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Úvod
S touto knihou mám jednoduchý, nicméně vysoký cíl: změnit způsob, jakým se lidé rozhodují
v online prostředí.
Úsilí, které vkládáme do našich online aktivit, již dlouhou dobu řídíme hlavně vírou, že konáme
dobře. Však proč ne? Je to přesně stejný přístup, jak postupujeme v offline světě, a když se přesouváme na web, pouze své praktiky zkopírujeme. Jenomže online, v tom slavném a krásném
Internetu, nemusíme spoléhat jen na víru.
Pohybujeme se v prostředí, které má z celé planety suverénně nejvíce dat. V prostředí, kde by
čísla, data, výpočty a analýzy měly být základem pro naše rozhodnutí. Data můžeme využívat
pro určení správného uvedení produktu na trh, pro přesné spojení s našimi návštěvníky, pro
vylepšení použitelnosti našeho webu, pro zjištění, jak investovat naše vzácné prostředky a jak
vylepšovat návratnost investic, ať již našim cílem je přijímání darů, zvyšování prodejů či vítězství ve volbách!
Každý má od Boha právo řídit se daty a tato kniha vám ukáže, jak se tímto právem řídit.
Webová analytika 2.0 je rámec, který upravuje význam dat v online prostředí. Nejde jen o sběr
dat o návštěvnosti vašeho webu s pomocí nástrojů jako je Google Analytics, Omniture či XiTi.
Webová analytika 2.0 je o zanechání kousku srdce v pochopení vlivů a ekonomické hodnoty
vašeho webu díky pečlivým analýzám jeho výkonů. Jde o vyjadřování své náklonnosti k základním principům orientace na zákazníky vnímáním jejich zpětné vazby, a také, a to je moje oblíbená oblast, poučením se, jak rychleji selhávat při využití síly experimentování. A ještě jedna
věc je na webové analytice 2.0 skvělá – můžete se oprostit od svých dat k využití údajů
z competitive intelligence a pochopit tak silné a slabé stránky vaší konkurence.
Tato kniha odpovídá na čtyři zásadní otázky: co, kolik, proč a co jiného.

Můj druhý malý počin
Stejně jako u mé první knížky, i z této publikace věnuji 100 % svých zisků na dvě charity.
The Smile Train se specializuje na operace rozštěpu rtu a horního patra v 63 nejchudších zemích
světa. Jejich prací je něco víc, než jen vrátit dítěti úsměv na tvář. Díky jejich úsilí odstraní dítěti podstatnou překážku, která by mohla mít vliv na jejich fyzickou a dlouhodobou duševní pohodu.
Ekal Vidyalaya podporuje a provozuje jednotřídky na nejodlehlejším venkově v Indii. Umístěním
škol do vzdálených oblastí opomíjených podporou vlády a rozvojových agentur, pomáhají vymýtit negramotnost a nabídnout dětem novou cestu k životu.
Koupí této knihy si nejen zvýšíte svou znalost a odbornost ve webové analytice, ale zároveň mi
pomůžete podpořit dvě věci, které jsou velmi blízké mému srdci. Když totiž jde o pomoc blízkým
v nouzi, každý drobný příspěvek se počítá. Děkuji vám.

Úžasný svět plný rozhodování podle dat
Offline prostředí se skoro nemění. Zato Internet se stává centrem veškerého našeho bytí, ať již
jste majitel malé firmičky, politik, kojící matka, student, aktivista, dělník nebo jeden ze sedmi
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miliard jedinců homo sapiens na této planetě. Nezáleží ani, zda bydlíte v Aténách, Antananarivo, Aši, Abú Dhabí nebo Albuquerque.
Máme přístup k mnoha zdrojům kvalitativních a kvantitativních dat a údajům o konkurenci.
Máme přehršel volně dostupných nástrojů, se kterými můžeme zajistit, že na základě těchto dat
budeme o našem webu rozhodovat od taktické po strategickou úroveň. Taková rozhodnutí se
mohou pohybovat od toho, jaký obsah vložíme na kterou stránku, přes výběr správné skupiny
klíčových slov pro naše kampaně ve vyhledávačích, nalezení návštěvníků s perfektním demografickým a sociografickým profilem přesně pro naše podnikání, až po nalezení způsobu, jak
potěšit návštěvníky, když se na náš web dostanou.
Webovou analytiku bych mohl přirovnat k Angelině Jolie. Takové porovnání by ukázalo, jak je
sexy, mocná a jakým je, dle mého názoru, strojem na dobro. Až se dostanete do poloviny této
knížky, určitě se mnou budete souhlasit.

Co naleznete uvnitř této knihy
Tato knížka staví na základech mé první publikace Web Analytics: An Hour a Day. Nebudu dlouho
chodit okolo horké kaše a hned v kapitole 1 vám tedy představím rámec Webové analytiky 2.0. Následovat bude jasný příklad, proč je myšlenkový přístup rozmanitosti zdrojů dat nutnou podmínkou k úspěchu pro práci s různými nástroji. Z 0 na 100 zrychlíme jen na 13 stránkách!
Výběr správného nástroje je stejně důležitý jako výběr svých přátel – zkuste si vybrat špatně
a můžete se velmi dlouho vzpamatovávat ze špatného vztahu. V kapitole 2 vás provedu procesem uvažování, díky kterému se zmocníte výběru správné sady analytických nástrojů pro svůj
web. Naučíte se, jaké otázky můžete poskytovatelům analytického nástroje klást (aneb proč je
trochu nevystresovat?), jak přistupovat k výběru poskytovatele a jak dobře vyjednat smlouvu
(vystresujte je ještě jednou!).
Kapitoly 3 a 4 popisují úžasný svět analýzy clickstream dat, tedy tradiční webové analytiky.
V kapitole 3 pochopíte za pomoci osmi konkrétních ukazatelů komplikované rozdíly v nově
používaných ukazatelích, dozvíte se, na co byste se měli zaměřit, čemu byste se měli vyhnout
a jak si být jisti, že si vaše společnost vybrala správné ukazatele. Naučíte se také mé oblíbené
techniky pro zjištění hlavní příčiny špatného výkonu webových stránek.
Kapitola 4 naváže na vyprávění a provede vás základy webové analytiky, čímž vám umožní posunout se velmi rychle od zkoumání dat k vykonání akcí na vašich webových stránkách. Prozkoumám také podstatné analytické strategie a uvedu šest konkrétních analýz, které se budou
hodit do každodenního života. U každé části se naučíte, jak věci dělat nad průměrná očekávání.
Kapitola je završena opravdovým prověřením pěti klíčových výzev webové analytiky (a o to určitě nechcete přijít!).
Kapitola 5 se stane vaším nejlepším přítelem, protože vykládá o tom nejpodstatnějším, proč vaše webové stránky existují: výsledky. Tím mám na mysli vše okolo konverzí, tržeb, spokojenosti
zákazníků, loajality návštěvníků atd. Naučíte se, proč má smysl zaměřit se na mikrokonverze
(to musíte zkusit!). Ke konci kapitoly uvádím dvě sady doporučení, jak měřit výsledky pro netransakční či B2B webové stránky.
V kapitole 6 začne teprve ta pravá legrace s webovou analytikou 2.0, protože popíši nádherný
svět orientace na zákazníka: pořádné naslouchání svým zákazníkům. Naučíte se využívat uživatelská testování, dotazníky a další metodiky návrhu webových stránek podle uživatelů. V ná-
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znaku také uvedu několik zajímavých technik na obzoru, které změní váš pohled na využití
zpětné vazby od zákazníků.
Kapitola 7 probírá experimentování a testování. Pokud jste někdy četli můj blog či mne slyšeli
přednášet, určitě již víte, jak úžasně odlehčující je ve skutečnosti fakt, že na Internetu se neúspěch dostaví velmi rychle a vy tak můžete být každým dnem chytřejší. Naučíte se A/B a multivariantní (MVT) testování, ale to podstatné, co si z této knihy odnesete, je síla řízených experimentů – konečně naleznete odpovědi na ty nejtěžší otázky, kterým čelíte!
Kapitola 8 vám pomůže pořádně využívat analýzy competitive intelligence (konkurenčního
zpravodajství). Stejně jako ve zbytku knihy, ani zde vás nechci učit, jak používat jeden či druhý
konkrétní nástroj. To opravdu ne. Naučíte se, jak se dostat pod skořápku a pochopit, jak probíhá sběr dat a proč u competitive intelligence platí více než jinde princip nesmysl dovnitř – nesmysl ven. Až dočtete kapitolu, budete vědět, jak vyhodnocovat návštěvnost webových stránek
konkurence, jak používat statistiky vyhledávačů pro vyhodnocení značky a rozeznání nových
příležitostí, jak se zaměřit na návštěvníky vhodné pro vaši kampaň či společnost a jak se porovnávat oproti konkurenci.
Kapitola 9 ujasní měření v nové, rozvíjející se oblasti mobilní analytiky. Naučíte se, proč je měření blogů odlišné od měření velkých webových stránek a jak měřit úspěšnost svých aktivit
na sociálních sítích jako je Twitter. Nejdříve se naučíte něco o základních výzvách, kterým vyhodnocování sociálních sítí čelí.
V kapitole 10 začne proces, kdy se skutečně stanete opravdovým analytickým ninjou. Uvádím
zde skrývaná pravidla této hry, problémy k vyřešení, úkoly nad rámec a také proč některé přístupy fungují a jiné zase ne. Na konci kapitoly si jistě budete chtít přečíst, proč revoluce v internetových datech končí mizerně, ale přirozená evoluce funguje úžasně. Jak možná tušíte, nabídnu také velmi konkrétní způsob, jak dosáhnout analytické nirvány.
Kapitola 11 je o analytických technikách – o klíčových zbraních, které budete ve svém arzenálu
potřebovat, až vyrazíte dobývat svět dat. Naučíte se poznávat kontext, využívat porovnávání,
sledovat podstatné změny, studovat zpožděné konverze, rozeznávat hlavní výrazy od dlouhého
chvostu vyhledávání a provádět skutečně pokročilou analýzu placených kampaní ve vyhledávačích. Bude toho hodně!
Kapitola 12 obsahuje materiál, jehož hodnota několikanásobně převýší cenu této knihy. Pouští
se do jedné z nejtěžších, nejhorších a nejbídnějších výzev dnešní webové analytiky: multikanálové analytiky a pokročilého atribučního modelu. Není třeba chodit okolo horké kaše, budu
uvádět jen praktická řešení, která můžete aplikovat a implementovat teď hned. Opovažte se
s webovou analytikou něco dělat, dokud si nepřečtete tuto kapitolu!
Jednou z nejzábavnějších kapitol při psaní této knížky pro mne byla kapitola 13. Webová analytika 2.0 je o lidech (což se asi nedivíte, když to říká autor pravidla 10:90 k velkolepému úspěchu). Nehledě na to, jaká je vaše současná role ve světě dat, tato kapitola vám poskytne průvodce, jak si naplánovat kariéru k zajištění maximální úspěšnosti. Uvádím nejlepší rady pro udržení vašich znalostí aktuálních, ale jdu také mnohem dál. Navrhuji způsoby, jak se dostat až na
samou hranu. Kapitola je završena radami pro manažery, jak vytipovat správné talenty, jak o ně
pečovat a připravit je k úspěšné práci.
Kapitola 14 soustřeďuje veškeré mé dosavadní zkušenosti a průzkumy v tomto vznikajícím odvětví
a sdílí doporučení ohledně jedné nutné úlohy, která podmiňuje váš úspěch: vytvoření kultury řízené daty. Doporučím vám přístupy a způsoby, jak prezentovat data, jak nadchnout lidi, jak nastavit
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ukazatele, abyste mohli ovlivnit změnu v chování vaší společnosti, jak změnit šéfa, aby se skutečně
řídil daty (fakt!), a nakonec jak získat rozpočet a podporu pro analytický software a potřebné lidi.
Vypadá to zajímavě, že? Užijete si spoustu zábavy!

Hodnotný multimediální obsah na disku CD
Soubory s podcasty, videi a dalšími zdroji rozšiřují obsah této knihy a mohou vám sloužit pro
lepší pochopení konceptů a jako průvodce postupy, které nejsou v knize zmíněny. Přehledné
uživatelské rozhraní CD se spustí automaticky po vložení disku do mechaniky počítače.

Pro začátek
Jsem si jist, že už teď je vám jasné, jak zábavné pro mne bylo psaní této knihy. Skutečně jsem si
to velice užil. Jsem přesvědčen, že i pro vás bude zábavné si knihu číst, učit se z ní a zároveň
měnit svět díky užitečným analýzám.

Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:
redakce PC literatury
Computer Press
Holandská 3
639 00 Brno
nebo
sefredaktor.pc@cpress.cz

Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pokud budete
mít dotaz k aplikaci, obraťte se prosím na jejího tvůrce.

Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám
se úplně vyhnout nedá. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, budeme rádi, pokud nám
ji nahlásíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a pomoci nám zlepšit následující vydání této knihy.
Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/k1787 po klepnutí na odkaz
Errata.
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