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ANOTACE 

Tato práce se věnuje analýze chování zákazníků v elektronickém obchodě pomocí metod data 

miningu. Postup, kterým se při analýze řídí, odpovídá krokům metodiky CRISP-DM. Hlavní 

část práce je modelování prostřednictvím programů IBM SPSS Modeler a Qlik Sense a 

navržení doporučení pro rozvoj internetového obchodu. 
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TITLE 

Analysis of E-Commerce website activities using data mining techniques 

ANNOTATION 

This work is dealing with analysis of customer behaviour in online store with aid of data 

mining methods. Process which the analysis is following corresponds to CRISP-DM 

methodology. Main part of this work is modeling via IBM SPSS Modeler and Qlik Sense 

programs and making recommendations for better growth of the online store. 
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ÚVOD 

Hlavním cílem této práce je navržení zlepšení pro rozvoj internetového obchodu, díky analýze 

jeho aktivit a chování zákazníků. Tyto zlepšení a postup by měly posloužit nejen pro účely 

daného obchodu. Zároveň by se mělo jednat o doporučení a návod pro ostatní internetové 

obchody, které uvažují o aplikaci data miningových metod, nebo zatím pouze hledají způsob 

jak svůj e-shop lépe poznat nebo zanalyzovat a nevědí jakým způsobem. 

Velké objemy dat v dnešní době poskytují spoustu příležitostí, obzvlášť pro společnosti 

z online podnikání, kde lze všechno měřit. Data lze sbírat z vnitřních procesů, od dodavatelů, 

zákazníků, marketingu a z různých podnikatelských prostředí. Tato práce prezentuje proces 

dobývání znalostí pro internetový obchod, jednotlivé oblasti, které lze analyzovat a modely, 

které lze aplikovat včetně jejich teoretického popisu a přínosu. 

Pro tuto práci byl zvolen internetový obchod www.earplugs.cz jako hlavní zdroj dat pro 

zpracování, analýzu a vyhodnocení. Tento obchod je vlastněn autorem této práce jako 

podnikající fyzické osoby. Důvodem pro toto rozhodnutí je dostup k absolutně všem datům a 

odpovědím, která se tohoto podnikání týkají. 

Všechna data jsou získána z administrace e-shopu, kde lze udělat export objednávek. Tento 

soubor obsahuje především údaje o zákazníkovi a zboží. Podrobněji budou všechny položky 

popsány v kapitole 3 Porozumění datům. 
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1. VÝBĚR METODIKY 

V následujících kapitolách bude zpracována analýza elektronického obchodu 

www.earplugs.cz krok po kroku. K takové analýze je potřeba postupovat podle určitého 

postupu. S časem vznikly různé metodiky, které pomáhají a poskytují jednotný rámec pro 

řešení úloh ze sféry dobývání znalostí. Nejdříve však bude e-shop stručně představen. 

1.1. Stručný popis obchodu 

Internetový obchod www.earplugs.cz byl založen v říjnu roku 2015. Je zde uveden celý 

měsíc, a ne přesný den, jelikož lze přesný počátek těžko stanovit. Může to být nákup domény, 

první nákup zboží na sklad nebo první objednávka na e-shopu. Online obchod do března roku 

2016 byl provozován na platformě Eshop-rychle.cz od společnosti Bohemiasoft s.r.o. Jedná se 

o komerční řešení, kde pronajímatel, tedy společnost Bohemiasoft, poskytne za čtvrtletní 

úplatu nájemci e-shopové řešení. Toto řešení lze následně jednoduchým způsobem upravit a 

přizpůsobit, přidat vlastní zboží, nadefinovat dopravce, způsoby platby a začít prodávat. 

Hovorově lze tento druh e-shopu nazvat jako „krabicové řešení“. Na českém trhu se jedná o 

nejčastější a zároveň o nejlevnější způsob, jak spustit online prodej zboží. V roce 2017 

celkem 62 % všech e-shopových řešení činilo právě toto „krabicové řešení“. Od března roku 

2016 byl e-shop přemístěn na stejné komerční řešení, avšak od jiné společnosti Shoptet s.r.o., 

které je dražší, ale zároveň poskytuje kvalitnější služby, lépe vypadající šablony a 

administraci s více možnostmi. 

Hlavním sortimentem obchodu jsou špunty do uší, masky na oči na spaní, cestovní polštářky a 

doplňky stravy. 

1.2. Metodika 5A 

První z řady metodik pro dolování dat je metodika 5A. Její název odpovídá jednotlivým 

krokům v procesu. Za touto metodikou stojí producent programových systémů firma SPSS. 

5A jsou akronymy následujících kroků1: 

 Assess – posouzení potřeb projektu, stanovení cílů, strategií a procesů, 

 Access – shromáždění dat a vhodných souborů, lze vlastními průzkumy nebo od 

třetí strany z výzkumů, 

 Analyze – samotná analýza prostřednictvím různých analytických metod a postupů 

a nalezení odpovědi na otázky z prvního kroku, 

                                                 
1 BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9 
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 Akt – proměnění výsledků v akční plán a doporučené postupy, 

 Automate – převedení výsledků analýzy do praxe. 

1.3. Metodika SEMMA 

Další metodika, která bude představená, se nazývá SEMMA. Písmena názvu SEMMA jsou 

opět akronymy pro každý krok v této metodice pro dobývání znalostí. Za touto metodou stojí 

opět producent programových systémů tentokrát firma SEMMA. Jednotlivé kroky jsou 

následující2: 

 Sample – vybrání vhodných objektů, 

 Explore – vizuální hledání a redukce dat, 

 Modify – seskupování objektů a hodnot atributů, transformace dat, 

 Model – analýza dat podle různých modelů, 

 Asses – porovnání modelů a jejich interpretace. 

1.4. Metodika CRISP-DM 

Poslední metodika se nazývá CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (česky 

Standardní proces pro dolování znalostí napříč růžnými průmysly). Byla vyvinutá již před 22 

lety. Tato metodika je standardním procesem pro data mining. Vznikla v rámci Evropského 

výzkumného projektu. Cílem bylo vytvořit univerzální standardní proces pro dobývání 

znalostí. Taková metodika by měla umožnit řešit rozsáhlé úlohy rychleji, efektivněji, 

spolehlivěji a s nižšími náklady. Hierarchie metodologie CRISP-DM se skládá z popisu úkolů 

ve čtyřech úrovních. A to od obecné k více specifické. Od fáze projektu, přes obecné úlohy, 

specializované, až po aplikace v procesu. 

Proces CRISP-DM má šest fázi, které jsou považovány za životní cyklus. Tyto fáze přesně 

odpovídají následujícím kapitolám. Každá kapitola bude obsahovat teoretické vysvětlení dané 

fáze a zároveň i praktickou část, kde se bude metodologie aplikovat na internetový obchod 

www.earplugs.cz. Fáze CRISP-DM jsou následující: porozumění problému, porozumění 

datům, příprava dat, modelování, hodnocení a využití v praxi. Výsledek fáze předchozí vždy 

ovlivňuje fáze následující. Někdy je nutné se k některým krokům vracet. Proto se celý proces 

nazývá cyklický.3  

Tato metodika byla vybrána zejména proto, že je nejvíce využívanou a zmiňovanou, a je 

zároveň standardizovanou. Nicméně jak již bylo řečeno, tato metodika je více než 22 let stará. 

                                                 
2 BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9. 
3 PETR, Pavel. Data Mining. Vyd. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008-. ISBN 978-80-7395-098-9 
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V době psaní této práce nejsou oficiální stránky CRISP-DM.org této metodiky již několik let 

nadále udržovány. Zároveň rámec této metodiky nebyl přizpůsoben novým technologiím, jako 

jsou Big Data. Dle Gregory Piaretsky je již dlouho za tuto metodu potřeba náhrada. Pokud je 

něco populárního a hojně využívaného, neznamená to hned, že je všechno ohledně této věci 

automaticky správné.4 Dle průzkumu v roce 2014 metodu CRISP-DM využívalo 43 % data 

minerů. Celkem hlasovalo 200 lidí, 45,5 % lidí hlasovalo z USA a 28,5 % z Evropy. Další 

metodikou v žebříčku je vlastní metoda, tedy vlastní postup s 27,5 %. Na třetím místě se 

umístila metodika SEMMA s 8,5 %. Metodika 5M se v žebříčku neumístila vůbec. Dle autora 

viditelnost metod s časem poklesla, dle jeho názoru zejména proto, že nejsou dobře 

přizpůsobeny ke zpracování Big Data. 5 

Za zmínku dále stojí uvést, že modelování dat bude dle této metodiky zpracováváno 

v programu IBM SPSS Modeler, jak již vychází z názvu od společnosti IBM. IBM SPSS 

Modeler je softwarový nástroj, který poskytuje prediktivní analytiku, která pomáhá odhalit 

vzory v datech, zlepšit předpovídání a přijetí rozhodnutí. Tento software je postaven na 

principu uzlů a proudů. Uzly jsou ikony nebo tvary, které reprezentují individuální operace na 

datech. Uzly jsou spojené dohromady do proudů, aby reprezentovaly tok dat skrz každou 

operaci.6 

Jako další nástroj se bude využívat program Qlik Sense. Jedná se o jeden z nástrojů Business 

Inteligence, zkráceně BI. BI je práce s daty, která by měla být efektivnější a ucelenější a měla 

by mít vliv na strategická rozhodnutí. Qlik Sense, velmi stručně řečeno, je nástroj, který 

umožňuje vstup dat nejen z Excelu, ale i velkých databází jako jsou servery, jejich 

propojování pomocí unikátních hodnot a následně interaktivní analýzu bez bariér.7 V Qlik 

Sense lze tvořit velké množství grafů a analýz, které jsou navzájem provázané a ovlivňují se. 

Qlik lze používat pro soukromé účely zdarma. Důvody pro zvolení tohoto nástroje jsou lepší 

prezentace dat, více možností v tomto směru a uživatelsky jednodušší rozhraní. Zároveň se 

jedná o relativně nový a moderní nástroj. 

Následují kapitoly, nyní budou přesně odpovídat fázím metodiky CRISP-DM.  

                                                 
4 STIRRUP, Jen. What’s wrong with CRISP-DM, and is there an alternative? [online]. 2017 [cit. 2018-04-27]. 

Dostupné z: https://jenstirrup.com/2017/07/01/whats-wrong-with-crisp-dm-and-is-there-an-alternative/ 
5 PIATETSKY, Gregory. CRISP-DM, still the top methodology for analytics, data mining, or data science 

projects. KDnuggets [online]. 2014 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: https://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-

dm-top-methodology-analytics-data-mining-data-science-projects.html 
6 How IBM SPSS Modeler Works [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.modeler.help/getstart_how_w

orks.htm 
7 Qlik [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: https://www.qlik.com/us/products/qlik-sense 

http://crisp-dm.org/
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2. POROZUMĚNÍ PROBLEMATICE 

První fáze metodiky CRISP-DM se nazývá porozumění problematice. V úvodu byl zmíněn 

hlavní cíl celé práce a z něj by nyní měli vycházet podrobnější cíle. Ty budou v této části 

definovány a následně v části modelování analyzovány. Jsou jimi tyto dílčí body:  

 analýza stornovaných objednávek,  

 analýza nejprodávanějšího zboží a nákupního košíku - položek, které se spolu 

nakupují nejčastěji,  

 analýza chování zákazníků, jakého jsou pohlaví, jakého dopravce a způsob platby 

nejčastěji volí a z jakého jsou města, 

 analýza samotných objednávek, jejích průměrná hodnota, jaký je průměr objednávek 

na zákazníka, jaký je průměrný počet položek v objednávce a jaký je poměr 

vracejících se a nových zákazníků, 

 analýza zdrojů příchodů zákazníků na stránky a konverzní poměr. 

Tato fáze je důležitá, a to z důvodu, že pokud se na začátku definují špatné cíle, může být 

výsledek zmařen a vést ke ztraceným peněžním prostředkům i příležitostem. Definovat cíle 

lze položením otázek typů: „Jak přilákat nové zákazníky? Jak zvýšit tržby? Jak zlepšit 

spokojenost zákazníků?“ nebo: „Jak snížit výdaje?“. A následně sbírat potřebná data. 

Nicméně v tomto případě se postupovalo obráceně. Počet problému, které lze pomocí data 

miningu řešit je obrovské množství. Je důležité se zaměřit na ty důležité a s nejvyšší prioritou. 

Naštěstí je data miner nemusí řešit všechny. Tato práce je limitována pouze jedním zdrojem 

dat, kterým jsou data z administrace internetového obchodu. Jiná k dispozici nebudou. Tudíž 

podle těchto dostupných dat se vytvoří i zadání. Nicméně vzít pouze soubor s daty a začít ho 

analyzovat a hledat nějaká řešení je nesmyslné. Tyto cíle by měli řešit problémy, se kterými 

se obchod potýká. Zadání by se zároveň mělo shodovat i s podnikovými cíli. To hraje velkou 

roli. Tudíž v tomto případě nejsou cíle limitovány pouze daty, která jsou k dispozici, ale i 

důležitostí a měly by souviset se strategií byznysu a řešit právě jeho problémy. Toto zadání 

bude následně převedeno do podoby vhodného pro zpracování úlohou data miningu. Všechny 

vhodné zdroje pro zpracování této analýzy jsou již zajištěné. Zbývá pouze stanovit předběžný 

plán.8 

Několik dalších věcí, které budou v této práci analyzovány, avšak nevyžadují samotné 

modelování v IBM SPSS Modeler ani Qlik Sense, jsou analýza zdrojů příchodů zákazníků do 

e-shopu a konverzní poměr obchodu. Tyto dvě části stojí v této práci stranou. Standardně je 

                                                 
8 BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9 
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totiž pro analýzu těchto dvou věcí potřeba soubor s logy příchodů zákazníků, který bohužel 

vzhledem k e-shopovému řešení obchodu www.earplugs.cz není umožněno získat. Nicméně 

tento internetový obchod je napojen na Google Analytics, kde jsou příchody a aktivita 

zákazníků v obchodě sledovány a následně data samotně zpracovány. Google Analytics je 

jeden z nástrojů společností Google, který poskytuje velice profesionální a obsáhlou webovou 

analýzu pro podniky a to zcela zdarma.9 Napojení na tento nástroj je jednoduché a zahrnuje 

v sobě pouze vložení speciálního a unikátního kódu na webové stránky, kterou chcete 

sledovat. Nastavení a počet věcí, které lze díky tomu nástroji sledovat je velká spousta. 

Propojením znalostí z dat z administrace e-shopu a dat z Google Analytics bude cílem poznat, 

odkud zákazníci nejčastěji chodí a jaký je konverzní poměr internetového obchodů a 

jednotlivých zdrojů příchodu na web. Cílem je zároveň tyto aspekty internetového obchodu si 

lépe přiblížit, poznat a pochopit aktivity, které zákazníci v internetovém obchodě provádí. 

Výsledky následně budou využity pro zlepšení těchto jednotlivých činností a navržení 

zlepšení. 

 

                                                 
9 Google Analytics [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: https://www.google.com/analytics/ 
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3. POROZUMĚNÍ DATŮM 

V této fázi probíhá sběr, seznámení se s daty a určení jejich kvality. Sběrem v tomto případě 

bude export všech objednávek z administrace eshopu za celkové období ve formátu 

tabulkového kalkulátoru. Každý internetový obchod má administraci, ze které je spravován:  

samotné objednávky, zboží, způsoby dopravy a platby, články, měny, daně a tak dále. V této 

administraci se vytvoří různé možností a varianty, které zákazník následně v internetovém 

obchodě vybírá. Tedy zboží, případně jeho variantu, k tomu přísluší jeho cena a váha, dále 

způsob dopravy a platby. Tato data tvoří jednu část dat. V objednávkovém kroku může dále 

zákazník zadat data sám o sobě: svoje jméno, fakturační adresu a na jakou adresu chce zboží 

doručit, pokud se liší. Číslo, datum a čas objednávky se vytvoří automaticky. Objednávce je 

po jejím potvrzení zákazníkem přiřazen automaticky status „Nevyřízená“. Pokud je 

objednávka úspěšně doručená a zaplacená dostane status „Vyřízeno“, v opačném případě 

skončí se statusem „Stornována“. V souboru jsou stavy objednávek pouze dva, jelikož soubor 

obsahuje data za již uzavřené nebo vyřízené poslední dva roky. Pokud by se udělal export 

tohoto typu souboru dnes, objednávky by měly stavy navíc jako „Odeslána“, „Vyřizuje se“, 

„Nevyřízeno“ nebo „Zabaleno“. Jedna objednávka představuje více záznamů v souboru, který 

se bude zkoumat. Tedy strukturou je rozepsání jedné objednávky na několik řádku se stejným 

číslem objednávky a to v případě objednání zákazníkem více položek a zároveň pokaždé kvůli 

rozepsání způsobu dopravy a platby. Viz následující obrázek číslo 1. Náhled na celou tabulku 

s názvem orders lze v původním stavu vidět v příloze č. 1. Na obrázku náhledu jsou 

vymazané všechny citlivé údaje, i kdyby tvořily pouze část například zákazníkova jména nebo 

adresy. 

 

Obrázek 1: Náhled na rozepsané objednávky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1. Datový slovník 

Pro rozdělení dat existují dvě třídy. Jsou jimi kvalitativní a kvantitativní. Hlavním rozdílem 

mezi touto klasifikací je typ symbolů, ze kterých se data skládají. Pro kvalitativní data se 

používají pouze písmena, tedy například M pro muže a Ž pro ženy. Lze je použít pro  
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klasifikaci. Pro data kvantitativní povahy, jak už možná vyplývá z jejich názvu, jsou 

charakteristická čísla. Tato třída se ještě následně dělí na další čtyři typy. Nominální data, 

která reprezentují kategorie neboli atributy a nemají relativní význam. Ordinální data 

představují kategorie, které naopak mají relativní význam a používají se k hodnocení, 

například od jedné do pěti. Odečítání mezi těmito hodnoceními nemá význam. Dalším typem 

jsou intervalová data, která mají opět relativní význam, ale nemají nulový bod. Tady jsou 

sčítání a odčítání v pořádku. A posledním typem jsou data spojitá. Jsou nejčastějším typem a 

lze s nimi provádět všechny základní aritmetické operace. Příkladem spojitých dat jsou tržby 

či minuty.10 Následující tabulka číslo 1 obsahuje názvy všech položek v souboru orders, 

popisek položek a typ těchto dat. Všechny data jsou hrubá, tedy neočištěná. Ne všechny 

položky budou ve fázi modelování použity. 

 

Tabulka 1: Typy dat 

Název Popis Typ dat 

code Číslo objednávky Nominální 

date Datum Spojitá 

statusName Stav objednávky Nominální 

currency Měna Nominální 

exchangeRate Směnný kurz Spojitá 

email Emailová adresa Nominální 

phone Telefonní číslo Nominální 

billFullName Fakturační celé jméno Nominální 

billCompany Fakturační společnost Nominální 

billStreet Fakturační ulice Nominální 

billHouseNumber Fakturační číslo domu Nominální 

billCity Fakturační město Nominální 

billZip Fakturační PSČ Nominální 

billCountryName Fakturační název země Nominální 

companyId IČO společnosti Nominální 

vatId DIČ společnosti 

 

Nominální 

deliveryFullName Doručovací celé jméno Nominální 

deliveryCompany Doručovací společnost Nominální 

deliveryVatId Doručovací DIČ Nominální 

deliveryStreet Doručovací ulice Nominální 

deliveryHouseNumber Doručovací číslo domu Nominální 

deliveryCity Doručovací město Nominální 

deliveryZip Doručovací PSČ Nominální 

deliveryCountryName Doručovací název země Nominální 

customerIpAddress IP adresa zákazníka Nominální 

remark Poznámka Nominální 

shopRemark Poznámka obchodu Nominální 

packageNumber Sledovací číslo zásilky Nominální 

                                                 
10 RUD, Olivia Parr. Data Mining: praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a 

podporu zákazníků (CRM). Praha: Computer Press, 2001. Databáze. ISBN 80-7226-577-6 
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weight Váha 

 

Spojitá 

 totalPriceWithVat Celková cena s DPH Spojitá 

totalPriceWithoutVat Celková cena bez DPH Spojitá 

totalPriceVat Celkový DPH Spojitá 

rounding Zaokrouhlení Spojitá 

priceToPay Cena k zaplacení Spojitá 

paid Zaplaceno Nominální 

itemName Název položky Nominální 

itemAmount Množství Spojitá 

itemCode Kód produktu Nominální 

itemVariantName Název varianty Nominální 

itemManufacturer Výrobce Nominální 

itemUnit Jednotky Nominální 

itemWeight Váha položky Spojitá 

itemStatusName Stav položky Nominální 

itemUnitPriceWithVat Cena položky s DPH Spojitá 

itemUnitPriceWithoutVat Cena položky bez DPH Spojitá 

itemUnitPriceVat DPH položky Spojitá 

itemVatRate Sazba DPH Spojitá 

itemTotalPriceWithVat Celková cena položky s DPH Spojitá 

itemTotalPriceWithoutVat 

 

Celková cena položky bez DPH Spojitá 

itemTotalPriceVat Celkový DPH položky Spojitá 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2. Nahrání dat 

V této části budou data poprvé načteny do programů IBM SPSS Modeler a Qlik Sense. Zatím 

se data stále nachází v tabulce v programu Excel. Ještě před nahráním však bude upraven 

sloupec „date“, který obsahuje informaci o datu i času v každé buňce zároveň. Cílem je tuto 

informaci v jednom sloupci rozdělit na dva sloupce. Pokud je datum a čas dohromady v jedné 

buňce, nedá se s tímto pracovat. Na začátku soubor s daty vypadá jako na obrázku číslo 2. 

 

Obrázek 2: Tabulka před rozdělením sloupce „date“ v Power Query na dva sloupce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Úprava bude provedena přes Power Query v původním souboru v Excelu. Nejdříve se data 

vyberou a zformátují jako tabulka. V opačném případě by se data v Power Query nenačetla. 

Následně v programu Excel se data přes záložku „Data“ kliknutím na „New query“ - „From 

table“ dostanou do Query Editor. Tento Editor se funkčností podobá databázovým nástrojům 

a lze s ním navigovat, definovat a provádět transformace se zdrojem dat.11 Následujícím 

krokem je označení sloupce, který se bude transformovat a přes záložku „Transform“ zvolení 

možnosti „Split Column“. Tedy rozdělení sloupce. Dále se pokračuje kliknutím na „Split by 

delimiter“ a zvolením možnosti „space“ pro mezeru jako oddělovač. Tento výběr znamená, že 

se sloupec transformuje rozdělením na dvě části na základě mezery jako oddělovače. Mezera 

je jediné co datum a čas objednávky od sebe odděluje. Výsledek lze vidět na obrázku číslo 3, 

viz níže. V editoru je nyní zvolená záložka „Transform“ a úplně vpravo nahoře lze vidět 

možnost „Split Column“. Z původního sloupce Date jsou nyní dva sloupce date.1 a date.2 

s datem a časem zvlášť. Nová tabulka se uloží na novou záložku v Excelu. Sloupce se 

přejmenují na Date a Time. Typ dat je spojitý  

 

 

Obrázek 3: Tabulka po rozdělení sloupce „date“ v Power Query na dva sloupce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                 
11 https://support.office.com/en-us/article/introduction-to-the-query-editor-power-query-1d6cdb63-bf70-4ae8-

a7d5-6ae9547004d9 



- 20 - 

 

3.2.1. Nahrání dat do IBM SPSS Modeler 

Uložený soubor se následně do softwaru pro dolování dat IBM SPSS Modeler nahraje přes 

záložku „Sources“ – „Excel“. Pomocí tlačítka „preview“ lze zobrazit náhled dat a udělat 

letmou kontrolu. Typy dat, které se v softwaru objeví, jsou následující12: 

 Default – pokud jsou hodnoty neznámé (nebyly zatím přečtené). Žádné z dat 

v souboru „orders“ nebyly označené jako Default. 

 Continuous – používají se k popisu numerických hodnot, jako rozsah od 0 – 100 

nebo 0.75 – 1.25. Hodnoty „continuous“ mohou být celé číslo, reálné číslo nebo 

čas a datum.  

 Categorical – používají se pro řetězcové hodnoty, pokud není známo přesné 

množství odlišných hodnot. Jedná se o nepodložený typ dat, což znamená, že 

dosud nejsou známy všechny možné informace o ukládání a používání dat. Jakmile 

jsou data přečtena, nastaví se typ Flag, Nominal nebo Typeless. 

 Flag – používají se pro data se dvěma odlišnými hodnotami, které označují 

přítomnost nebo nepřítomnost něčeho. Například pravda a nepravda, ano a ne nebo 

0 a 1. Použité hodnoty se mohou lišit. Ale vždy musí být jedna označená jako 

pravda a druhá jako nepravda. Data mohou být označená jako text, celé číslo, 

reálné číslo, datum nebo čas.  

 Nominální – slouží k popisu dat s různými odlišnými hodnotami, z nichž je každá 

považována za člena sady, například malá / velká / střední. Nominální data mohou 

mít libovolnou paměťovou hodnotu – čísla, řetězec nebo datum a čas.  

 Ordinální – používají se k popisu dat s více odlišnými hodnotami, které mají 

inherentní pozadí. Například kategorie platů nebo hodnocení spokojeností mohou 

být zadané jako ordinální data. Pořadí je definováno přirozeným řazením datových 

prvků. Například 1, 3, 5 je výchozí řazení pořadí pro množinu celých čísel, zatímco 

High, Low, Normal je pořadí pro sadu řetězců. Kategorická data mohou být 

definovány jako ordinální data pro účely vizualizace a budování modelů. 

 Typeless – použijí se pro data, která nevyhovují některému z uvedených výše typů, 

u polí s jednou hodnotou nebo u nominálních, kde má sada více členů než je 

definované maximum. Zároveň je tento typ vhodný pro případy, kdy by měřící 

úroveň byla jinak množina s mnoha členy (například číslo účtu). 

                                                 
12 Measurement Levels [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_17.0.0/clementine/typenode_kindsoftypes.html 
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3.2.2. Nahrání dat do Qlik Sense 

Po spuštění programu Qlik Sense se data nahrávají přes záložku „Data Load Editor“. Ještě 

před vstupem do analýzy lze data v softwaru pomocí funkcí modifikovat. Tyto funkce jsou 

velmi podobné funkcím v Excelu. Lze použít funkci if. Například pokud telefonní čísla 

začínají na +420, začni načítat data od 4. pozice zleva, nebo pokud příjmení zákazníka končí 

na ová, načti jako „žena“, jinak jako „muž“. Náhled na tuto úpravu lze vidět na obrázku číslo 

4. Sloupce dat lze nahrát více než jednou, lze je přejmenovat nebo vyřadit napsáním před 

položku dva krát za sebou lomítko. Datům se nepřiřazuje typ dat. 

 

Obrázek 4: Úprava dat na vstupu v programu Qlik Sense 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. PŘÍPRAVA DAT 

Fáze příprav dat je podle metodiky CRISP-DM nejvíce pracná a zároveň nejvíce důležitá. 

Vede k vytvoření datového souboru, který bude následně jednotlivými metodami 

zpracováván. Pokud se v této části na začátku ponechají špinavá data na vstupu, budou tomu 

odpovídat i data na výstupu.13 V této části práce by měla probíhat selekce dat a jejich čištění, 

přeměna, tvorba, integrace a formátování. Jednotlivé kroky mohou být prováděny opakovaně 

a v nejrůznějším pořadí.14 Po dokončení budou k dispozici data hotová k modelování. 

4.1. Výběr dat 

Všechny data, které k analýze obchodu existují, jsou uvedená a popsaná v předchozí části. 

Nicméně ne všechny tyty položky budou k analýze potřeba. Data se musí vtáhnout 

k příslušným problematikám, které se budou řešit. To je hlavní důvod pro jejich výběr. 

K analýze zrušení objednávek bude potřeba datum, čas, počet objednávek, názvy položek a 

primárně stav objednávek, zejména stav storno, který bude zkoumán v čase. Mělo by se zde 

odpověď na otázku, jestli má vliv čas objednání nebo dny v týdnu nebo měsíci na množství 

storen. Samotné důvody pro rušení objednávek v souboru „orders“ nejsou, proto je nelze 

analyzovat. Nejčastěji tomu však je nevyzvednutí zásilky zákazníkem a následné vrácení 

zásilky. Nebo nezaplacení objednávky zákazníkem při zvolení způsobu platby 

v objednávacím procesu předem na účet. Další důvody jsou minoritní, jsou většinou bez udání 

důvodu nebo v případě změny položky, způsobu doručení nebo platby a vytvoření 

objednávky druhé, což následně vede ke zrušení té první. 

K analýze zboží, chování zákazníků a objednávek budou potřeba položky: jméno zákazníka, 

město zákazníka, způsob doručení, způsob platby, celková hodnota objednávky včetně DPH,  

názvy položek zboží, prodané množství ceny jednotlivých položek zboží a opět datum a čas. 

Velmi často je pro modelování potřeba data propojit a vytvořit díky tomu sadu dat. Například 

pokud podnik prodává boty, má data z objednávek od zákazníků, tedy velmi podobná data 

jako jsou k dispozici v této práci. Dále však tento podnik může tyto boty i rovnou vyrábět. 

Může mít díky tomu i data ze samotné výroby. Informace o tom jak dlouho se zakázka 

vyráběla, kdo ji zpracovával, jestli byli například problémy při testování a tak dále. Nebo 

pokud by v Google Analytics šlo dohledat data o věku, pohlaví, charakteru, zájmech a 

                                                 
13 RUD, Olivia Parr. Data Mining: praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a 

podporu zákazníků (CRM). Praha: Computer Press, 2001. Databáze. ISBN 80-7226-577-6 
14 PETR, Pavel. Data Mining. Vyd. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008-. ISBN 978-80-7395-098-9 
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zálibách přímo k dané objednávce z dat, které slouží k této diplomové práci. Tato objednávka 

by měla stejné číslo jako objednávka vytvořena tímto zákazníkem v systému. Díky tomu by 

šlo díky číslu objednávky, které je unikátním, jak ve výrobním podniku, tak ve zkoumaném 

případě v této práci, propojit obě strany údajů. K takovému propojení není vždy potřeba číslo 

objednávky. Toto číslo může být jakékoliv, ale musí být unikátní, které se pro žádný jiný 

záznam neopakuje. V této práci však propojení nebude potřeba provádět vzhledem k tomu, že 

zdroj dat je pouze jeden. Není s čím ho propojit.  

4.2. Čištění dat 

Jednou z nejdůležitějších, nejméně zajímavých a zároveň nejvíce časově náročných činností, 

je čištění vybraných dat. Prvotní data by se měla téměř vždy očistit před jejich použitím. 

Získaná data na vstupu jsou vždy náchylná na chyby, jak jednoduché, tak i složité. Někdy 

mohou být data více kvalitní a někdy méně. Záleží, jak zkušený je člověk, který data získává, 

jaký je zdroj nebo jaké preventivní nástroje při jejich dobývání se používají.  

Dále se naskytuje otázka, jak taková získaná data očistit. Pokud by se jednalo o malý vzorek 

dat, dalo by se uvažovat nad ruční kontrolou, která by mohla zabrat několik hodin. Nicméně 

při práci s velkými soubory dat tato možnost absolutně odpadá. Taková kontrola by mohla 

zabrat nekonečně mnoho času. Efektivnějším řešením je použití speciálních metod, které 

budou později představeny. V závislosti na typu dat ve sloupcích se zároveň mohou metody a 

postupy lišit. Obecně by se data měla očistit o chybějící hodnoty, chybná nebo odlehlá čísla. 

Odlehlá hodnota je taková, která se vyskytuje pouze jednou nebo minimálně a vyniká tím, že 

se nachází daleko od střední hodnoty i od většiny ostatních hodnot.15 

Neočištěná data je dobré pro případ chyby při jejich čištění zálohovat. Neboli udělat kopii a 

uložit. Zároveň se doporučuje je mít vždy po ruce alespoň jako referenci pro srovnání s daty, 

která se upravují. Dále v případě práce s velkými balíky dat je vhodné data zálohovat 

průběžně, nejlépe po každé změně. Důvodem je to, že jednotlivé operace s velkými balíky dat 

se mohou zpracovávat hodiny. V případě chyby, která vyústí v nechtěné následky, například 

po pěti operacích, se nemusí vracet na začátek, ale pouze o jeden nebo několik kroků zpět. 

Takový postup je efektivnější a šetří čas. Další možností je naopak pracovat s malým vzorkem 

těchto velkých dat, kde úpravy budou probíhat kratší čas a díky tomu se ověří, zdali je postup 

správný a bezpečný.16 

                                                 
15 RUD, Olivia Parr. Data Mining: praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a 

podporu zákazníků (CRM). Praha: Computer Press, 2001. Databáze. ISBN 80-7226-577-6 
16 PYLE, Dorian. Business modeling and data mining. Boston: Morgan Kaufmann Publishers, c2003. ISBN 978-

1558606531 
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Nyní co se týče souboru s daty nahraného v IBM SPSS Modeler, bude ho taktéž potřeba 

pročistit. Připojením uzlu „Type“ ze záložky „Field Ops“ lze zobrazit, jak software načetl data 

a jaký typ jim přiřadil. Při prvním zobrazení hodnot v tomto uzlu je typ dat pouze 

„Categorical“ a „Continuous“. V tomto uzlu je nutné provést úkon „Read Values“, který 

hodnoty přečte a přiřadí jim správný typ dat. Viz následující obrázek číslo 5. Typ dat lze vidět 

v druhém sloupci. A tlačítko „Read Values“ se nachází přímo nad tímto sloupcem. 

 

Obrázek 5: Výstup z uzlu Type 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud je typ dat nesprávný, lze ho ještě před modelováním v uzlu „Type“ upravit. Nicméně 

v tomto případě se po zkontrolování data nahrála v pořádku. Pro kontrolu dat a jejich kvality 

bude použit další z užitečných nástrojů programu, kterým je „Data Audit“. Tato analýza 

umožňuje analyzovat data a zobrazit základní statistiky, jimiž jsou: minimální, maximální a 

střední hodnota, standardní odchylka, nesouměrnost dat, medián, mode a zároveň počet 

unikátních a validních hodnot. Viz obrázek číslo 6.  



- 25 - 

 

 

Obrázek 6: Výstup z uzlu Data Audit 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Program všechno správně rozeznal. Dále ve stejném uzlu lze sledovat, zdali ze všeho počtu 

hodnot jsou ve sloupcích všechny hodnoty validní, jestli jsou kvalitní a zdali nějaké nechybí. 

Celkem by mělo být v jednotlivých sloupcích 10 401 hodnot. Některé sloupce jsou výjimkou, 

jelikož obsahují údaje, které zákazník při vyplňování objednávky může, ale nemusí vyplnit. 

Například pokud osoba není podnikající, nemůže vyplnit IČO nebo DIČ. Zároveň zákazník ne 

vždy vyplní svoje telefonní číslo nebo email. Občas se také může stát, že zákazník něco 

zapomene vyplnit, například číslo popisné u své adresy. Výše na stejném obrázku číslo 6 lze 

vidět popsané příklady. Ve sloupci „Valid“ jsou čísla, která reprezentují počet hodnot 

v daném sloupci. Díky analýze lze vidět chybějící záznamy telefonních čísel a emailu, dále to 

jsou jména zákazníku, fakturační názvy měst, ulic a PSČ, následně kódy produktů a statusy 

objednávek. Zbytek je v pořádku, zejména důležité položky jako ceny zboží, fakturační adresa 

a datum. 

U sloupců, kterým k celkovému počtu hodnot, chybí jen pár položek, bude pravděpodobně 

potřeba zakročit. Jedná se o sloupce „rounding“ (zaokrouhlení), který obsahuje pouze 10 035 

záznamů, „itemCode“ (kód položky) – 10 039 a „itemStatusName“ (název statusu položky) – 

10 040. Jednou z možností je pomocí programu IBM SPSS Modeler přes uzel „Select“ na 

záložce „Select Ops“ odstranit celé řádky, kde alespoň u jednoho údaje chybí záznam. 

Postupovalo by se tak, že v uzlu „Select“ by se označil mód „Discard“ a jako podmínka by se 

zvolila funkce @NULL. Do ní by se do závorek vepsal název pole, podle kterého se budou 
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řádky při odstraňování řídit. Po potvrzení je možné výsledek prověřit přidáním za uzel 

„Select“ opět uzel „Data Analysis“. V něm se opět porovná množství všech hodnot ve 

sloupci, zda je stejné. Další možností nahrazení chybějících hodnot, pokud se pracuje 

s menším počtem dat a je důležité o ně nepřijít, je nahrazení chybějících hodnot určitou 

konstantou, mediánem nebo průměrem. V samotném uzlu „Data Analysis“ na záložce 

„Quality“ ve sloupečku „Impute Missing“ při zvolení možností „Specify“, lze vytvořit 

podmínku. Například pokud jsou hodnoty prázdné nebo nulové, nahraď nebo vlož určitou 

konstantu, medián nebo průměr. V této podmínce lze zároveň vidět i náhled hodnoty, která se 

bude případně doplňovat. Po potvrzení podmínky, stále v uzlu „Data Analysis“, se musí 

následně generovat „Missing Values SuperNode“ na záložce „Generate“ a nastavit velikost 

vzorku na 100 %, ne 10 % jak je to přednastavené. Po potvrzení se vytvoří nový uzel 

„Missing Values Imputation“, který by měl nahrazovat chybějící hodnoty. Ten se musí 

připojit za uzel „Type“. Pro zobrazení výsledků, zdali je nyní stejný počet hodnot, bude opět 

potřeba připojit uzel „Data Analysis“ za nově vzniklý uzel nahrazující chybějící hodnoty. 

Konkrétní nahrazené nebo doplněné hodnoty lze zobrazit připojením uzlu „Table“ ze záložky 

„Output“. Další variantou by bylo vzhledem k velmi malému poměru chybějících čísel 

k celkovému počtu, jednoduše odstranit řádky, kde hodnoty chybí. Počet dat je velký a ztráta 

několika hodnot nemusí poškodit výsledky modelování. Poslední možností by bylo dohledání 

chybějících čísel ručně. Jedná se pouze o několik položek. Hodnoty lze lehce dohledat pomocí 

čísla objednávky v administraci e-shopu nebo samotném souboru.  

V části modelování budou z výše uvedených třech chybějících položek použity pouze 

hodnoty „itemCode“. Při ošetřování chybějících hodnot se v této práci zaměří pouze na 

povinné údaje. Proto ostatní chybějící položky budou ignorovány. Ošetření položek 

„itemCode“ proběhne v základním souboru v programu Excel. Ve sloupečku „itemCode“ 

budou vyfiltrovány prázdné hodnoty. V jednom případě chybí údaj kvůli změně názvu 

položky na žádost zákazníka. V objednávce chtěl mít pouze název „Špunty do uší“ nikoli 

konkrétní název položky. K tomuto názvu se neváže žádný kód. Do emailů, kam chodí 

všechny kopie objednávek, lze podle čísla objednávky vyhledat danou objednávku a položku, 

kterou si zákazník objednal. Do základního souboru se doplní správný název položky a kód 

produktu. V druhém případě se jednalo o škodovou fakturu pro dopravce. Jednalo se o 

náhradu za ztracené zboží. Tento záznam se smaže celý. Po těchto krocích se data opět 

nahrají. Celkový počet záznamů by nyní měl představovat číslo 10 040. 



- 27 - 

 

Čištění dat v Qlik Sense by probíhalo pomocí funkcí ve skriptu. Jak se do něj zasahuje a 

příklad takových úprav již byl uveden výše na konci třetí kapitoly. Stejně jako v případě 

programu IBM SPSS Modeler i zde se upravený soubor nahraje znovu do programu. 
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5. MODELOVÁNÍ 

V této části vyexportovaná a připravená data z administrace internetových stránek slouží jako 

vstup. Výstupem ve fázi modelování jsou znalostí. Hlavní činností celého procesu 

modelování je použití různých analytických metod. Právě tento krok se do angličtiny překládá 

jako data mining, modeling nebo analysis. Pro každý typ úlohy data miningu se používají 

odlišné analytické metody. Je vhodné využít více různých metod a výsledky kombinovat. 

Cílem modelování je splnění cílů, které byly stanovené na začátku v části porozumění 

problematice. Součástí této fáze je taktéž ověřování nalezených znalostí například pomocí 

testování klasifikačních znalostí na nezávislých datech.17 

V této fázi je dobré si připomenout cíle, které byly stanovené na začátku. Jsou jimi:  

 analýza stornovaných objednávek,  

 analýza nejprodávanějšího zboží a nákupního košíku,  

 analýza pohlaví zákazníků, jakého dopravce a způsob platby nejčastěji volí a odkud 

jsou, 

 analýza samotných objednávek, jejích průměrná hodnota, jaký je průměr objednávek 

na zákazníka, jaký je průměrný počet položek v objednávce a jaký je poměr 

vracejících se a nových zákazníků, 

 analýza zdrojů příchodů zákazníků a konverzní poměr. 

5.1. Analýza stornovaných objednávek 

Stornované objednávky jsou velkým problémem pro všechny internetové obchody. Zrušení 

objednávky je zklamáním. Jedná se o obchod, který již byl uzavřen, a měl vyústit v hotovou 

věc, ale následně byl stornován. Přivést kupujícího na internetové stránky stojí peníze. Tyto 

peníze představují náklad. K této ceně lze zároveň přičíst i zisk z objednávky jako ušlý zisk. 

O to horší je, když zákazník zruší objednávku, která již byla odeslaná, nebo nejčastěji nezruší, 

ale nevyzvedne. To daný internetový obchod následně stojí i poštovné za odeslanou zásilku, 

kterou měl původně zaplatit zákazník.  

V této analýze vzhledem k datům, které jsou k dispozici, lze pouze analyzovat, kolik a kdy ke 

stornům nejčastěji dochází. K takové analýze vystačí v programu Qlik Sense používat různé 

grafy ze záložky „Charts“. Ty se vkládají do „sheetu“ nebo listu. Lze si to představit stejně 

jako snímky v programu Microsoft PowerPoint. Na každém listu je omezený prostor, kam se 

                                                 
17 BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1062-9 
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grafy mohou vkládat. Pro zajímavost v programu Qlik Sense jsou taktéž propojeny i všechny 

listy. Tedy pokud se na jednom listu vyfiltrují všechny objednávky kromě stornovaných, 

ovlivní to i následující listy. Do grafů a do všech ostatních nástrojů se v programů Qlik Sense 

vkládají položky jako funkce. Například funkce sum (suma) nebo count (počítej). Při práci 

konkrétně s položkou číslo objednávky je důležité mít na paměti, že se tyto čísla duplikují. 

Jak již bylo zmíněno, jedna objednávka má v souboru více záznamů. Má rozepsaný způsob 

platby, dopravy a různé položky, které byly pořízeny. Kvůli tomu se čísla objednávek a jejich 

stavy opakují. To může vézt k nesprávným informacím. Proto je nutné do funkcí vkládat 

funkci „distinct“, která duplicitní položky odstraňuje. Funkce, která je na ose x vypadá 

následovně: „count(distinct code)“. Tedy počítej pouze unikátní čísla objednávek. Po 

vyfiltrování pouze unikátních čísel objednávek je počet objednávek za 2 roky 3887 místo 

10040, což je celkový počet záznamů. Následující obrázek číslo 7 zobrazuje počet a podíl 

objednávek podle jejich stavu.  

 

Obrázek 7:  Počet objednávek podle jejich stav 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Byl použit „Bar Chart“. Na ose y jsou stavy objednávek a na ose x je jejich počet. Celkový 

počet zrušených objednávek je 197 z celkových 3087, což představuje 6,38 %. Jedná se o 

docela velké číslo, které přenesením do obratu představuje ztracený výnos 101 285 Kč s DPH. 

Toto číslo bylo zjištěno pomocí nástroje KPI. Lze ho stejně jako grafy vkládat do listů a 

zobrazit přes funkci jakoukoli položku jako číslo. Základní funkce jsou počet, suma, průměr, 

minimum a maximum. Tento nástroj bude často používán i v dalších analýzách pro zobrazení 
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různých čísel a výpočtů. Zároveň se na list přidal nástroj „Filter pane“ neboli panel filtru, 

který po vložení určité dimenze umožňuje zobrazit pouze ty údaje, které se v tomto filtru 

vyberou. Víz obrázek číslo 8. Nahoře je nástroj KPI, který obsahuje funkci: 

„Sum(itemTotalPriceWithVat)“, tedy sečti všechny ceny s DPH. Níže je filtr s dimenzí 

„statusName“, kde je již vybrán status „Stornována“. 

 

Obrázek 8: Nástroje Filter Pane a KPI 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrná ztráta na jednu objednávku činí 514 Kč. 

5.1.1. Storno zboží 

Následující obrázek číslo 9 ukazuje top 5 nejvíce stornovaných produktů. Jsou to Alpine 

SleepSoft špunty na spaní, Nature’s Sunshine Liquid Chlorophyll, Alpine Flyfit špunty do 

letadla, Alpine Pluggies Kids špunty pro děti a Alpine PartyPlug špunty na hlasitou hudbu. 

Nicméně jak je v této práci dále díky analýze zjištěno, jsou tyto produkty zároveň nejvíce 
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prodávanými. Proto je zřejmé, že se u těchto výrobků vyskytuje i největší počet storen. 

Mnohem více vypovídající je dívat se na poměr těchto nejvíce stornovaných produktů vůči 

celkovému počtu daných položek. Ten je v grafu zobrazen procentem. 

 

 

Obrázek 9: Top 5 nejvíce stornovaných produktů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkový počet storen vůči prodaným produktům obchodu je 6,38% a lze ho považovat za 

průměr. Nejhůře se umístili špunty pro děti Alpine Pluggies Kids 7,6 % a špunty do letadla 

Alpine FlyFit 7,6 %. Naopak nejlépe se umístil Nature’s Sunshine Liquid Chlorophyll 4,5 %. 

Další obrázek číslo 10 ukazuje top 5 produktů s největšími poměry storen. Zároveň je v grafu 

vidět i počet stornovaných a celkový počet prodaných položek. V programu Qlik Sense je 

nutné filtrovat přímo ve funkci v grafu. Funkce vypadá následovně: 

„Sum({$<statusName={'Stornována'}>} itemAmount) / Sum(itemAmount)“. Ta říká, aby se 

počet prodaných produktů, které mají stav „Stornována“, vydělil počtem všech prodaných 

produktů. Je zřejmé, že toho by filtrováním přímo v „sheetu“ docílit nešlo. Z grafu je vidět, že 

v top pěti produktech s největší pravděpodobností storna, se neobjevil ani jeden produkt 

z předchozího grafu číslo 9. Zboží s největšími poměry storen jsou špunty na motorku Alpine 
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MotoSafe, doplněk stravy Kelp, sluchátka pro miminka Alpine Muffy Baby a Alpine Ear 

Muffy a špunty na plavání Speedo Biofuse. Hodnoty jsou opravdu vysoké. Zboží, které se 

často vrací, se nevyplácí mít v obchodě v nabídce. Nicméně vzorek dat je opravdu malý pro 

to, aby se udělalo zásadní rozhodnutí o tom zboží neprodávat. Například u špuntů na moto se 

vrátila pouze jedna položka ze tří celkově prodaných. 

 

Obrázek 10: Top 5 produktů s největším podílem storna 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.1.2. Stornování v čase 

Pro analýzu stavu objednávek v čase byl vybrán opět „Bar Chart“. Položky, které graf bude 

obsahovat, jsou „Time“ a „code“ (čísla objednávek). Na začátek je důležité zmínit, že se 

nejedná o čas zrušení objednávky, ale čas vytvoření objednávky, která byla následně zrušená. 

První graf na obrázku číslo 11 ukazuje počet objednávek, které byly zrušené v čase. Druhý 

graf číslo 12 ukazuje poměr zrušených objednávek k celkovému počtu objednávek v čase. 

Aby se čas v programu Qlik Sense ukázal v hodinách, byla použitá následující funkce: 

„hour(Time)“. Jinak by se čas neseskupil a ukazoval přesné hodnoty, které obsahují minuty i 

vteřiny. Počet objednávek je nutné před duplicity ošetřit vepsáním do funkce slova „distinct“. 
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Tedy počítej unikátní čísla objednávek. Oba grafy jsou záměrně umístěny pod sebou pro lepší 

srovnání. Za přivedení zákazníka na stránky se platí peníze. Díky této analýze lze například 

vyselektovat časy vytvoření objednávek, které byly zrušeny a investovat méně peněz do 

přivedení zákazníků v těchto časech a naopak platit více za zákazníky, kteří přicházejí v čase, 

kdy se stornuje nejméně. 

 

 

Obrázek 11: Počet stornovaných a vyřízených objednávek v čase 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 12: Poměr stornovaných a všech objednávek v čase 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z prvního grafů je evidentní, že k největšímu počtu storen došlo u objednávek vytvořených ve 

14:00 odpoledne a v 21:00 hodin večer. Nejnižší hodnoty se vyskytují od půlnoci do 7:00 

hodin ráno. Ve dne tomu tak je v 15:00 a 18:00. Platí, že čím více objednávek, tím více 

storen. Není tomu tak vždy. Přesně z toho důvodu je potřeba se podívat i na druhý graf na 
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obrázku číslo 12, který udává poměr zrušených objednávek a celkový počet objednávek 

v čase. Lze z něj vyčíst, že pokud je objednávka vytvořena v 01:00 nebo 5:00, bude s 19 % 

pravděpodobností zrušená. Na tak malý počet objednávek v noci jsou poměry docela velké. 

Ve dne je největší pravděpodobnost, že bude stornována objednávka, která byla vytvořená ve 

14:00 a 21:00. Tyto časy se shodují s časem vytvoření největšího množství objednávek, viz 

první graf. Nejnižší pravděpodobnost storna kolem 3 % nastala u objednávek vytvořených 

v 9:00, 15:00 a 18:00. V kolik hodin lidé stornují v průběhu dne je již jasné. Dále následuje 

analýza stornování v průběhu týdne a měsíce. 

5.1.3. Stornování v týdnech 

Aby se v této analýze zobrazily položky „date“ jako dny v týdnu, je potřeba použít funkci 

„weekday“. V podstatě by k této analýze postačilo vzít předchozí graf a přepsat v jeho 

funkcích hodiny na týdny. Je to jedna z velmi užitečných funkcí programu Qlik Sense. 

Nemusí se vytvářet nový graf, stačí pouze menší úpravy ve funkci, které ho vytváří. Do 

funkcí lze zasahovat vždy a velmi jednoduše. Na následujících obrázcích číslo 13 a 14 lze 

vidět konečné výsledky.  

 

Obrázek 13: Počet stornovaných a vyřízených objednávek ve dnech týdne 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 14: Poměr stornovaných a všech objednávek ve dnech týdne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na prvním grafu jsou zobrazeny všechny stornované objednávky podle týdne, ve kterém byly 

vytvořené. Lze z něj vyčíst, že nejvíce storen nastalo u objednávek vytvořených v neděli. 

Možná proto, že jsou lidé v neděli nejvíce uvolněné, tráví čas na internetu a objednávají si 

zboží, které si následně, po tom co si s někým o tom promluví nebo poradí, rozmyslí kupovat. 

Nejmenší počet storen je naopak v pátek a sobotu. Na druhém grafu je opět poměr všech 

stornovaných objednávek vůči celkovému počtu objednávek po dnech v týdnu. Tento graf 

říká, že objednávka, která byla vytvořená v neděli, má zároveň největší pravděpodobnost 

z celého týdne, že bude zrušená, celkem 8,8 %. Naopak objednávky vytvořené v sobotu a 

pátek mají největší šanci se proměnit v objednávku vyřízenou – nejnižší poměr kolem 5 %, že 

budou zrušené. 
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5.1.4. Stornování v měsících 

Poslední část této analýzy bude opět velmi obdobná analýze storen objednávek v čase a ve 

dnech týdne. Zde proběhne snaha o to, odpovědět na otázku, ve kterém měsíci se vytvořené 

objednávky stornují nejvíce a ve kterém měsíci je největší poměr stornovaných a všech 

objednávek. Nevýhodou je, že data, která jsou k dispozici, jsou za pouhé poslední dva roky. 

Navíc ani to ne. V grafech v programu Qlik Sense stačí pozměnit funkci „weekday“ na 

„month“. Výsledek je k dispozici na následujících obrázcích číslo 15 a 16.  

 

 

Obrázek 15: Počet stornovaných a vyřízených objednávek v měsících 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 16: Poměr stornovaných a všech objednávek v měsicích 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co se týče prvního grafu, největší počet storen nastal u objednávek vytvořených v červnu a 

prosinci. Důvod není známý. Nejnižší naopak v lednu. Druhý graf ukazuje poměr zrušených a 

všech objednávek v měsících. Tento graf říká, že pokud je objednávka vytvořená v dubnu 

nebo červnu, má pravděpodobnost 8,6 % procent, že bude zrušená. S 8,2 % následuje měsíc 

únor. Naopak nejmenší pravděpodobnost zrušení vytvořené objednávky má leden se 4 % a 

květen se 4,8 %. 

5.2. Analýza zboží 

Část analýza zboží se bude zabývat samotnými produkty, které se v internetovém obchodě 

prodávají. Zajímavé bude zjistit, jaké produkty jsou nejprodávanější, jaká je proporce 

zákazníků, kteří nakoupili určitou položku, jaké položky a kategorie se nakupují nejčastěji 

spolu. 

5.2.1.  Nejprodávanější produkty 

Analýza nejprodávanějších produktů je velmi důležitá. V průběhu nakupování a prodávání 

zboží je nutné tyto položky identifikovat. Jedná se o 20 % zboží, které přináší 80 % výnosu a 

těm je potřeba se věnovat nejvíce. V podnikání je nutné sledovat, odkud přichází nejvíce 

peněz a rozvíjet tento směr. Například rozšířit kategorii nákupem podobného zboží, podpořit 

produkt komplementem nebo vytvořit k produktu substituty. Lze podpořit samotný prodej 

výrobku zvýšením povědomí o produktu, například vytvořením display neboli obsahové 

reklamy na internetu, která se bude zobrazovat lidem, kteří o produktu zatím neslyšeli. 

Nejprodávanější produkty by se daly přirovnat k „hvězdám“ nebo „dojným kravám“ z matice 

BCG. Ta na svých osách má růst trhu za určité období a relativní tržní podíl. Tam, kde je tržní 

podíl velký a je velký i růst, jsou výrobky „hvězdy“. Tam kde je opět tržní podíl velký, ale 

růst je menší, jsou výrobky „dojné krávy“. 18 Bohužel k provedení analýzy nelze vypočítat 

relativní tržní podíl, což je poměr tržeb zkoumaného internetového obchodu k tržbám 

konkurence v odvětví, jelikož neexistuje způsob, jak z pozice majitele konkurenčního 

internetového obchodu získat od konkurence jejich data o tržbách. 

Analýza bude provedená v softwaru Qlik Sense. V programu se vytvoří nový „sheet“ neboli 

list. První list zůstal zachovaný z analýzy stornovaných objednávek. Na tomto listu se tedy 

vyfiltrují všechny vyřízené objednávky, díky tomu se tento filtr již nemusí přidávat na nový 

                                                 
18 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert. 

ISBN 978-80-247-4670-8 
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list. Dále je nutné vyfiltrovat pryč způsoby dopravy a způsoby platby, které se nacházejí ve 

stejném sloupečku jako název zboží. Tyto lze vyfiltrovat opět přidání panelu filtru s dimenzí 

„itemCode“, tedy kód položky. Určitě by to šlo i filtrováním samotných položek v grafu. 

Nicméně například způsob dopravy „Zásilkovna na pobočku“ se do názvu položky propíše 

vždy i s názvem dané pobočky, která je skoro ve všech případech unikátní, ale kód položky 

má stále stejný. Tento způsob je rychlejší, jelikož se jednotlivá pobočka nemusí „vyklikávat“. 

Na následujícím obrázku číslo 17 lze tento filtr vidět. Jsou na něm zeleně označeny všechny 

kódy položek kromě způsobů platby a dopravy, které mají šedou barvu. Tyto kódy produktů 

se taktéž nemusí označovat ručně, stačí přes ikonu lupy v horním levém rohu zvolit možnost: 

„Select all“, neboli označ všechno a následně od-označit všechny řádky „BILLING“ a 

„SHIPPING“.  

 

Obrázek 17: Filtr itemCode 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkový počet položek činí 60. Pro zobrazení počtů položek produktů byla použita funkce: 

„count(distinct itemName)“. Tedy počítej unikátní názvy položek. 

Následující sloupcový graf na obrázku číslo 18 ukazuje seznam top pěti nejprodávanějších 

produktů, jejich počet a poměr k celkovému počtu prodaných produktů.  
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Obrázek 18: Top 5 nejprodávanějších produktů za celé období 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejprodávanějším produktem jsou jednoznačně špunty do uší na spaní Alpine SleepSoft. 

Dalšími produkty jsou Natures’s Sunshine Liquid Chlorophyll, Alpine FlyFit špunty do 

letadla, 3D Černá maska na oči na spaní a Alpine Pluggies Kids špunty do uší pro děti. Tyto 

produkty představují podíl 57 % ze všech prodaných položek v obchodě. 

Ne všechny tyto produkty se však začali prodávat zároveň ve stejný den. Starší položky měli 

náskok a je to nečestný k novějším položkám, které by mohli být taktéž zařazeny mezi 

nejprodávanějšími, ale začali se prodávat později a neměli šanci nabrat takový objem. Proto 

bude analýza provedena i za období, kdy již většina položek byla skladem. Na následujícím 

obrázku číslo 19 je vidět vývoj počtu položek v obchodě. 
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Obrázek 19: Vývoj počtu položek v obchodě  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konečný počet produktů v prosinci 2017 byl 45 a na začátku této kapitoly je zmíněn celkový 

počet produktů 60. Důvodem pro rozdíl mezi těmito dvěma čísly je i vyřazení některých 

položek v průběhu celé doby obchodování. Z grafu lze vidět, že většina položek již byla 

skladem v březnu 2017. Proto analýza pěti nejprodávanějších produktů bude provedená i za 

kratší období, a to za rok 2017 v měsících březen - prosinec, kde již podle historie nákupů 

zboží byla velká většina položek v obchodě skladem. Do listu v programu Qlik Sense se 

jednoduše přidá filtr s funkcí: „year(Date)“, který zobrazí pouze roky 2016 a 2017 a další filtr 

s funkcí „month(Date)“, který zobrazí pouze měsíce. Stačí pak následně pouze zaškrtnout rok 

a měsíce, které je libo zobrazit. Nový graf lze vidět na následujícím obrázku číslo 20. 
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Obrázek 20: Top 5 nejprodávanějších produktů za období březen – prosinec 2017 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z  grafu lze vyčíst, že černá 3D Maska na spaní Černá si vyměnila místa se špunty do letadla 

Alpine FlyFit. Na páté místo dostali Ohropax Classic 6 párů Voskové špunty do uší, místo 

Alpine Pluggies Kids. Zároveň lze vidět, že se podíl prodaných položek Alpine SleepSoft 

k celkovému počtu prodaných položek zmenšil z 31,26 % na 26,1 %. Celkově položky mají 

podíl 54,3 % z celkového počtu prodaných položek v období březen – prosinec 2017. 
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Na následujícím obrázku číslo 21 je vidět vývoj prodejů top pěti nejprodávanějších produktů 

za období březen – prosinec 2017. V programu byl zvolen graf: „Combo chart“, do kterého 

lze vložit více hodnot. Jeho cílem je zobrazit vývoj ne všech produktů zároveň, ale každého 

zvlášť. Pro zobrazení vývoje prodeje pouze jednoho konkrétního produktu bylo opět 

filtrováno uvnitř funkce, která vypadá následovně: „Sum({$<itemName={"Alpine 

SleepSoft"}>} itemAmount)“ a říká: „spočítej počet položek, kde název položky se rovná 

Alpine SleepSoft“. Takových měřítek do grafu bylo přidáno celkově 5, kde se funkce vždy 

měnila podle názvu produktu. 

 

 

Obrázek 21: Vývoj prodejů top 5 nejprodávanějších produktů za období březen – prosinec 

2017 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu lze vyčíst, že co se týče propadu podílu prodaných položek Alpine SleepSoft na 

celkovém počtu položek, důvodem je spíše zapojení do sortimentu dalších produktů, které 

zvyšují celkový podíl, než zmenšení počtu prodaných položek Alpine SleepSoft, který je dle 

grafu, kromě propadu v říjnu a listopadu, spíše stabilní. Vývoj prodeje produktů FlyFit, 

Ohropax Classic 6 a 3D Černé masky je lehce rostoucí. Propad v prodeji lze sledovat u 

výrobku Chlorofyl v měsíci červnu. Důvod pro tento propad je neznámý. 

5.2.2.  Analýza nákupního koše 

Pro představu, jak tato analýza funguje, je nejlepší začít v hlavě s obrázkem nákupního košíku 

v supermarketu. Takový koš může obsahovat různé položky, například: banány, pivo, rohlíky, 

čistič oken, pomeranče a další. Jeden celý nákupní seznam obsahuje, co zákazník v danou 

chvíli nakoupil. Kompletní seznam všech nákupů zákazníků poskytuje mnohem více 

informací. Popisuje nejdůležitější část maloobchodního podnikání – které zboží zákazníci 

kupují a kdy. 

Každý zákazník kupuje odlišnou sadu produktů, odlišné množství a v jiný čas. To umožňuje 

nejen poznat dané zákazníky, jaké jsou a proč dělají určité nákupy. Ale zároveň analýza 

odpovídá na otázku, které produkty zákazníci nejčastěji nakupují spolu. V supermarketu tato 

informace může sloužit k tomu, jak zboží lépe uspořádat, které produkty položit vedle sebe a 

další. 19  

Podle Mustapha Ismail existuje několik způsobů jak z analýzy nákupního koše vytěžit co 

nejvíce. Patří mezi ně:20 

 Nalezení zboží, které se spolu nejčastěji prodává. Sledování ne tak zřejmých 

kombinací a jejich využití, je skutečnou výzvou pro maloobchod. Například zákazníci 

Walmartu, kteří kupují panenky Barbie, si spolu s touto panenkou často pořizuji i 

jednu ze tří sladkých tyčinek. Obskurní spojení, jako je toto, bylo možné objevit pouze 

s pokročilou analýzou nákupního košíku. Díky takovému zjištění lze na trhu plánovat 

efektivnější marketingové úsilí. 

 Kampaně zaměřené na cross-selling a up-selling. Zobrazení produktů zakoupených 

společně, tak aby zákazníci, kteří nakupují tiskárnu, byli přesvědčený, aby si k tomu 

zakoupili vysoce kvalitní papír nebo vysoce kvalitní kazety. 

                                                 
19 BERRY, Michael J. A. a Gordon. LINOFF. Data mining techniques: for marketing, sales, and customer 

relationship management. 2nd ed. Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., c2004. ISBN 0-471-47064-3 
20 ISMAIL, Mustapha, Mohammed IBRAHIM, Zayyan SANUSI a Muesser NAT. Data Mining in Electronic 

Commerce: Benefits and Challenges. Scientific Research Publishing. 2015, , 9. 
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 Plánogramy a kombinace produktů. Jsou používány pro lepší řízení zásob založené na 

produktech, které jsou spřízněné. Vývoj nabídky kombinace produktů a návrh 

efektivních a uživatelsky přívětivých plánogramů se zaměřením na produkty, které se 

prodávají dohromady. 

 Profil zákazníka. Při analyzování nákupního koše s pomocí dolování dat lze v průběhu 

času zjistit, kdo vaši zákazníci skutečně jsou, získat přehled o jejich věku, příjmech, 

nákupních návycích, co mají a nemají rádi. Těchto informací lze využít a díky tomu 

zlepšit a poskytnou zákazníkovi lepší zkušenost při nakupování. 

Ve většině případů se analýza nákupního koše provádí pro celé kategorie, například masné 

výrobky, pečivo, čisticí prostředky a tak dále. Taková analýza bude provedená i v této práci. 

Hlavní kategorie v e-shopu Earplugs.cz jsou: špunty do uší, mušlové chrániče sluchu, masky 

na oči na spaní, cestovní polštářky, doplňky stravy, čističe špuntů do uší a skřipce na nos. 

Nejdříve však bude provedená analýza konkrétních produktů, které se spolu nakupují. 

V prodeji zboží přes internetový obchod lze výsledky této analýzy promítnou do zobrazení 

souvisejících produktů v detailu u každého produktu pomocí záložky, ukázat je v nákupním 

košíku, nebo vytvořit kombinaci těchto produktů jako sadu a přidat je do kategorie: „lidé 

spolu nejčastěji nakupují“.  

Technika dolování dat, která je nejvíce spojená s analýzou nákupního koše, je automatické 

generování pravidel asociace. Pravidla asociace představují vzory dat bez určeného cíle. To, 

zda vzory mají smysl, je ponecháno na lidském výkladu.21 

Asociační pravidla se často také označují jako korelační pravidla. Nejlepším přiblížením 

principu tohoto modelu je právě funkce „if“ – „then“. Tedy pokud nastane nějaká situace, pak 

následuje zařazení nebo určitý popis této situace, například pokud čísla jsou kladná, podnik je 

ziskový. Tato metoda se právě používá v případě hledání vzájemných vazeb mezi různými 

položkami sortimentu obchodu.22 

5.2.3. Analýza nákupního koše konkrétních produktů 

Nejprve bude provedená analýza nákupního koše konkrétních produktů, které se spolu 

nakupují. K provedení této analýzy se nyní bude potřeba vrátit k programu IBM SPSS 

Modeler. Nejdříve však bude nutné upravit zdrojový soubor a následně ho nahrát jako nový. 

Modely, které budou v této části použity, zpracovávají data v určitém formátu. Tento formát 

vypadá následovně: v prvním sloupci jsou čísla všech objednávek, následující sloupce 

                                                 
21 BERRY, Michael J. A. a Gordon. LINOFF. Data mining techniques: for marketing, sales, and customer 

relationship management. 2nd ed. Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., c2004. ISBN 0-471-47064-3 
22 PETR, Pavel. Data Mining. Vyd. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008-. ISBN 978-80-7395-098-9 
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v prvním řádku mají názvy všech položek. Tam, kde byl proveden nákup, je naproti číslu 

objednávky a zároveň naproti názvu produktu číslo jedna, v opačném případě prázdné místo. 

Do formátu se soubor převede pomocí pivot tabulky v Excelu. V kontingenční tabulce se do 

pole řádků přesunou čísla objednávek, do pole sloupců názvy produktů a její hodnoty bude 

tvořit množství objednaných produktů. Ještě před tvorbou pivot tabulky, se všechna množství 

přepíšou na hodnotu jedna. A to právě z důvodu, že množství v tomto případě nehraje roli, 

pouze samotný nákup. Nový soubor se uloží a nahraje do IBM SPSS Modeler do stejného 

„Streamu“ jako původní soubor. Náhled souboru lze vidět v příloze číslo 2. Naproti číslu 

objednávky lze taktéž zobrazit informace o zákaznících. Ty do samotné analýzy, které 

položky zboží se nejčastěji kupují, nepatří. Nicméně po vytvoření těchto dvojic a tím i skupin 

zákazníku, lze dohledat o této skupině zákazníků bližší informace. Například v jakém je 

skupina věku, kde bydlí a tak dále. 

Po nahrání nového souboru se postupuje opět stejně jako s prvním souborem. Naváže se uzel 

„Type“ a uzel „Data Analysis“. Všechny hodnoty musí mít typ dat „Flag“. Prvním krokem 

v analýze je zobrazení dat v grafu „Web“ ze záložky „Graphs“. Tento uzel zobrazuje sílu 

vztahů mezi hodnotami dvou nebo více symbolických polí. Graf zobrazuje připojení pomocí 

různých typů řádků pro označení síly spojení. Je vhodný například pro prozkoumání vztahu 

mezi nákupem různých položek na webu elektronického obchodu nebo v tradiční 

maloobchodní prodejně.23 V jeho nastavení na záložce „Plot“ je potřeba před spuštěním vložit 

všechny položky do pole „Fields“ a zaškrtnout: „Show true flags only“. Dále na záložce 

„Options“ nastavit hranici „Weak links below“ a „Strong links above“ na číslo 20 a nakonec 

zaškrtnou: „Link size shows strong/normal/weak categories“. Toto nastavení znamená, že 

v grafu mají být zahrnuté všechny položky zboží. Dále graf má ukázat položky, které byly 

spolu nakoupeny více než 20 krát a má je oddělit tučnou čárou od zbytku čar. Ovšem toto 

nastavení není standardní pro všechny analýzy a bylo potřeba vyzkoušet několik možností pro 

nalezení správného výsledku. Výsledný graf lze vidět na následujícím obrázku číslo 22: 

                                                 
23 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.modeler.help/webnode_gener

al.htm 
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Obrázek 22: Web Graph pro konkrétní položky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývají následující skutečnosti. Nejčastěji spolu kupovaným zbožím jsou: 

 Špunty na spaní Alpine SleepSoft a 3D Maska na oči na spaní Černá – 60 krát, což 

představuje 1,94 % všech transakcí, 

 Špunty na spaní Alpine SleepSoft a Čistič na špunty Alpine Clean – 35 krát – 1,13 

% všech transakcí, 

 Špunty na spaní Alpine SleepSoft a Špunty na spaní Ohropax Classic – 31 krát – 1 

% všech transakcí, 

 Špunty na spaní Alpine SleepSoft a Špunty na spaní Mack’s Soundasleep – 29 krát 

– 0,94 % všech transakcí, 

 Špunty na spaní Alpine SleepSoft a Špunty na spaní Mack’s Snore Blockers– 21 

krát – 0,68% všech transakcí. 

Toto nejsou však pouze skupiny produktů, ale i skupiny lidí, kteří si toto zboží nejčastěji 

kupují. 

Další analýzou je ze záložky „Modeling“ pod kategorií „Association“ uzel „Apriori“. Uzel 

Apriori zjišťuje v datech pravidla asociace. Tento model je postaven na podmínce „if“ – 

„then“. Například pokud zákazník koupí strojek na holení a vodu po holení, tak s 80 % 

jistotou koupí i krém na holení. Apriori z dat vytáhne soubor pravidel a vytáhne pravidla s 
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nejvyšším obsahem informací. Apriori nabízí pět různých metod výběru pravidel a využívá 

sofistikované schéma indexování pro efektivní zpracování velkých souborů dat.24 Tento 

algoritmus tedy poskytuje pravidla popisující, které události nastávají nejčastěji spolu. 

Po napojení uzlu „Aprioru“ v softwaru IBM SPSS Modeler je opět nutné přizpůsobit 

nastavení s ohledem na data. Po jeho spuštění se vytvoří zlatý valoun, který je samotným 

modelem. Hlavními ukazateli jsou v tomto modelu Support% a Confidence%. Support neboli 

podpora se vztahuje k procentu záznamů, pro které „Antecedent“ neboli předpoklad jsou 

pravdivé („if“ pravidlo). „Confidence“ v překladu důvěra je založena na záznamech, pro které 

jsou „Antecedent“ pravdivé a zobrazuje se v procentech. Jinými slovy je to procento 

předpovědí založených na pravidle, která jsou správná.25 Podle výsledků na obrázku 23 

Support% v tomto modelu říká, že Čistič na špunty Alpine Clean, 3D Maska na oči na spaní 

Černá a Alpine SleepSoft tvoří 0,163 % všech transakcí. Confidence% zase říká, že 

s pravděpodobností 80 % si zákazník k tomuto čističi a masce přikoupí i špunty na spaní 

Alpine SleepSoft. 

                                                 
24 Apriori Node. IBM [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.modeler.help/apriorinode_gen

eral.htm 
25 Association Rule Model Nugget Details [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS3RA7_15.0.0/com.ibm.spss.modeler.help/association_outp

ut_modeltab.htm 
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Obrázek 23: Výstup z uzlu Apriori 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2.4. Analýza nákupního koše kategorií 

Dále následuje obdobná analýza pro celé kategorie zboží. Celkový počet položek zboží je 60 a 

počet kategorií 7. Tyto kategorie byly již vypsány výše v této kapitole. Do programu IBM 

SPSS Modeler však bude nutné nahrát opět nový soubor. Do základního souboru se bohužel 

nepropisují názvy kategorií, proto ještě v tomto souboru na začátku budou všechny názvy 

produktů přepsány na názvy kategorií. Bude vytvořená nová kontingenční tabulka a ta opět 

uložená jako normální tabulka, která bude nahrána do IBM SPSS Modeleru. První analýzou, 

která bude provedená je opět „Web Graph“, viz následující obrázek číslo 24. 
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Obrázek 24: Web Graph pro kategorie zboží 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že se společně nejlépe prodává zboží z kategorií Špunty do uší a Masky na 

oči na spaní. Nákupů, kde bylo zboží z těchto kategorií pohromadě, bylo celkem 157. Toto 

spojení dále následuje kategorie Špunty do uší a Čistič špuntů do uší, celkem 78 krát nákupů. 

A nakonec kategorie Špunty do uší a Doplňky stravy celkem 25 společných nákupů. 

Další analýza bude opět provedená v uzlu „Apriori“ ze záložky „Modeling“. Postup při 

modelování je stejný jako v předchozí práci s konkrétními produkty. Výsledek lze vidět na 

následujícím obrázku číslo 25. 

 

 

Obrázek 25: Výstup z uzlu Apriori pro kategorie 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z modelu vyplývá, že Špunty do uší a Čistič špuntů do uší byly společně nakoupeny podílem 

2,6 % na všech transakcích. A pokud si zákazník koupí Čistič špuntů do uší, tak si 

s pravděpodobností 98,73 % koupí i špunty do uší. Zároveň kategorie Špunty do uší, Čistič 

špuntů do uší a Masky na oči na spaní tvoří 0,292 % všech transakcí, a pokud si zákazník 
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koupí Čistič špuntů do uší a Masku na oči na spaní, pořídí si s pravděpodobností 100 % i 

Špunty do uší. 

5.3. Analýza zákazníků a jejich chování 

V této části bude cílem lépe poznat zákazníky internetového obchodu. Bude zde analyzován 

zákazníky nejčastěji volený způsob dopravy a platby, pohlaví zákazníků a odkud jsou. Díky 

znalosti svého zákazníka lze lépe přizpůsobit marketing, popis produktu, upravit vzhled 

stránek a emailů. 

5.3.1. Způsob platby 

Zpátky v programu Qlik Sense se vytvoří další „sheet“. I v tomto případě se opět zvolí graf 

„Bar Chart“ neboli sloupcový graf. Dimenzí jsou názvy položek a hodnotami – počet položek. 

Protože jsou názvy produktů, dopravy a plateb ve stejném sloupci, bude nutné je opět 

vyfiltrovat. Pro to se lze vrátit do druhého listu, kde již filtr je a vybrat „itemCode“, které 

začínají na „BILLING“, tedy anglicky způsoby platby. Výsledkem je následující obrázek 

číslo 26. 
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Obrázek 26: Počet a podíl způsobů placení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Lze s jistotou konstatovat, že převažujícím způsobem platby je na dobírku s poměrem 62 %. 

Na dobírku znamená, že zákazník za zboží zaplatí dopravci při převzetí. Při platbě za zboží na 

dobírku nese riziko odesílatel, tedy e-shop, jelikož za zboží ještě nemá zaplaceno. Ovšem že 

v případě ztráty zboží dopravcem dostane odškodné, ale pouze ve výši nákupní ceny za zboží, 

nikoli za ztracenou výši marže, o kterou přijde, například pokud zákazník na zboží spěchal a 

již nechce, aby bylo zasláno znovu. Zároveň, i když se jednalo o chybu dopravce, může e-

shop přijít o loajalitu zákazníka, který si velmi často i přes vysvětlování myslí, že zboží 

nedoručil internetový obchod. Dalšími náklady jsou časové při řešení celé záležitosti 

(reklamace). Na druhé straně, pokud je zboží v pořádku doručováno, existuje 

pravděpodobnost, že si zákazník zboží nepřevezme nebo nevyzvedne. U platby převodem se 

to nestává, jelikož zboží již má zákazník zaplacené. 

Dobírka je typ platby, kterou zákazník volí z několika důvodů. Za prvé je to jednodušší. 

Zákazník nemusí chodit do internet-bankovnictví a vyplňovat údaje o zaplacení. Objednávku 

potvrdí a zaplatí, až když zboží dorazí. Dalším důvodem je, že se zákazník může stále 
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rozmýšlet. Zboží si objedná, ale ještě uvažuje, zdali ho doopravdy potřebuje nebo chce. To 

však může bohužel skončit nevyzvednutou zásilkou, pokud si zákazník nákup rozmyslí. 

Největším důvodem však bude nejspíše nedůvěra v obchod. Zákazník neví, zdali je obchod 

seriózní a nechce posílat předem na účet peníze. Vysoké procento dobírek v obchodě 

www.earplugs.cz může svědčit právě o tom. Ve srovnání s aktuálními daty ze stránek Česká 

e-commerce26, viz obrázek číslo 27, je nyní v průměru v ČR počet lidí platících způsobem na 

dobírku 34 % a klesá. Nicméně v tabulce jsou další dva způsoby plateb: osobně a online 

platba kartou. V grafu z dat z internetového obchodu www.earplugs.cz lze vidět způsob 

platby online kartou taktéž. Tento způsob platby však byl zaveden až v roce 2017 v prosinci 

po Vánocích, kdy dat sběr již skončil. Tedy další příčinou může být i nepřítomnost 

jednoduché a rychlé metody placení jako je platba kartou nebo při osobním odběru, který 

svou nepřítomností zároveň přidává i na nedůvěrnosti. 

 

Obrázek 27: Druhy platby v ČR 

Zdroj: https://www.ceska-ecommerce.cz/27 

5.3.2. Způsob dopravy 

Dále následuje analýza nejčastěji voleného způsobu dopravy. Zákazník si na stránkách může 

vybrat z těchto druhů dopravy: 

 Česká pošta – Doporučený dopis 

 Česká pošta – Balík do ruky 

 Zásilkovna – Na pobočku 

 DPD – Private 

                                                 
26 Stav e-commerce v ČR [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: https://www.ceska-ecommerce.cz/ 
27 Stav e-commerce v ČR [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: https://www.ceska-ecommerce.cz/ 
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Následující graf ukazuje počet a poměr jednotlivých způsobu dopravy za celkové období. 

Graf byl vytvořen stejným způsobem jako v případě předchozím se způsoby platby. Viz 

obrázek číslo 28. 

 

 

Obrázek 28: Nejčastější způsoby dopravy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu vychází jednoznačným vítězem způsob dopravy Česká pošta – Doporučený dopis 

s poměrem 55,95 %. Tento způsob dopravy je doprovázený společností Zásilkovna s podílem 

27,95 %. Nejhůře a zároveň velmi srovnatelně jsou umístěny DPD a Česká pošta – Balík do 

ruky. Důvodem pro taková umístění způsobů dopravy je nejpravděpodobněji cena za dopravu. 

Cena za dopravu Česká pošta – Doporučený dopis se na stránkách www.earplugs.cz 

pohybovala v průběhu dvou let od 40 Kč, přes 41 Kč, 45 Kč až 50 Kč. Nyní se na stránkách 

nenabízí, jelikož pro doporučený dopis je nutné zásilku odeslat v obálce do tloušťky 5 cm 

v hodnotě do 500 Kč. Sortiment obchodu se však rozšířil natolik, že již bylo nemožné uhlídat 

různé kombinace produktů, zdali se do obálky vejdou. Nicméně v průběhu dvou let se vždy 

jednalo o nejlevnější způsob dopravy. Způsob doručení Zásilkovna se na stránkách nabízel od 
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55 Kč, přes 58 Kč až 60 Kč. Cena balíku do ruky od České pošty se pohybovala od 99 Kč do 

105 Kč a cena DPD od 96 Kč po 99 Kč. Ceny jsou uvedené včetně DPH. 

Následující obrázek číslo 29 ukazuje nejčastěji volené způsoby dopravy v celé ČR dle stránek 

www.ceska-ecommerce.cz. Popularitu volby typu dopravy Česká pošta na stránkách 

www.earplugs.cz lze vysvětlit i celkovou oblibou tohoto způsobu dopravy v ČR s téměř 

polovičním podílem. 

 

Obrázek 29: Nejpopulárnější druhy dopravy v celé ČR 

Zdroj: https://www.ceska-ecommerce.cz/ 

 

5.3.3. Pohlaví zákazníků 

Pohlaví zákazníků je údaj, který se při vyplnění osobních údajů o zákaznicích  

v objednávkovém procesu nevyplňuje. Lze ho však vydedukovat, díky unikátností českých 

příjmení z jejich koncovky. Díky rozdělení zákazníků podle pohlaví lze analyzovat, které 

pohlaví vytvoří nejvíce objednávek, které pohlaví v internetovém obchodě více utratí a které 

pohlaví více stornuje.  
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V programu Qlik Sense v části „Data Load Editor“, kde se dají upravit data, ještě než vstoupí 

do analýzy, lze upravit data i v průběhu analýzy. A to konkrétně v sekci „Auto-generated 

section“ v rozpisu všech položek, které jsou v souboru. Mezi tyto položky se přidá funkce, 

která říká: „pokud zákazníkovo jméno končí na „ová“ nebo „ova“, přiřaď mu název „Ženy“, 

jinak „Muži“, celá tato funkce se pojmenuje jako „Pohlaví“. Jak tato funkce vypadá v 

programu, lze vidět na následujícím obrázku číslo 30. Počítá se s tím, že tato funkce neroztřídí 

všechny zákazníky podle pohlaví stoprocentně. Některé ženy mohou mít zahraniční příjmení, 

budou chtít vyniknout a napsat příjmení bez koncovky „ová“, nebo se při zadávání příjmení 

spletou. Po uložení a znovu nahrání dat lze s tímto nově vytvořeným polem pracovat. 

 

Obrázek 30: Funkce pro pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po spočítání podílů vedou s muži s menším náskokem 52,2 %. 

Zároveň bude zajímavé se podívat i na to, které pohlaví v internetovém obchodě utratí za 

zboží více peněz. Počítají se tržby s DPH a objednávky jsou v tomto případě očištěné o 

stornované. Výsledkem jsou opět muži s poměrem 55,4 %. To znamená, že v průměru ve své 

objednávce mají zboží za více peněz muži. 

Poslední analýzou této části je, které z pohlaví v obchodě nejvíce stornuje. Po spočítání podílů 

vítězí opět s převahou 54,3 % muži. V tomto případě však spíše prohrávají, protože stornují 

více. Celkem 107 storen ze 197. 

5.3.4. Geografická analýza objednávek 

V této části je cílem zjistit kam si zákazníci zboží nejčastěji objednávají a zároveň, která 

z těchto oblastí přináší nejvíce tržeb. Taková zjištění mohou být rozhodující například pro 

zvolení výdejního místa nebo pobočky. Dále se tyto data dají porovnat například 

s marketingovými náklady do jednotlivých měst. Pokud by některé z měst přinášelo malý zisk 

nebo dokonce ztrátu, lze do nich proud investic zmenšit nebo dokonce utnout úplně. Na 

druhou stranu, pokud by některá oblast byla obzvlášť profitabilní, lze do ní investice do 

marketingu naopak zvýšit. Tímto srovnáním se však v této práci zabývat nebude. Na 

následujícím obrázku číslo 31 je graf, který řadí města podle nejvyššího počtu objednávek 

zleva doprava. 
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Obrázek 31: Odkud zákazníci nejvíce nakupují 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle výsledků z předchozího grafu je top 5 největších měst, kam zákaznici zboží objednávají 

Praha s podílem 26 %, Brno s podílem 6 %, Plzeň s podílem 1,7 %, Pardubice a Ostrava s 

podíly 1,1 %. U grafu lze nastavit limit na zobrazení například pouze top 10 měst. Nicméně 

zde byl vložen celý graf, kde lze vidět všechny města a jejich velikostní poměr k ostatním. 

Další obrázek číslo 32, který následuje je shodný s předchozím s výjimkou měřítka, kterým 

jsou celkové tržby místo počtu objednávek. Tržby jsou očištěné  o stornované objednávky. 
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Obrázek 32: Kde zákazníci nejvíce utratí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf odpovídá na otázku, ve kterém městě lidé v internetovém obchodě www.earplugs.cz 

nejvíce utratí. Z obrázku lze vyčíst, že prvních pět míst se nezměnilo. Jsou jimi opět Praha 

s podílem 28,5 %, dále následuje Brno s podílem 5,9 % a Plzeň s podílem 1,87 %, Pardubice 

a Ostrava.  

Každé město se samozřejmě liší počtem obyvatel. Proto následuje ještě další analýza pro 

těchto pět měst, kde jsou tržby přepočítány na jednoho obyvatelé. Viz tabulka číslo 2. 

Zdrojem pro počet obyvatel je Český statistický úřad.28 

 

                                                 
28 Počet obyvatel v obcích: k 1. 1. 2017. Český statistický úřad [online]. 2017, , 120 [cit. 2018-04-27]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/documents/10180/45964084/13007217.pdf/16152f21-3984-4ada-8599-

be35c0e31ad6?version=1.1 



- 58 - 

 

Tabulka 2: Podíl tržeb na obyvatele 

Město Praha Brno Plzeň Pardubice Ostrava 

Tržby 495 283 Kč 102 472 Kč 32 429 Kč 22 957 Kč 22 020 Kč 

Počet 

obyvatel 
1 280 508 377 973 170 548 90 044 291 634 

Podíl 0,39 Kč / 

obyv. 

0,27 Kč / 

obyv. 

0,19 Kč / 

obyv. 

0,25 Kč / 

obyv. 

0,08 Kč / 

obyv. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledkem analýzy je zjištění, že obyvatel Prahy utratí v internetovém obchodě více než 

obyvatel Brna, Plzně, Pardubic nebo Ostravy. Nejméně z těchto měst utratí obyvatel Ostravy. 

A město Pardubice při třetinovém počtu obyvatel utratí v obchodě stejně jako Ostrava. 

5.4.  Analýza objednávek 

V této práci se analýzou objednávek klade za cíl zjistit jaký je průměrný počet objednávek na 

zákazníka, jaký je počet a poměr vracejících se zákazníků k celkovému počtu nakupujících a 

jaký průměrný počet položek v objednávce. Je všeobecně známo, že je levnější si udržet 

současného zákazníka než získat nového. Podle business.com29 získat nového zákazníka stojí 

pět až deset krát více než prodat novému a zároveň stávající zákazník utratí v průměru o 67 % 

více než ty, kteří jsou noví.  

Celkový počet objednávek v obchodě www.earplugs.cz je 3088. Celkový počet unikátních 

zákazníků je 2889. Podílem těchto dvou čísel lze získat průměrný počet objednávek na 

zákazníka. Toto číslo je 1,07. To znamená, že jeden zákazník nakoupí 1,07 krát.  

Počet znovu nakupujících zákazníků však není rozdíl mezi celkovým počtem objednávek a 

počtem unikátních zákazníků děleno dvěma. Někteří zákazníci nakoupili i více než dva krát. 

Skutečný počet lze zjistit přidáním do programu Qlik Sense grafu s dimenzí - jména 

zákazníků a hodnotami – unikátní počet objednávek. Opravdový počet zákazníků, kteří 

nakoupili více než jednou je 176. Z toho jsou 2 zákazníci, kteří nakoupili 4 krát, 18 

zákazníků, kteří nakoupili 3 krát a zbytek 2 krát, tedy 156. Poměr mezi zákazníky, kteří 

nakoupili více než jednou a celkovým počtem je 6,1 %. To znamená, že šest lidí ze sta, kteří 

v obchodě nakoupili, nakoupí znovu. 

                                                 
29 https://www.business.com/articles/returning-customers-spend-67-more-than-new-customers-keep-your-

customers-coming-back-with-a-recurring-revenue-sales-model/ 
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Posledním výpočtem v této kapitole je zjištění průměru počtu položek v jedné objednávce a 

zároveň průměrné hodnoty objednávky na zákazníka. Tyto dvě zjištění bude následně 

zajímavé porovnat i mezi zákazníky, kteří nakoupili pouze jednou a opakovaně. Průměr 

položek v jedné objednávce se získá podílem všech prodaných položek (4842) a všech 

objednávek (3086). Výsledkem je 1,57. To znamená, že nakupující si v průměru v obchodě 

koupí jednu a půl položky.  

Průměrná hodnota objednávky na zákazníka se získat podílem celkových tržeb a počtem 

všech objednávek. Výsledná hodnota je 785,51 Kč. Nyní pro získání těchto hodnot pro 

zákazníky, kteří nakoupili jednou a opakované, stačí tyto zákazníky v programu Qlik Sense 

pouze vyfiltrovat. Pro lepší přehlednost byla vytvořená následující tabulka číslo 3, která 

obsahuje i údaje pro všechny zákazníky zároveň. 

Tabulka 3: Průměrný počet položek v objednávce, průměrná hodnota objednávky 

 Všichni zákazníci Zákazníci, kteří 

nakoupili jednou 

Zákazníci, kteří 

nakoupili více než 

jednou 

Poměr mezi výsledky 

zákazníků, kteří 

nakoupili jednou a 

více než jednou 

Průměrný počet položek v 

objednávce 

1,57 1,54 1,77 14,93 % 

Průměrná hodnota 

objednávky 

785,51 Kč 766,32 Kč 924,73 Kč 17,13 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z předchozí tabulky číslo 3 vyplývá, že zákazníci, kteří udělali opakované nákupy, nakoupí o 

15 % více položek a utratí o 17 % více peněz než zákazníci nový. 

5.5. Analýza zdrojů příchodu zákazníků 

V této části je cílem zjistit odkud chodí na internetové stránky www.earplugs.cz nejvíce 

zákazníků a zároveň, který zdroj přináší nejvíce peněz. Všechny údaje o návštěvách a tržbách 

byly získány z Google Analytics. Zdroje návštěvníků lze rozdělit na čtyři hlavní části. Tou 

první je „direct“ neboli přímá návštěva. To znamená, že potenciální zákazník zná název 

webové stránky a ten napíše přímo do svého prohlížeče. Dále už následují návštěvy pouze 

zprostředkované. Lze je rozdělit na návštěvy z vyhledávačů (v Česku dominantní Google a 

Seznam) a z ostatních zdrojů. Z vyhledávačů může potenciální zákazník dorazit buď placenou 

cestou přes reklamu (cpc) nebo neplacenou (organic). Ostatní zdroje tvoří diskuzní fóra, 

poradny, články, blogy, sociální sítě jako Facebook, Twitter a další. Označují se jako 
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„refferal“. Na návštěvníky z „refferal“ se neplatí, alespoň ne přímo. Takový článek lze 

například koupit, aby ho pro vás bloger napsal. Ten pak následně generuje návštěvy. 

Výjimkou je taky Facebook, kde se taktéž dá nastavit placena reklama a platí se za každého 

návštěvníka, který na reklamu klikne. Ne všechny marketingové kanály, které v online 

podnikání existují, zde byly zmíněny, ale pouze ty, které v průběhu času byly pro přivedení 

lidí na www.earplugs.cz využity. 

Následující tabulka číslo 4 obsahuje údaje, odkud zákazníci přišli, počet a podíl návštěv, tržby 

a podíl tržeb a návštěvníků. 

Tabulka 4: Top 10 zdrojů návštěv 

Zdroj / médium Návštěvy Podíl návštěv Tržby Podíl tržeb 
Podíl tržeb a 
návštěvníků 

google / cpc 35069 51% 736 448,62 Kč 48% 21 Kč 

(direct) / (none) 11362 17% 228 453,71 Kč 15% 20,1 Kč 

google / organic 6608 10% 88 057,22 Kč 6% 13,32 Kč 

seznam / organic 2782 4% 39 493,86 Kč 3% 14,2 Kč 

zbozi.cz / referral 1462 2% 87 107,54 Kč 6% 59,58 Kč 

heureka.cz / referral 1122 2% 55 430,49 Kč 4% 49,4 Kč 

emimino.cz / referral 1039 2% 6 339,01 Kč 0% 6,10 Kč 

spunty-do-usi.heureka.cz / 
referral 

905 1% 113 063,71 Kč 7% 124,93 Kč 

facebook.com / referral 570 1% 11 997,14 Kč 1% 21,05 Kč 

email.seznam.cz / referral 498 1% 28 939,65 Kč 2% 58,11 Kč 

Celkem 68594 
 

1 527 545,66 Kč 
 

22,27 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že přes placenou reklamu na Google přichází na internetové stránky 51 % 

návštěvnosti. Zároveň má tato poloviční část na starost skoro poloviční tržby v obchodě – 48 

%. Podíl tržeb a návštěvníků říká, kolik za přivedení zákazníka lze maximálně utratit. 

Nejlepší podíl tržeb na návštěvníky má kategorie špunty do uší na www.heureka.cz. Naopak 

nejmenší podíl mají stránky www.emimino.cz, kde je zdarma umístěn odkaz v diskuzi na 

špunty do uší.  

5.6. Konverzní poměr 

Slovem konverze lze označit spoustu věcí. Konverze znamená provedení určité činnosti na 

webu, která je sledována a je cílem této akce. Tento cíl se může lišit. V online marketingu a 

zejména v online prodeji výrobků přes e-shop lze konverzí označit například přečtení článku 

nebo sdílení produktu, napsání hodnocení ke zboží, klinutí na odkaz, vyplnění formuláře nebo 
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přidání zboží do košíku atd. Nejčastěji tomu však bude samotný nákup v obchodě, tedy 

potvrzení a odeslání objednávky, a na to se v této části práce zaměří především.  

Konverzní poměr je poměr počtu všech návštěv a počtu provedených konverzí neboli splnění 

cílů na webu. Tento poměr se následně přepočítává vynásobením stem na procenta. Je 

důležitý a sleduje se zejména proto, aby se vědělo, jak je obchod výkonný. Pokud je číslo 

nízké, signalizuje to, že něco není v pořádku. Buď na web chodí nerelevantní počet lidí, nebo 

pokud jsou relevantní, tak je na webu něco, co je od nákupu zboží odradí. Zároveň díky 

skokům konverzního poměru lze pozorovat, jak jsou na stránkách účinné nebo neúčinné 

změny nebo vylepšení. Častou metodou pro zlepšení prodejnosti se používá testování A/B, 

kde jedna verze změny se zobrazí jedné půlce náhodným návštěvníkům a druhá verze nebo 

původní verze půlce druhé. A následně se porovnává konverzní poměr a nechá se verze, která 

ho má vyšší. 

Co se týče hodnot konverzního poměrů, v každém odvětví se liší. Nicméně v průměru, pokud 

obchod dosahuje konverzního poměru 5 – 6 %, znamená to, že je velmi dobrý. Pokud obchod 

dosahuje vyšších konverzních poměrů, než jsou hodnoty uvedené v předchozí větě, může to 

být například tím, že prodává specializované zboží. Nicméně reálný konverzní poměr běžných 

obchodů se pohybuje od 0 do 2 %.30 

V tabulce číslo 5 níže jsou uvedeny konverzní poměry obchodu www.earplugs.cz za 

jednotlivá čtvrtletí od začátku činnosti do začátku roku 2018. V prvním sloupci jsou uvedeny 

souhrnné konverze a v následujících jsou rozděleny podle nejvýznamnějších zdrojů 

návštěvnosti. Všechny hodnoty konverze jsou získány podílem návštěv z Google Analytics a 

počtem objednávek za souboru exportů objednávek z eshopu. Objednávky nejsou očištěny o 

storna. 

Tabulka 5: Konverzní poměry z jednotlivých zdrojů 

Rok Čtvrtletí Celk. 
google / 

cpc 

google / 

organic 
direct 

heureka.c

z / 

refferal 

zbozi.cz / 

refferal 

seznam / 

organic 

emimino.

cz / 

refferal 

2015 4. 2,44 % 1,54 % 1,93 % 4,38 % 15,25 % 10,77 % 1,76 % 3,03 % 

2016 1. 5,37 % 0,00 % 4,29 % 6,06 % 8,33 % 20,63 % 5,42 % 4,24 % 

2016 2. 4,55 % 3,63 % 2,20 % 5,30 % 14,60 % 13,64 % 3,76 % 4,23 % 

2016 3. 3,96 % 2,81 % 3,55 % 3,93 % 16,42 % 14,29 % 3,90 % 1,37 % 

2016 4. 3,32 % 3,74 % 3,31 % 4,59 % 14,56 % 12,50 % 6,41 % 2,47 % 

2017 1. 3,49 % 3,25 % 3,16 % 2,56 % 17,24 % 16,67 % 3,88 % 3,74 % 

2017 2. 4,65 % 3,94 % 2,88 % 4,11 % 10,57 % 12,13 % 3,82 % 1,44 % 

                                                 
30 KALIANKO, Jan. E-shop kniha: aneb jak vybudovat úspěšný e-shop [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

http://www.eshopkniha.cz/ 
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2017 3. 5,58 % 5,14 % 2,66 % 4,54 % 13,56 % 11,58 % 3,55 % 3,61 % 

2017 4. 5,11 % 4,59 % 3,12 % 3,37 % 13,16 % 14,11 % 3,97 % 0,00 % 

Průměr 4,27 % 3,58 % 3,01 % 4,31 % 13,74 % 14,04 % 4,05 % 2,68 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Elektronický obchod dosahuje za celou svou dobu činnosti konverzní poměr v průměru 4,27 

%, což lze považovat za velmi dobré. V některých čtvrtletích dokonce dosahuje hodnoty 5,58 

%. Tyto hodnoty lze vysvětlit tím, že se jedná o specializovaný obchod.  

Co se týče zdrojů s nejvyšším konverzním poměrem, jsou to www.heureka.cz a 

www.zbozi.cz. Jedná se o zbožové srovnávače, kde pokud stejný výrobek nabízí na svých 

stránkách více obchodů, jsou zde srovnané podle ceny. Pro zařazení do katalogu je nutná 

registrace. Výhodou je tedy, že zákazník si zboží prohlídne a vybere na těchto srovnávačích. 

Následně, pokud je rozhodnutý pro nákup, přejde na jeden z obchodů ve výpisu nabízející 

dané zboží. Rozhodnout se nemusí jen podle ceny, ale taktéž podle známosti značky, 

hodnocení uživatelů nebo přístupnosti. 

Nejmenší hodnoty mají zdroje google / organic a seznam / organic. Nejsou to však kanály, 

které se dají vypnout. Jedná se o přirozené neplacené výsledky vyhledávání, přes které se 

zákazník dostane na web. Žádný trend vzhledem k malému počtu dat sledovat nelze. 
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6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

V poslední části této práce budou vyhodnocené výsledky modelování a navrženy kroky 

k využití v praxi. Tyto návrhy již byly občas zmíněné i v průběhu práce. Výsledky 

modelování by měli sloužit pro rozvoj zkoumaného elektronického obchodu, ale zároveň 

mohou sloužit i jako inspirace nebo rádce pro jiné eshopy. 

6.1. Vyhodnocení analýzy stornovaných objednávek 

Analýza se zabývala stornovanými objednávkami v čase, týdnech a měsících. Bohužel zde 

nebylo možné analyzovat samotné důvody storen a jejich poměry. Procento stornovaných 

objednávek je 6,38 % z celkového počtu. V obratu toto procento představuje 101 285 Kč 

s DPH. Nejvíce stornovanou položkou jsou Alpine SleepSoft špunty do uší na spaní. Zboží 

s největším poměrem storen jsou Špunty na moto Alpine MotoSafe (33,3 %). Časy, ve 

kterých je nadprůměrný poměr storen, jsou v noci v 1:00, 3:00, 4:00, 5:00 a 6:00 a ve dne ve 

14:00 a 21:00 – 23:00. V týdnu mají největší poměr storen objednávky vytvořené v neděli 8,8 

%. V roce mají největší poměr storen měsíce únor 8,2 %, duben 8,6 % a červen 8,7 %. 

Položky, které mají velký počet storen se nevyplácí mít v obchodě v nabídce. Špunty Alpine 

SleepSoft mají podíl storen vyšší než průměr, ale zároveň se těchto položek v obchodě 

prodalo nejvíce ze všech 1517 (31,26 %). Proto by se obchod vyřazením této položky 

připravil o velkou část obratu. Možná by dávalo smysl vyřadit špunty Alpine MotoSafe 

s nejvyšším poměrem storen 33,3 %. Nicméně celkem se těchto položek prodalo 3 a pouze 

jedna z nich byla stornována. Zároveň se neví důvod storna. Možná si zákazník rozmyslel 

způsob platby z převodu na dobírku. Ani jedna z pěti položek s největšími poměry storen 

nemá dostatečný počet prodaných položek pro rozhodnutí o její vyřazení ze sortimentu.  

Dále lze z výsledků navrhnout, že v časech nebo obdobích, kdy dochází k nejvíce storen, se 

může investovat méně do reklam, které přivádí na internetové stránky zákazníky. A naopak 

v časech, kdy je počet storen nejmenší, náklady na marketing zvýšit. Jenže zákazníkův 

rozhodovací proces je dlouhý. Může na internetové stránky dorazit několikrát, z různých 

zdrojů a hlavně v různé časy. Velmi zkrácený příklad může vypadat následovně. Zákazník do 

obchodu dorazí v 1:00 přes placenou reklamu na Google, protože v noci nemůže spát. Dále se 

do obchodu vrátí po obědě ve 12:00 přes přímou návštěvu, protože si pamatuje název 

obchodu, a rozhodne se, že si zboží koupí. Podle výsledků analýzy bylo zjištěno, že 

objednávky v 1:00 mají nejvyšší poměr storen až 19 %. Pokud by se v tento čas reklamy 
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omezily nebo vyply, eshop by o nákup možná přišel, protože by zákazník navštívil web 

konkurence. 

Doporučení, která konkrétně s provedenou analýzou storen nesouvisí, ale mohou mít dobrý 

účinek na snížení storen, je například nastavení emailových a SMS připomínek v posledním a 

předposledním dni úložné doby, aby si zákazníci zboží nezapomněli vyzvednout. Dále 

prodloužit dobu na vrácení výrobků ze standartních 14 dní na 30 dní a více. Například 

www.zoot.cz nabízí vrácení zboží do 90 dní, Ikea dokonce celý rok. Za prvé to má pobídnout 

zákazníka k nákupu. Za druhé, pokud má zákazník u sebe zboží již delší dobu, více se na něj 

zvykne a nebude ho chtít vrátit nebo se již nebude po takové době namáhat zboží vracet. Další 

radou je nabízet vrácení zboží zdarma. To znamená, že náklady na odeslání zboží zpět bude 

hradit obchod. Toto doporučení možná vyvolá mnoho nesouhlasu. Pokud obchod dodal 

správné zboží a včas, proč by měl platit za poštovné zpět, když si zákazník rozhodl zboží 

vrátit, protože si nákup rozmyslel. Toto gesto internetový obchod moc nestojí, ale zákazníka 

tento skvělý servis možná opět pobídne k prvotnímu nákupu a celkově vyvolá velký obdiv, 

řekne to svým kamarádům a v případě vrácení zboží, možná nakoupí jinou variantu zboží. 

Posledním doporučením je mít k dispozici špičkový, rychlý a jednoduchý proces vrácení 

zboží a peněz. Toto opět evokuje v zákazníkovi dobrý pocit a zkušenost, které vedou 

k opakovaným nákupům.31 

6.2. Vyhodnocení analýzy zboží 

V období, kdy již většina položek byla skladem, tedy za březen – prosinec 2017, bylo 

odhaleno 5 nejprodávanějších produktů, jsou jimi: Alpine SleepSoft špunty na spaní, Nature’s 

Sunshine Liquid Chlorophyll, 3D Maska na spaní, Alpine Flyfit špunty do letadla a Ohropax 

Classic 6 voskové špunty. Díky této znalosti lze investovat více prostředků do těchto produktů 

ve formě obsahových reklam na internetu, aby se o tomto zboží dozvědělo více lidí. Dále je 

důležité na internetových stránkách zvýraznit, že se jedná o nejprodávanější produkty. Jak na 

hlavní stránce, tak v jednotlivých kategoriích, kde se produkty nachází. Zákazník dá dost 

často na veřejné mínění a názor většiny lidí. Proto je zároveň i důležité mít u jednotlivých 

produktů jejich hodnocení, ale to se spíše týká všech produktů, než pouze těch 

nejprodávanějších. Dalším typem je nákup podobných produktů, které nejsou stoprocentními 

substituty, ale liší se alespoň cenou nebo některou vlastností a sledovat jestli se tyto produkty 

neprodávají na úkor množství již zavedeného produktu. Dále lze vyzkoušet „up-selling“ a 

                                                 
31 Reasons for Shopping Cart Abandonment [online]. 2018 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

https://www.retino.io/blog/ 
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„cross-selling“. To znamená nabídnout podobný produkt, ale ve vyšší cenové kategorii nebo 

nabídnout komplement, kde příkladem jsou špunty do uší a čistič na špunty do uší. 

Co se týče analýzy nákupního koše, analýza byla provedená jak pro celé kategorie, tak pro 

samotné produkty. Zboží z kategorií, které se spolu nejlépe prodává, bohužel nelze poskládat 

vedle sebe stejně jako v supermarketu do regálů. Kategorie lze na sebe maximálně odkazovat, 

například v popisku kategorie. Mnohem účinnější je však analýza nákupního koše samotných 

produktů. Ze zboží, které se spolu prodává nejvíce, lze zobrazit jeden produkt u druhého v 

detailu nebo je zobrazit v košíku při vyplňování údajů jako související produkty. Dále lze vzít 

příklad ze společnosti Amazon, která na svých internetových stránkách chytře vytvořila 

speciální lištu: „lidé spolu často nakupují“, nebo lze z těchto produktů vytvořit speciální 

balíčky nebo sady. Záleží samozřejmě na možnostech e-shopového řešení nebo na ochotě 

investovat do programátora, který dané rozšíření dokáže vytvořit. V internetovém obchodě 

www.earplugs.cz lze vytvořit cestovní nebo dárkové balíčky, které budou obsahovat barevné 

kombinace špuntů do uší a masek na oči na spaní.  

6.3. Vyhodnocení analýzy zákazníků a jejich chování 

Největší skupinou zákazníků internetového obchodu www.earplugs.cz jsou muži (52,2 %) a 

zároveň v obchodě i nejvíce utratí (55,4 %). Dále nejvíce lidí nakoupí z Prahy (26 %). Město 

Praha má z top 5ti měst, odkud zákazníci nejčastěji nakoupí a kde nejvíce utratí, nejvyšší 

poměr tržeb k počtu obyvatel (0,39 Kč). Zákazníci rádi volí nejlevnější způsob dopravy – 

Doporučený dopis od České pošty (56 %). Nejoblíbenější způsob platby na dobírku (62 %).  

Výsledky analýzy pohlaví se dají využít tak, že se například přizpůsobí popisky kategorií a 

produktů a vzhled stránek podle pohlaví. Pro internetový obchod www.earplugs.cz je poměr 

pohlaví téměř vyrovnaný, proto je dobré psát popisky pro obě pohlaví a žádné z nich 

neupřednostňovat. Analýza oblastí, odkud zákazníci nejvíce nakupují, se dá využít pro 

rozhodnutí, kam umístit pobočku nebo výdejní místo. Poměr tržeb k počtu obyvatel je vhodný 

pro cílené reklamy podle oblastí. Pokud obyvatel Prahy utratí v obchodě 0,39 Kč v porovnání 

s Ostravou (0,08 Kč), je lepší město Ostravu z cílené obsahové reklamy vyloučit. 

Nejoblíbenější způsob dopravy a platby lze vyzdvihnout jako doporučení pro zákazníky 

například na stránce s informacemi o způsobech dopravy a plateb. Zároveň je toto dobré vědět 

při vyjednávání lepších cen za dopravu s přepravní společnosti. 
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6.4. Vyhodnocení analýzy objednávek 

Počet objednávek za roky 2016 a 2017 je 3088, celkem nakoupilo 2889 zákazníků. Z toho 

176 jich nakoupili opakovaně. Průměrný počet objednávek na zákazníka je 1,07. Vzhledem 

k sortimentu obchodu, myšleno obzvlášť špunty do uší, které jsou spotřebním zbožím, je toto 

číslo nízké. Vracející se zákazníci na www.earplugs.cz nakoupí o 14,93% položek více a 

utratí o 17,13% více. Proto je dobrým typem nastavit například emailové připomínky nebo  

zobrazení reklamy v obsahové síti, která bude nabízet doplnit si zásobu stejného zboží. 

Zároveň tyto emaily a reklamy mohou být opět „up-selling“ a „cross-selling“. Dále lze na e-

shopu pro zákazníky, kteří nakoupili i více než 2 krát, vytvořit věrnostní program, aby měli 

speciální slevu na všechny výrobky na stránkách a oblíbili si obchod ještě více. Nebo jim do 

objednávky vložit dárek s poděkováním. Získat 1000 věrných zákazníků, kteří v obchodě 

budou nakupovat pravidelně, je lepší než usilovat o milion fanoušků.32 

6.5. Vyhodnocení analýzy zdrojů příchodu zákazníků a konverzního 

poměru 

35 069, tedy 51 % všech návštěvníků do internetového obchodu dorazí přes PPC reklamy 

v Google a zároveň se podílí na 48 % všech tržeb. Jelikož se jedná o velké číslo, lze pro 

obsahové reklamy v Google a na Facebooku vytvořit seznamy pro cílení na lidi s podobnými 

zájmy jako ty, kteří z tohoto zdroje stránky navštívili a nejlépe i nakoupili. Zároveň obchod 

nevyužívá žádné možnosti remarketingu. To je zobrazení banneru nebo konkrétních produktů 

na internetu na základě toho, které stránky zákazník na webu navštívil. Díky tomu lze podíl 

tržeb na návštěvníka zvýšit. Toto doporučení lze kombinovat s výsledky analýzy 

nejprodávanějších produktů. Do všech placených zdrojů, které do obchodu přivádí zákazníky, 

se nadále vyplatí investovat peníze. 

Naposledy analýza konverzního poměru odpovídá na otázku jaký je konverzní poměr 

internetového obchodu a jaký zdroj přináší nejvíce objednávek. Díky této znalosti lze úspěšně 

řídit rozpočty na marketing. Pokud by některý ze zdrojů přinášel velmi slabé výsledky, je 

nutné do něj přestat dávat peníze. Naopak zdroje s vysokými konverzními poměry, v tomto 

případě www.heureka.cz a www.zbozi.cz by se měli finančně podpořit a ještě lépe 

optimalizovat. Například vylepšit XML feed, aby obsahoval všechny údaje, které srovnávač 

požaduje, spárovat všechny položky, které již ve srovnávačích jsou. Ve srovnání s konkurencí 

                                                 
32 KELLY, Kevin. The Technium: 1,000 True Fans [online]. 2008 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

http://kk.org/thetechnium/1000-true-fans/ 



- 67 - 

 

lze mít například levnější dopravu nebo ji mít zdarma. Klíčové je mít i dobré hodnocení 

obchodu a známou značku, cena při koupi ne vždy hraje zásadní roli. 
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ZÁVĚR 

Dolování dat pro velké elektronické obchody by již nemělo být výsadou, ale požadavkem, aby 

se v konkurenčním prostředí udržely. Pro malé eshopy může být data mining cestou jak 

předčít konkurenci a stát se středně malým nebo středním eshopem. Na jedné straně dolování 

dat poskytuje řadu výhod. Umožňuje jim díky analýze zboží a objednávek, analýze nákupního 

koše a chování zákazníků, poznat lépe svůj obchod a následně je umístit nad jiné společnosti 

nebo vytvořit další příjmy. Na druhou stranu existují určité výzvy týkající se dolování dat v 

oblasti elektronického obchodování, jako je čas, know how, finanční náklady, náklady na 

software a náklady ztracené příležitosti. V datech a jejich analýzou lze strávit spoustu času a 

jít do detailů. Důležité je však i využívat zjištěné výsledky. 

Dnešní svět je zahlcen daty, která se sbírají všude, o všem a o všech. A na všechno poskytují 

odpověď. Sociální sítě a velké internetové společnosti o nás sbírají informace a naše chytré 

telefony měří všechno, co děláme. Je to trochu děsivá situace, kdy tyto společnosti jsou 

obchodníci s našimi daty. A to je odvrácená strana. 

Cílem práce bylo navržení zlepšení a poskytnutí rad pro rozvoj internetového obchodu, díky 

jeho analýze a chování zákazníků. Věřím, že cíl byl splněn a doporučení poskytnuté na konci 

poslední kapitoly jsou cenné nejen pro daný obchod, ale zároveň využitelné pro ostatní 

internetové obchody. 
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