľovi relevantné 

textové odkazy po zadaní kľúčového slova. Takýmto spôsobom ma užívateľ možnosť rýchlo a ľahko prehľadávať 

obsah webových stránok, portálov alebo vyhľadávačov.  

Kontextová reklama ponúka široké využitie pre nekomerčné účely ako aj účely komerčné. Platené komerčné 

výsledky vyhľadávania sú tvorené reklamnými odkazmi inzerentov rôzneho druhu. Zobrazovanie kontextovej 

reklamy sa okrem vyhľadávania uskutočňuje aj na relevantných stránkach, súvisiacich s kľúčovým slovom, ktoré bolo 

predmetom daného vyhľadávania (Janouch 2011).  

Špecifikom kontextovej reklamy v porovnaní s inými on-line reklamnými formátmi je, že zadávateľ reklamy 

neplatí za zobrazenia jeho inzerátu – impresie, ale až za návštevu stránky, ktorú vykonal potenciálny zákazník tým, že 

klikol na reklamný odkaz inzerenta. Tento spôsob spoplatnenia internetovej inzercie nazývame PPC, čiže pay-per-

click, čo v preklade z angličtiny znamená platbu za kliknutie (Štefko a kol. 2012).  

Kozoň (2008) uvádza, že kontextovú reklamu môžeme rozdeliť podľa zdroja na: nepriamu, tzv. reklama od 

tretej strany a priamu.  

Nepriamou formou sa rozumie druh reklamy, ktorý si môže na svoju webovú lokalitu umiestniť takmer každý, 

kto vlastní alebo prevádzkuje internetovú stránku. Podmienkou tohto celého je registrácia v niektorej zo spoločností, 

predávajúcich reklamu na internete (Kozoň 2008).  

Pod priamou formou si predstavme druh reklamy bez zainteresovanosti tretej strany. V tomto prípade si inzerent 

objedná kontextovú reklamu priamo na konkrétnej web stránke uposkytovateľa reklamného priestoru. Podstatnou 

výhodou tejto priamej formy kontextovej reklamy je vyšší zisk v porovnaní s nepriamym typom, a medzi nevýhodu 

môžeme zaradiť využívanie priamej formy len na stránkach a portáloch s veľmi vysokou mesačnou návštevnosťou 

(Kozoň 2008).   

Neodmysliteľnou súčasťou celého reklamného systému sú popri inzerentoch, čiže zadávateľov reklamy aj 

majitelia webov, ktorí poskytujú svoj reklamný priestor. Hlavným zámerom inzerentov, využívajúcich reklamné 

systémy je vo väčšine prípadov zvýšenie predaja alebo propagácia značky. Na druhej strane sa nachádzajú majitelia 

webov, ktorí profitujú zakaždým, keď používatelia ich stránok vykonajú nejakú akciu (Podlahová 2008).  Medzi 

najznámejšie formáty kontextovej reklamy v celosvetovom meradle patria služby AdSense a AdWords od spoločnosti 

Google.   

Podľa Dorčáka (2012) služba AdSense prehľadáva obsah internetových stránok a automaticky do nich vkladá 

reklamy, či už sa jedná o reklamy v textovej alebo obrázkovej forme, ktoré sú systémom vyhodnotené ako relevantné 

pre návštevníkov určitej webovej lokality.   

Súrodencom služby AdSense je Google AdWords poskytujúci zacielený dosah, vktorom sú inzeráty 

zacieľované na používateľov vyhľadávajúcich vslužbe Google a v reklamnej sieti, bez ohľadu na to, že reklama už je 

zobrazovaná vo výsledkoch vyhľadávania vygenerovaných Googlom. Najväčším plusom služby AdWords je 

možnosť úpravy reklamy a prispôsobenia inzerátu k poskytnutému rozpočtu, až kým inzerent nedosiahne také 
výsledky, s ktorými je naozaj spokojný. Zadávatelia inzerátov majú k dispozícií široký výber zobrazovania 

reklamných formátov a reklamy sa dajú zacieliť na konkrétne geografické územia ajazyky. Takisto inzerent nemá 

stanovenú minimálnu výšku nákladov ani časový horizont, počas ktorého by reklama mala byť v obehu. AdWords 

inzerentov neobmedzuje a nediktuje im striktné pravidlá ako je nutné inzerovať, ale naopak umožňuje si podmienky 

prispôsobiť, podľa individuálnych požiadaviek každého zadávateľa reklamy. Pri výbere možností ceny za kliknutie 

prebehne platba až vtedy, keď používatelia skutočne kliknú na zverejnenú reklamu (Dorčák 2012).  

 



 
Journal of Global Science 

ISSN: 2453-756X (Online) Journal homepage: http://www.jogsc.com 

 

© 2018 The Author(s). Published by Journal of Global Science. 

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. The moral rights of the named author(s) have been asserted.  

3 

Janouch (2011) poukazuje, že kontextová reklama nie je osobitou formou reklamy v pravom slova zmysle. 

Podľa neho môžeme za kontextovú reklamu označiť tak plošnú reklamu (reklamné prúžky – bannery, vyskakovacie 

okná – pop up, tlačidla – buttons) ako aj prednostné výpisy alebo reklamu na obsahových sieťach v PPC systémoch. 

Ďalej uvádza aj reklamu v texte so zvýraznením určitých slov, kde sa jedná buď o reklamu v kontexte s obsahom 

stránky alebo o reklamu viazanú s konkrétnym slovom v danom texte. Tento typ kontextovej reklamy nazývame 
„intext“. Intextovú reklamu spoznáme podľa dvojito podčiarknutého slova, na ktoré keď ukážeme kurzorom, tak sa 

zobrazí malé okno s posolstvom inzerátu.  

Ako je vo všeobecnosti známe, tak kontextová reklama nie je vhodným výberom pre všetky marketingové 

aktivity. Jednou z nich je napríklad priebežné informovanie o brande. Medzi množstvo ďalších mínusov môžeme 

zahrnúť situáciu, keď zadávateľ reklamy zvolí nesprávne kľúčové slová, čoho dôsledkom je zobrazovanie reklám na 
irelevantných webových lokalitách a ich celková nízka hladina účinnosti. Ďalším problémom v tejto oblasti je nízky 

konverzný pomer, predstavujúci pomer medzi počtom zobrazení internetových reklám a počtom konverzií. Tu môže 

byť cieľom konverzie uskutočnenie objednávky, registrácia používateľa a podobne. Veľkým problémom je aj zle 

umiestnenie kontextovej reklamy automatmi, kedy vo väčšine prípadov nadobúda reklama negatívny dojem. 

Príkladom môže byť článok o havárií lietadla, kde sú kontextovou reklamou ponúkane akciové ceny leteniek (Dorčák 

2012).  

 

Obrázok 1 Zobrazenie reklám Google Adwords 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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2. Google Adwords 

 Podľa Janoucha (2011) je systémov pre prácu s reklamou veľké množstvo. Často vedia spravovať nie len 

PPC reklamy v obsahovej a vyhľadávacej sieti, ale tiež ďalšie formy. Rozdiely sú hlavne v mieste pôsobenia. 

Niektoré pracujú len s vlastnými stránkami, iné využívajú partnerské servery a ďalšie využívajú všetky stránky, ktoré 

sú ochotné sa zapojiť výmenou za reklamu alebo províziu z tržieb. Vo svete sú najviac využívané systémy Google 

Adwords, Yahoo!, Search Marketing a Microsoft ad Center.  

 Google AdWords predstavuje najrozšírenejší reklamný systém na svete. Bol spustený v roku 2000 a pre 

spoločnosť Google je najdôležitejším zdrojom príjmu. Google AdWords umožňuje inzerovať vo vyhľadávači Google 

a partnerských vyhľadávačov (napríklad Alexa) alebo vo svojej obsahovej reklamnej sieti (Google AdSense) a 

takýmto spôsobom umožňuje oslovovať nových zákazníkov a podporovať rast firiem. Každý inzerent môže hneď po 

registrácií AdWords účtu spustiť svoje kampane. Takisto ako vo všetkých PPC systémoch, tak ani AdWords 
nestanovuje minimálnu čiastku, ktorú je zadávateľ reklamy povinný utratiť. Platba prebieha až za kliknutie na 

reklamu, čo vyplýva z názvu PPC. Google AdWords ponúka možnosti individualizácie reklamy, kde sa dajú nastaviť 

limity denných rozpočtov pre každú kampaň osobitne a taktiež maximálne ceny za kliknutie (Google AdWords).  

 Podľa Fleischnera (2010) je Google AdWords najvyspelejším PPC systémom, ktorý poskytuje nástroje pre 

zadávanie, sledovanie a vyhodnocovanie reklamných kampaní. Orientácia a práca s AdWords účtom je jednoduchá a 
zrozumiteľná bez nutnosti programátorského vzdelania a praxe a atraktivita Google AdWords spočíva najmä v tom, 

že inzerent platí len za skutočné výsledky reklamnej kampane.  

 

Obrázok 2 Ako funguje Google AdWords 

 

(Zdroj: Google AdWords) 

  

 Nebezpečenstvom pri využívaní systému AdWords aplatby PPC je možnosť poškodenia kampane 

podvodným kliknutím. Goodle Inc, preto chráni svoj reklamný systém proti podvodným kliknutiam, aby zachoval 

jeho dôveryhodnosť pre inzerentov. Ochrana pred podvodnými kliknutiami sa skladá z preventívnych a represívnych 

krokov. Medzi preventívne kroky sa počíta automatické filtrovanie - online filtering v reálnom čase prekliku. Medzi 
represívne tak napríklad blokovanie určitej IP adresy s väčším, ako bežným počtom kliknutí. Kontrola proti 

podvodným kliknutiam môže byť vykonávaná aj na žiadosť inzerenta. Google uvádza, že je schopný odhaliť až 98 % 

podvodných kliknutí, alebo inak neplatných kliknutí (Holba 2007).  
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 Systém AdWords dáva možnosť ku každému kľúčovému slovu priradiť rôznu maximálnu cenu za 

kliknutie (CPC). Maximálne nastavená cena za kliknutie ale nie je stále tá cena, ktorú za kliknutie platíme. Systém 

prevádza neustálu aukciu o pozíciu na prvej stránke, pričom platená cena za kliknutie je v kombinácii so skóre kvality 

minimálna. Systém AdWords priebežne informuje, pokiaľ sa maximálna nastavená CPC ocitne pod hodnotou CPC 

pre prvú stránku. Minimálna hodnota pre zobrazenie na prvej stránke je nastavená pre každé kľúčové slovo 
individuálne. Pre obsahovú sieť je tiež možnosť namiesto platby za počet kliknutí nastaviť model platby za počet 

zobrazení. Systém si potom sám dopočítava ceny pre výpočet pozície v danom umiestnení. Google preferuje aj pre 

sponzorované odkazy predovšetkým relevantnosť vo vyhľadávaní aj v obsahovej sieti. Užívatelia vyhľadávača musia 

byť so stránkami, na ktoré sú z reklám odkázaní spokojní, musia im poskytnúť tie informácie, ktoré podľa 

reklamného textu očakávali a to zaistí len relevantnosť zobrazovaných reklám meraná skórem kvality. Vyššia cena 

CPC preto nedokáže väčšinou nízke skóre kvality nahradiť (Google Inc. 2008).  

 Nie je pochýb o tom, že platforma AdWords je najpoužívanejším PPC systémom na svete a Google jej 

úspech argumentuje tým, že existuje hneď niekoľko markantných rozdielov medzi službou AdWords a inými 

formami inzercie. Medzi ne zaraďuje (Google):  

➢ Oslovenie ľudí priamo v okamihu, keď hľadajú to, čo inzerent ponúka,  
➢ Kontrola nad rozpočtom, 

➢ Presné poznanie silných stránok reklamy a stavanie na týchto základoch. 

 

3. Facebook Ads 

 Podobne ako pre Google, tak aj pre Facebook je základom príjmu práve príjem z prevádzkovania PPC 

systému, ktorý sa volá Facebook Ads a patrí medzi najmladšie PPC systémy, používané v širšej miere. PPC reklama 
na Facebooku je od iných PPC systémov odlišná najmä tým, že je možné ju veľmi presne zacieliť. Ide o tzv. 

behaviorálne cielenie, kde ma inzerent na výber z množstva sociodemografických parametrov, ktorými ohraničí svoju 

cieľovú skupinu. Facebook analyzuje správanie používateľov, vie aké stránky navštevujú a s kým konverzujú. Údaje 

o používateľoch sú vo väčšine prípadov reálne a výsledkom tohto všetkého je neobťažujúca a účinná reklama. 

Facebook Ads tak ponúka možnosť zasiahnuť v relatívne krátkom čase a s nízkymi nákladmi veľký počet 

používateľov (Janouch 2011).  

 Podľa Cartera (2012) je platforma Facebook Ads najsilnejším marketingovým nástrojom v histórií. Jeho 

sila spočíva v jednoduchosti, akou je možné stanoviť si ciele a merať výkonnosť realizovaných kampaní. 

Existuje niekoľko dôvodov, prečo realizovať PPC kampane práve na Facebook-u. Raeshler (2013) k ním zaraďuje:  

➢ skvelé možnosti budovania značky – práve Facebook ponúka inzerentom prostriedok, prostredníctvom 
ktorého majú možnosť budovať značku veľmi precíznym spôsobom, vktorom stačí upresniť len jednu 

alebo dve kľúčové charakteristiky, a dosiahnuť tak milióny návštev a zobrazení za účelom propagovania 

danej značky,  

➢ Facebook ponúka príležitosť osloviť spotrebiteľa v kritickej fáze nákupu a podporiť  v zákazníkovi 

vedomie o správnosti výberu či už značky, produktu alebo služby, za ktorú plánuje zaplatiť,   
➢ cielenie reklamy na základe osobných informácií – Facebook je pravdepodobne najosobnejšia sociálna sieť 

poskytujúca informácie o jej používateľoch. Tieto údaje sú vo väčšine prípadov pravdivé a inzerenti tak 

môžu zacieliť svoje reklamy a úsilie na ideálneho zákazníka,   

➢ v prípade Sponsored Stories – odporúčaných príspevkov je reklama zobrazovaná zaujímavým spôsobom, a 

síce ako informácia prichádzajúca od priateľov, týkajúca sa ich záujmov na časovej osi,   

➢ možnosť pozorovať konkurenciu a zbierať informácie o jej dianí, používateľoch a ich záujmoch.   

 

 Okrem iného poznáme aj PPV, CPM a CPT, PPS a PPA reklamy, ktoré fungujú na podobnom princípe ako 

PPC reklamy. PPV reklama znamená platbu za zobrazenie (z angličtiny pay-per-view). CPM (z angl. cost-per-mille) 

= CPT (z angl. cost-per-thousands) je typ reklamy, pri ktorom dochádza k platbe za tisíc zobrazení reklamného 
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formátu, s vopred dohodnutou cenou. PPS (z angl. pay-per-sale) predstavuje platbu za predaj, respektíve určité 

percento za sprostredkovanie predaja auskutočnenie objednávky. Reklamy PPA (z angl. pay-per-action) sú finančne 

ohodnotené na základe nejakej akcie. Môže ísť o registráciu, vyplnenie dotazníka a podobne (Dorčák 2012).   

Tabuľka 1 Ďalšie formy internetovej reklamy   

PPV Pay-per-view → Zaplať za zobrazenie 

CPM Cost-per-mile → Zaplať za tisíc zobrazení 

CPT Cost-per-thousand → Zaplať za tisíc zobrazení 

PPS Pay-per-sale → Zaplať za sprostredkovanie predaja 

PPA Pay-per-action → Zaplať za akciu/čin 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

4. Sklik 

 PPC systém od českého vyhľadávacieho gigantu – Seznam.cz môžeme zaradiť taktiež medzi populárny 
systém využívajúci veľké publikum. Seznam má okrem vyhľadávača vo svojom portfóliu aj ďalšie navštevované web 

stránky a tak sa reklama môže zobrazovať aj na nich. Sú to napríklad stránky ako Encyklopedie, Sbazar, Seznam 

obrázky a Seznam na mobil. V obsahovej časti sa zobrazujú na týchto weboch: Super.cz, Novinky.cz, Stream.cz, 

Mixer.cz, Sport.cz, Proženy.cz, Sfinance.cz a Blog.cz (Sklik.cz)  

 Dá sa povedať, že podstata Sklik-u je rovnaká ako u Google AdWords. Taktiež sa neplatí vstupný poplatok 
a postupnými krokmi sa vytvorí kampaň, ktorá zvykne byť schválená do pár hodín. Rozdiel medzi Sklik-om a Google 

AdWords je ten, že v systéme od Sklik musia byť reklamy len textové. Na obrázku môžete vidieť, že vzhľadovo je to 

skoro rovnaké ako pri Google AdWords.  

 Cenovo sa tieto kampane vyplatia skôr ako klasická bannerová reklama, pri ktorej sa platí v priemere za 

1000 zobrazení viac ako 3 €. V PPC systéme sa dá za rovnaký počet zobrazení nastaviť cena od 0,05 € do 0,29 €. 

(Sklik.cz)  
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Obrázok 3 Zobrazenie PPC reklamy vo vyhľadávaní seznam.cz 

 

(Zdroj: Sklik.cz) 

 

5. Záver 

Úspešný marketing na internete obsahuje zosúladenie mnohých atribútov, no za najhlavnejší by som považoval 

správanie sa ku zákazníkovi. Moderné a úspešné spoločnosti si uvedomujú, že mať skvelú reklamnú kampaň na 

internete a aj mimo internetu im nezaručuje úspech, ak budú mať nedostatky v komunikácií a plnení si základných 

úloh. Starostlivosť o zákazníka je jedným z hlavných a najzákladnejších častí úspechu a časom si to zákazníci 
všimnú. Implementácia on-line marketingových aktivít je z časového hľadiska dlhodobá činnosť, čo sa nám potvrdilo 

pri realizovaní reklamných kampaní vsieti Google AdWords. Výsledky nie sú dosahované okamžite a v 

požadovaných hodnotách, kým nedôjde k vyšpecifikovaniu a zladeniu činností, prostredníctvom ktorých máme 

ambície priblížiť sa k stanoveným marketingovým cieľom. Marketing vo virtuálnom prostredí je nepretržitý proces 

obmedzovaný len kreativitou marketingových pracovníkov, ktorí ba sa mali neustále snažiť o zdokonaľovanie svojich 

aktivít s cieľom zaujať zákazníka a získať si jeho pozornosť niečím novým a nezvyčajným. 
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