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1. Úvodem
V úvodu se dozvíte, co je to Správce značek (Tag Manager) a jak funguje. Nechybí zde ani slovníček
základních pojmů.

1.1. Komu je příručka určena a jak ji používat
Tento manuál jsme tvořili zejména pro marketéry, programátory a majitele webů, kteří s Google
Tag Managerem (GTM) začínají a už mají praktické zkušenosti s Google Analytics (GA). Nepopisuje
všechny funkce GTM, ale pomáhá co nejrychleji začít a nasadit nejčastěji používané kódy.
Příručku jsme strukturovali tak, abyste mohli snadno přeskakovat části, kterým rozumíte. Pokud
nevíte, o čem GTM je, jednoduše začněte úvodními kapitolami.

1.2. Slovník pojmů
Značka (tag)

„značka“ neboli skript či kód měřicího nebo reklamního systému, např. Google
Analytics, Google Ads, Sklik, Facebook, AdForm atd.

Pravidlo
(Trigger)

podmínka, která, pokud je splněna, spustí značku

Proměnná
(Variable)

obsahuje konkrétní informaci, kterou Tag Manager může předat reklamním a
měřicím systémům, nebo na základě hodnoty proměnné spustit konkrétní
značku

Tag Manager

technologie, která se stará o spouštění značek

GTM

Google Tag Manager = nástroj Tag Manager od Googlu

Účet Google

přihlašovací e-mail, se kterým se můžete přihlásit do služeb Google

Účet GTM

obvykle jeden pro celou firmu, který sdružuje kontejnery (viz níže) a značky pro
všechny weby, microsity a aplikace, které máte

Kontejner

konkrétní kód Tag Manageru určený pro daný web nebo mobilní aplikaci

GTM ID

ID kontejneru, obvykle ve tvaru GTM-123ABC
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JavaScript

programovací jazyk, ve kterém je vytvořený Tag Manager i značky, které
spouští

Onclick

„atribut“ v HTML kódu, do něhož se vkládá JavaScript, který se spustí v
okamžiku, kdy uživatel na takto označený prvek klikne

AJAX

často používaná technika vytváření webových stránek, které dokážou načítat
nový obsah do části stránky (načíst více produktů, odeslat formulář, hlasování
v anketě apod.) bez nutnosti načíst celou stránku

DataLayer

javascriptová proměnná - datová vrstva GTM; prostřednictvím dataLayer do
GTM můžete předávat informace a použít je ve značkách

Cookie

dočasný soubor uložený v prohlížeči uživatele, který slouží pro dočasné
uchování anonymních informací nebo stavu uživatele

1.3. Co je to Tag Manager
Google Tag Manager (GTM) je nástroj pro správu všech měřicích a reklamních skriptů na webu a
současně technologie, pomocí které mohou marketéři vkládat skripty/značky na web.
Tag Manager sjednocuje způsob nasazení kódů v rámci webu – vaši programátoři do GTM předají
informace, které v nástrojích potřebujete, a vy si určíte, ve kterém systému tato data chcete
využívat.
Výhodou je, že kód Tag Manageru do zdrojového kódu vloží programátor pouze jednou, ale vy jej
následně můžete využívat pro několik reklamních systémů dle potřeby, aniž by docházelo ke
zbytečným duplikacím. Pokud se v průběhu času rozhodnete přidat na web měřicí kód dalšího
reklamního systému, zvládnete to sami právě přes GTM a s využitím již existujících dat, která jsou
k dispozici. Nebude nutný dodatečný zásah developera do zdrojového kódu.

1.4. Jak GTM funguje
1. Do webu si vložíte základní kontejner a případné další skripty GTM.
2. Přes webové rozhraní GTM vložíte všechny značky, spouštěcí pravidla a proměnné.
3. GTM z těchto kódů vytvoří jeden balík se všemi kódy a pravidly.
4. Když uživatel otevře stránku, načte se celý GTM kontejner najednou.
5. V prohlížeči uživatele dochází k vyhodnocení pravidel a spuštění značek.
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1.5. K čemu používat Tag Manager
•

Měření webu do více měřicích nástrojů snadno a spolehlivě.

•

Měření webu do více účtů Google Analytics.

•

Kontrola nad změnami v měření na webu.

•

Cookie policy, Do not track – pokud chcete zajistit, aby se někteří uživatelé neměřili, snadno
to zařídíte pomocí GTM.

•

Měření konverzí do různých reklamních nástrojů stejně spolehlivě a jednoduše, jako to jde
do Google Analytics.

•

Získání přehledu o tom, jaké skripty na webu jsou a kdy se spouští.

•

Testování, jestli budou nové skripty na webu fungovat.

•

Úspora práce programátorů při nasazování či upravování kódů.

1.6. Co umí Google Tag Manager
Flexibilita
•

Umožňuje rychlé vkládání nových tagů (značek).

•

Není třeba čekat na kapacity IT, značky může vložit přes webové rozhraní kdokoliv, kdo má
příslušná práva.

•

Je možné bezpečně nasazovat a testovat nové marketingové technologie (pokročilý
dynamický remarketing Google Ads, Sklik retargeting).

Spolehlivost
•

Všechny měřicí nástroje (Google Analytics, Google Ads, Sklik atd.) mají stejná data.

•

GTM kontroluje základní chyby.

•

Všechny nástroje se implementují stejným způsobem a pouze přebírají data „servírovaná”
Google Tag Managerem.

Rychlost
•

Díky jednoduchému a přehlednému webovému rozhraní nasadíte základní kódy během
chvíle.

•

Samotný GTM kontejner se načítá velmi rychle.
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IT friendly
•

Skripty se snadno kontrolují a ladí.

•

GTM nabízí přehled o všech skriptech nasazených na webu a jejich správu.

•

Různým uživatelům je možné přiřadit různá práva pro náhled, editaci či publikaci skriptů.

Snadné testování
•

Debug konzole umožňuje náhled a testování funkčnosti a spouštění jednotlivých skriptů.

•

Veškeré skripty je možné bez jakéhokoliv rizika na webu ladit a testovat.

•

Umožňuje verzování a snadný roll-back předchozí verze.

Kompatibilní
•

Podporuje Google značky (tagy) - Google Ads, Google Analytics atp.

•

Umožňuje vkládat skripty třetích stran (či libovolné vlastní skripty).

Prostor pro agentury
•

Umožňuje snadný přístup k více účtům.

•

Profesionální agentury mohou v GTM spravovat značky a skripty klientů.

Řídíte pravidla
•

Spouštíte skripty přesně ve chvíli, kdy potřebujete.

•

Definujete si vlastní pravidla a proměnné.

•

Veškeré skripty reagují pouze na vámi definované události a data.

1.7. Co Google Tag Manager neumí
GTM si neuchovává informace o uživateli déle než v rámci jedné stránky – pokud potřebujete, aby
GTM o uživateli věděl nějakou informaci na všech stránkách vašeho webu, musíte:
a)

Do GTM předat tuto informaci na každé stránce.

b)

Uložit si danou informaci do cookie (či local storage prohlížeče) a na každé stránce ji z
cookie do GTM znovu načíst.

GTM neumí měřit a reportovat data, která získal.

H1.cz s.r.o., Rozkošného 5, 150 00, Praha 5 | WWW.H1.CZ | INFO@H1.CZ | Tel.: +420 272 763 111

8/99

Internetové poradenství
a výkonnostní marketing

Abyste byli pořád v obraze a věděli, co GTM umí a neumí, sledujte Přehled zveřejněných novinek v
GTM. [1]
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2. Založení GTM
Tato kapitola vás seznámí se základní strukturou GTM a provede vás zakládáním GTM kontejneru krok za
krokem.

2.1. Postup pro založení nového GTM
1. Otevřete stránku tagmanager.google.com.[2]
2. Přihlášení
Přihlásíte se pomocí svého Google účtu, prostřednictvím kterého chcete GTM spravovat
(firemní nebo soukromý). Pokud účet nemáte, musíte požádat administrátora firemních
účtů o jeho vytvoření, nebo v případě soukromého účtu si vytvořit nový účet. Podmínkou
je, aby e-mailová adresa měla účet na Googlu.
3. Vytvoření nového GTM účtu
Po úspěšném přihlášení do rozhraní GTM vytvoříte nový GTM účet kliknutím na tlačítko
„Vytvoření účtu“.

Obrázek 1 - Vytvoření GTM účtu

4. Pojmenování účtu
Účet lze chápat jako hlavní a nejvyšší organizační úroveň v GTM. Název účtu může být
například jméno firmy. Z důvodu přehlednosti je dobré používat unikátní název. V případě,
že má firma/vlastník více webových stránek, vytváříme jeden účet, ve kterém bude pro
každý web samostatný kontejner. Postup je popsaný v této kapitole v bodě 8. Více
kontejnerů v jednom účtu.
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Obrázek 2 - Pojmenování GTM účtu

5. Vytvoření prvního GTM kontejneru
Součástí založení nového účtu je i vytvoření prvního kontejneru. Název kontejneru většinou
odpovídá názvu příslušného webu (např. nasweb.cz). Dále zvolíte, kde budete daný
kontejner používat, tedy jaký typ kontejneru si přejete vytvořit:
Webové stránky
Mobilní aplikace (Android nebo iOS)
AMP – open-source webová platforma[3] poskytující co nejrychlejší web na mobilních
zařízeních.
 Server – nový typ kontejneru[4], zatím v beta verzi. Spočívá v tom, že měření nebude
probíhat v prohlížeči uživatele (tzv. na straně klienta), ale na úrovni serveru.




Obrázek 3 - Typy GTM kontejnerů

Tento průvodce se zaměřuje na Webové stránky, zvolte tedy typ kontejneru Web.
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6. Dokončení
Po kliknutí na „Vytvořit“ se otevře právě založený kontejner. Každý kontejner je
charakteristický svým unikátním GTM ID.

Obrázek 4 - Měřicí kód GTM je potřeba vložit do zdrojového kódu webu dle instrukcí

7. Instalace
Tento kód kontejneru vložte do zdrojového kódu každé stránky webu dle instrukcí na
obrazovce a podrobného návodu v kapitole 3. Implementace GTM do webu.
8. Více kontejnerů v jednom účtu
V rámci jednoho GTM účtu můžete mít více kontejnerů. Tuto možnost využijete například v
případě, že pod jednou firmou máte více webových stránek.
Na hlavní stránce GTM otevřete již existující účet a vytvoříte nový kontejner (obrázek níže)
podle bodu 5. Vytvoření prvního GTM kontejneru.
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Obrázek 5 - Vytvoření dalšího GTM kontejneru v již existujícím GTM účtu

Po úspěšném vytvoření kontejneru pro druhou webovou stránku uvidíte ve správě účtu už
dva kontejnery stejně, jako je tomu na obrázku níže.

Obrázek 6 - Přehled GTM kontejnerů v rámci jednoho GTM účtu

2.2. Struktura GTM
Jeden GTM účet může mít libovolný počet kontejnerů. Máte-li tedy například klasickou a mobilní
verzi webu, pro každou můžete vytvořit samostatný kontejner a pro každý web spravovat kódy
samostatně. Tak zajistíte, aby se zbytečně nestahovaly skripty, které na mobilním webu
nevyužijete, a nezatěžovaly tak mobilní připojení uživatele.
Každý kontejner obsahuje vždy jednu verzi skriptů, která je aktuálně používaná (tzv. živá/live
neboli veřejná). V rozhraní GTM jsou kromě ní přístupné i historické verze. Dále si můžete vytvořit
testovací verzi, kde budete bezpečně provádět úpravy kódů před tím, než je zveřejníte na ostrý
web.
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Obrázek 7 - Struktura GTM

GTM umožňuje mít několik rozpracovaných verzí a zároveň si stále udržovat jednu verzi na live
prostředí. Toto by mělo zamezit zbytečnému vytváření verzí.
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2.3. Rozhraní GTM
Pro snadnější orientaci si popíšeme jednotlivé prvky rozhraní a jejich funkce.

Obrázek 8 - uživatelské rozhraní GTM

•

Pracovní prostor (Workspace) - místo pro práci s jednotlivými kódy.








Shrnutí (Overview) je úvodní obrazovka, která obsahuje informace o tom, co se aktuálně
v GTM děje. Naleznete zde seznam veškerých neschválených a nepublikovaných změn
včetně data a autora.
Značky (Tags) jsou skripty, které chcete na webu spouštět. Zde najdete všechny GA kódy,
konverzní a remarketingové kódy atd.
Pravidla (Triggers) jsou podmínky, na jejichž základě jednotlivé skripty spouštíte.
Proměnné (Variables), které nejprve musíte definovat, následně používáte v pravidlech či
skriptech. Zde naleznete veškeré automaticky sbírané proměnné (URL, hostname aj.) i
proměnné, které si sami vytváříte v kódu (o těch podrobněji dále). Můžete zde aktivovat
další automatické proměnné, které GTM sbírat umí, ale které nejsou po vytvoření
kontejneru aktivní.
Složky (Folders) slouží pro roztřídění značek, pravidel a proměnných tak, abyste se v nich
lépe orientovali. Využijete je zejména v případě, kdy kontejner obsahuje velké množství

H1.cz s.r.o., Rozkošného 5, 150 00, Praha 5 | WWW.H1.CZ | INFO@H1.CZ | Tel.: +420 272 763 111

15/99

Internetové poradenství
a výkonnostní marketing

kódů. Můžete tak mít například samostatné složky pro kódy GA a pro remarketingové
kódy, či jakkoliv dle potřeby.
•

Verze (Versions) - historie a správa verzí umožňuje kdykoliv návrat k předchozí verzi. Můžete
si zde také dohledat, kdy a jaké úpravy byly v historii provedeny.

•

Správce (Admin) - správa účtu (nastavení kontejneru, uživatelských práv atd.).
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3. Implementace GTM do webu
Následující kapitoly obsahují technický popis vložení jednotlivých typů GTM kódů do webu. Postupujte
pečlivě podle návodu, abyste dosáhli opravdu funkčního nasazení GTM.

3.1. Implementace základního kódu
3.1.1. Příprava pro rozšířené měření
•

Jedná se o „bezpečnostní opatření“, které předchází vzniku javascriptových chyb a
nefunkčnosti některých GTM skriptů v budoucnu.

•

Kód patří do hlavičky webu – hned za tag <head>.

•

Vkládá se přesně v následujícím tvaru:

<script>
var dataLayer = dataLayer || []; // Google Tag Manager
</script>

3.1.2. Základní GTM kód
•

Skládá se ze dvou částí, z nichž jednu je třeba vložit přímo do <head> a druhou ihned na
začátek <body> dle instrukcí, které se zobrazí při vygenerování kódu.



•

Platí i pro weby vytvářené v .NET technologii = před tag <form>.
Pokud je GTM zanořený do nějakého HTML tagu, nemusí správně fungovat v různých
verzích některých prohlížečů.

Jak kód získáte:
a) Automaticky se zobrazí bezprostředně po vytvoření nového GTM kontejneru (popis v
kapitole 2.1. Postup pro založení nového GTM v bodě 6. Dokončení).
b) V otevřeném kontejneru kliknete na ID kontejneru v pravém horním rohu.
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Obrázek 9 - ID GTM kontejneru

V následujícím příkladu si všimněte 2x červeně zdůrazněného GTM ID, jež určuje, který kontejner
se má na daném webu použít.
Část kódu patřící do <head>:
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-1234');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Část kódu patřící do <body>:
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-1234"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
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Ukázka zdrojového kódu:
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta name="google-site-verification".....
…
<script>
var dataLayer = dataLayer || []; // Google Tag Manager
</script>
<script>
dataLayer.push({'pageType':'homepage'});
</script>

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WLJRT89');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
<meta charset="utf-8">
…
<title>H1.cz | Hybná síla pro váš online marketing</title>
…
</head>
<body class="page-uvod">
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTMWLJRT89"
height="0" width="0"
style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

<script>
…
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3.2. Datová vrstva
3.2.1. Co je datová vrstva
Datová vrstva (Data Layer – dále jen DL) je objekt JavaScript, pomocí kterého se předávají data z
webové stránky do GTM.
Pokud chcete měřit detailnější informace o chování uživatele na webu (např. jaký typ formuláře
odeslal, jaká je cena produktu, který si prohlížel, které konkrétní produkty nakonec koupil atd.), je
ideální přidat do zdrojového kódu webu skript, který potřebná data odešle do DL. GTM si následně
tato data „přečte“ a může s nimi pracovat.
Na příkladu ceny prohlíženého produktu to pak vypadá takto:
•

Uživatel si zobrazí stránku s detailem produktu.

•

Ve zdrojovém kódu se zavolá skript (dataLayer.push), který odešle do DL informace o
konkrétním produktu včetně ceny. Informace se takto do DL odešlou pouze jednou a tam
zůstanou k dispozici pro další využití, dokud uživatel nepřejde na jinou stránku. Cena zde
tedy bude uložena jako hodnota nějakého parametru.

•

GTM si „přečte“ cenu produktu a uloží si ji do proměnné, která se jmenuje například „Cena
produktu“.

•

GTM spustí GA kód, který odesílá do GA informace o prohlíženém produktu – mimo jiné i
cenu. Vloží tedy do kódu hodnotu, kterou má uloženou v proměnné „Cena produktu“, a kód
odešle.

•

Obdobným způsobem GTM spustí kódy odesílající data do Skliku, Google Ads atd.

Jak vidíte, jednu informaci GTM použilo víckrát pro různé kódy a odeslalo ji do příslušných systémů
ve tvaru, jaký jednotlivé systémy vyžadují.

3.2.2. Odesílání dat do datové vrstvy
Skript, který odesílá data do DL, má následující tvar:
<script>
dataLayer.push({
'event':'nazev udalosti',
'parametr':'hodnota parametru'

H1.cz s.r.o., Rozkošného 5, 150 00, Praha 5 | WWW.H1.CZ | INFO@H1.CZ | Tel.: +420 272 763 111

20/99

Internetové poradenství
a výkonnostní marketing

});
</script>

Skript se vkládá do zdrojového kódu webové stránky. Kam přesně záleží na tom, jaký typ dat
odesílá.
Příklady umístění skriptu dataLayer.push podle typu dat, která odesílá:
1. Informace o zobrazené stránce
•

V momentě, kdy si uživatel zobrazí konkrétní stránku vašeho webu, potřebujete mít
k dispozici informace o jejím obsahu.

•

Příklady




•

Umístění skriptu dataLayer.push


•

Typ stránky (např. Detail produktu)
ID produktu
Cena produktu

Umisťuje se nad základním GTM kódem (ještě v rámci HTML tagu <head>). Parametry s
požadovanými daty tak budou k dispozici už při načtení GTM kontejneru a bude možné
s nimi pracovat.

Ukázka kódu


V ukázkovém kódu se například při načtení domovské stránky webu odešle do DL
parametr „pageType“ s hodnotou „homepage“.
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<!doctype html>
<html>
<head>
…
<script>
var dataLayer = dataLayer || []; // Google Tag Manager
</script>
<script>
dataLayer.push({'pageType':'homepage'});
</script>
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WLJRT89');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
…
</head>

2. Interaktivní prvky
•

Příklad: Klik na tlačítko

•

Umístění skriptu dataLayer.push


•

Umisťuje se do daného prvku. Tedy v momentě, kdy uživatel klikne na tlačítko, skript se
zavolá a předá informace o tom, že došlo ke kliknutí na konkrétní tlačítko.

Ukázka kódu

<a href="#" onclick="dataLayer.push({'event': 'Klik na tlačítko', 'buttonType':
'Registrace'});">Chci se registrovat</a>
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3. Další aktivity
•

Příklady:




•

Zobrazení formuláře v modálním okně
Úspěšné odeslání formuláře
Přidání produktu do košíku

Umístění skriptu dataLayer.push


Skript se volá poté, co došlo k nějaké události. Například uživatel vyplnil a odeslal
formulář. Zobrazí se mu potvrzení o úspěšném odeslání formuláře a v ten samý moment
se ve zdrojovém kódu webu zavolá skript, který pošle data o odeslaném formuláři do DL.

3.2.3. Ukázka skriptu pro e-shop
Pro měření e-commerce v GA je klíčové sledování nákupů. Po úspěšně dokončené objednávce (na
děkovací stránce či při zobrazení potvrzení o přijetí objednávky) se ve zdrojovém kódu zavolá opět
skript dataLayer.push a odešle do DL data týkající se dané objednávky.
Ukázkový kód níže zahrnuje:
•

Data o celkové objednávce, např: ID a hodnota objednávky.

•

Data o jednotlivých produktech, např: ID produktu, název, cena.

•

Pokud už teď měříte e-commerce do GA, jedná se jen o jiný zápis stávajícího měření.
Podrobnější postup pro implementaci naleznete v nápovědě GTM[5]. Jak následně nastavit
měření do GA přes GTM je popsáno v kapitole 5.2.3 Měření objednávky.

Ukázka skriptu, který se volá na děkovací stránce po úspěšném dokončení objednávky:
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<script>
dataLayer.push({
'event': 'purchase',
'ecommerce': {
'currencyCode': 'CZK',
'purchase': {
'actionField': {
'id': 'T12345',
'affiliation': 'Partner',
'revenue': '7850.00',
'tax':'1962.50',
'shipping': '200.00',
'coupon': '123456'
},
'products': [{
'name': 'Název produktu',
'id': '1234',
'price': '1150.00',
'brand': 'Název značky',
'category': 'Název kategorie',
'variant': 'modrá',
'quantity': 1
},
{
'name': 'Název produktu',
'id': '5678',
'price': '6700.00',
'brand': 'Název značky',
'category': 'Název kategorie',
'variant': '',
'quantity': 1
}]
}
}
});
</script>

TIP: Pro detailnější informace o chování návštěvníků a zákazníků doporučujeme prostudovat
podrobný návod k implementaci Pokročilého elektronického obchodu (Enhanced Ecommerce)
v dokumentaci Google:
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce[6]
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4. Nastavení GTM
Než začnete vkládat měřicí kódy, bude se vám hodit znalost proměnných, které vám dokážou ušetřit
mnoho práce, a pravidel, které „říkají“, za jakých podmínek se mají kódy spouštět.

4.1. Proměnné (Variables)
4.1.1. Nejčastější typy proměnných
•

Konstanta (Constant) – slouží pro uložení textu nebo čísla, které v GTM používáte opakovaně
a potřebujete si být jistí, že jej používáte vždy správně. Využitelné například pro uložení ID
property Google Analytics.

•

Vlastní kód JavaScript (Custom JavaScript) – zde můžete vložit vlastní skript, který vrací
určitou hodnotu. Například timestamp určitého hitu (odeslání formuláře aj.).

•

Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable) – proměnná datové vrstvy slouží k
zachytávání hodnot ze zdrojového kódu, které byly do datové vrstvy (DL) odeslány pomocí
skriptu dataLayer.push.

•

Vyhledávací tabulka (Lookup Table) – využívá se pro vrácení určité hodnoty na základě jiné
proměnné. Například pokud máte více jazykových mutací webu na různých doménách 1.
řádu (sk, .cz, .com atp.), a na všechny nasadíte stejný GTM kontejner, můžete pomocí této
tabulky určit, do kterých GA se budou data odesílat – právě na základě domény.

•

Adresa URL – tento typ proměnné zpracovává URL stránky. Pro pohodlnější práci při
vytváření pravidel na základě URL si můžete vytvořit proměnnou, která bude obsahovat jen
ty části URL, se kterými chcete pracovat. Za zmínku stojí především Dotaz (Query), který umí
„vytáhnout“ hodnotu konkrétního parametru v URL (část URL za otazníkem).
V novém GTM kontejneru jsou obvykle připravené 3 proměnné typu URL:
 Page URL – celá URL kromě hash fragmentu
 Page Hostname – celá doména z URL
 Page Path – část URL bez domény, bez query parametrů a bez hash fragmentů. Tedy vše
prvním lomítkem začínaje a před otazníkem konče.
Příklad pro stránku www.example.com/folder?search=test#about:
 Page URL: www.example.com/folder?search=test
 Page Hostname: www.example.com
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Page Path: /folder
Page Hostname

Page Path

Page URL

Obrázek 10 - Části URL adresy

•

Nastavení Google Analytics (Google Analytics settings) – umožňuje nastavit do proměnné
všechny důležité parametry tak, abychom je nemuseli nastavovat u každé GA značky znovu.
Lze nastavit například doménu cookie, ID GA property, zapnout funkce v obsahové síti,
měření e-commerce atd. Pokud máte z Google Analytics těžkou hlavu, možná vám pomůže
některé ze školení webové analytiky.

4.1.2. Vestavěné proměnné
Některé proměnné jsou tzv. Integrované proměnné (Built-In Variables). Jsou v GTM již
předpřipravené a až je budete potřebovat, stačí je aktivovat:
•

Přejdete do složky Proměnné (Variables).

•

V horní části obrazovky je sekce Integrované proměnné (Build-in Variables). Kliknete na
tlačítko Konfigurovat (Configure).

•

Z nabídky, která se vám rozbalí, si vyberete potřebné proměnné a aktivujete je.

Obrázek 11 - Konfigurace vestavěných proměnných
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4.1.3. Vytváření proměnných v GTM
Proměnné, které si můžete sami vytvářet a konfigurovat, spadají do kategorie Proměnné
definované uživatelem (User-Defined Variables).
Pro vytvoření nové proměnné přejděte do složky Proměnné (Variables) a zde zvolte novou
proměnnou.

Obrázek 12 - Vytváření vlastních proměnných

Proměnnou pojmenujte dle vlastních jmenných konvencí používaných v daném GTM. Pod tímto
názvem ji dále budete používat v rámci GTM kontejneru – ve značkách, v pravidlech nebo i v jiných
proměnných.

Obrázek 13 - Novou proměnnou je třeba pojmenovat

Klikněte do pole Konfigurace proměnné a zvolte typ proměnné.
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Obrázek 14 - U nové proměnné je třeba zvolit její typ

4.1.3.1. Konstanta (Constant)
Hodnotu, o které víte, že ji budete používat opakovaně, je vhodné uložit jako proměnnou a na tu
poté odkazovat. V případě, že by se postupem času změnila, změníte ji na jednom místě a změna
se automaticky propíše do všech výskytů. Tím předejdete zbytečným chybám a zároveň si
usnadníte práci. Typickým příkladem je ID Google Analytics nebo ID Google Ads.

Obrázek 15 - Příklad proměnné typu Konstanta

V nastavení značky odesílající data do Google Ads nebudete pokaždé vypisovat ID vašeho Google
Ads. Jednoduše si ho uložíte do proměnné, kterou pojmenujete například „Ads ID“. Od této chvíle
kdykoliv budete chtít říct, že má značka odesílat data do Ads s ID „123456“, pouze odkážete na
proměnnou „Ads ID“.
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4.1.3.2. Nastavení Google Analytics (Google Analytics settings)
Proměnná slouží jen pro značky odesílající data do GA. V těchto značkách často potřebujete
nastavit nejen ID GA property, ale také vlastní dimenze a metriky, seskupení obsahu, povolení ecommerce atd.
Abyste toto vše nemuseli nastavovat v každé značce ručně, vytvoříte si proměnnou Nastavení
Google Analytics a vše nastavíte v ní.

Obrázek 16 - Příklad proměnné typu Nastavení Google Analytics

Tuto proměnnou následně budete používat v GA značkách, do nichž se automaticky veškeré
nastavení z proměnné propíše.
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Obrázek 17 - Výběr existující proměnné v rámci nastavení značky

V případě, že budete potřebovat pro nějakou značku nastavení upravit, zaškrtněte „Povolit
přepsání nastavení v této značce“. Otevřou se možnosti pro nastavení značky. Můžete upravit
potřebná nastavení, která budou platit pouze pro tuto značku. Vše ostatní se stále bude načítat
z proměnné GA Nastavení.
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Obrázek 18 – V rámci jednotlivých značek je možné změnit některé části, které se propisují z proměnné Nastavení Google Analytics

4.1.3.3. Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable)
V kapitole 3.2 Datová vrstva je vysvětleno, jak se ve zdrojovém kódu odesílají data do Datové
vrstvy (DL), kde jsou k dispozici pro GTM. Proměnná datové vrstvy slouží ke „čtení“ a ukládání
těchto dat, abyste s nimi mohli pracovat v rámci GTM.
Příkladem může být celková hodnota objednávky. Jedná se o položku (parametr) „revenue“ na
děkovací stránce (3.2.3 Ukázka skriptu pro e-shop).
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Název, který se
používá všude
v GTM – např:
Transaction Total

Název proměnné dle kódu dataLayer.push - např:
ecommerce.purchase.actionField.revenue

Obrázek 19 - Nastavení proměnné typu Proměnná datové vrstvy

Příklad níže je proměnná Transaction Total, která „čte“ hodnotu objednávky ze zdrojového kódu,
pokud je na webu implementován kód z kapitoly 3.2.3 Ukázka skriptu pro e-shop. Tato proměnná
se vám bude hodit například do konverzních kódů.

Obrázek 20 - Příklad proměnné typu Proměnná datové vrstvy

•

Verze datové vrstvy: Verze 2


•

Doporučujeme nechávat verzi 2.

Název proměnné datové vrstvy
Do pole je nutné přesně vepsat nebo zkopírovat název parametru tak, jak je pojmenovaný
v dataLayer.push skriptu.
 V příkladu na obrázku vidíte řetězec slov oddělených tečkami. Pokud jste ponechali
nastavení verze datové vrstvy na Verzi 2, tak jsou tečky považovány za zanoření. Když
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blíže prozkoumáte dataLayer.push skript, ze kterého si tato proměnná načítá hodnotu,
vidíte, že hodnota objednávky se posílá v parametru revenue. Ten je ale zanořený pod
actionField, ten je vnořený do purchase a ten je zanořený v ecommerce. Proto je potřeba
předat proměnné celou informaci o tom, jak se k parametru revenue dostane.

4.1.3.4. Vyhledávací tabulka (Lookup table)
Vyhledávací tabulka se vám může hodit v některých případech, kdy hodnoty proměnných z datové
vrstvy mají jiný tvar než ten, v jakém je potřebujete odesílat do jednotlivých systémů.
Příklad níže je využitelný pro dynamický remarketing Google Ads (0
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Dynamický remarketing). Popisuje situaci, kdy máte v GTM vytvořenou proměnnou datové vrstvy
(4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable)), s názvem například Page Type, do níž
načítáte informace o typu stránky ze zdrojového kódu. Tyto hodnoty však přesně neodpovídají
požadavkům Google Ads. Řešení je následující:
•

Vytvořte proměnnou typu Vyhledávací tabulka.

•

Na vstupu nastavte vaši proměnnou Page Type, která obsahuje hodnoty propisované ze
zdrojového kódu (hodnoty posílané v rámci volání dataLayer.push).

•

Vypište do sloupce Vstup všechny hodnoty, kterých proměnná Page Type na vašem webu
nabývá.

•

Ke každému vstupu napište do sloupce Výstup hodnotu, která svým tvarem splňuje
požadavky Google Ads.

Obrázek 21 - Příklad proměnné typu Vyhledávací tabulka

Vyhledávací tabulka se chová tak, že si „přečte“ hodnotu vstupní proměnné (v tomto případě Page
Type). Následně postupně prochází jednotlivé vstupy, které jste zadali. Jakmile najde ve sloupci
Vstup hodnotu, která se přesně shoduje s hodnotou vstupní proměnné, „uloží“ si jako výsledek
hodnotu ze sloupce Výstup a další řádky již neprochází.
Pokud shodu nenajde, bude jejím výsledkem tzv. výchozí hodnota. Pokud ji sami nenastavíte (tak
jako je tomu na obrázku výše), bude výchozí hodnota „undefined“. Můžete si však nastavit jinou
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výchozí hodnotu. Pod řádky se vstupy a výstupy se nachází políčko Nastavit výchozí hodnotu. Když
jej zaškrtnete, zobrazí se pole, kam je možné ručně vepsat libovolnou hodnotu tzv. natvrdo nebo
vložit jinou proměnnou, kterou máte v GTM vytvořenou.

Obrázek 22 - Nastavení výchozí hodnoty u proměnné typu Vyhledávací tabulka

4.2. Pravidla (Triggers)
4.2.1. Nejčastější typy pravidel
Spouštěcí pravidla jsou vázána na nějakou událost. Ve chvíli, kdy daná událost nastane a zároveň
jsou splněny všechny podmínky zahrnuté v pravidle, je značka (tag) spuštěna.
GTM rozeznává několik typů událostí:
•

Zobrazení stránky
Stránka se načítá postupně, musíte tedy zvolit „fázi“ načítání. V podstatě se jedná o
automatické události (eventy), které jsou během načítání stránky spouštěny.
Zobrazení stránky (Page view) – event gtm.js.
Stránka se začala načítat a odesílá prohlížeči informace o tom, co bude zobrazovat. GTM
skript byl spuštěn, tudíž GTM má již možnost pracovat s informacemi, které byly ve
zdrojovém kódu umístěné nad tímto skriptem.
 Model DOM je připraven (DOM Ready) – event gtm.dom.
Prohlížeč už ví, co všechno bude vykreslovat a odkud to bude načítat.
 Okno načteno (Window Loaded) – event gtm.load.
Veškerý obsah stránky byl načten. Byly dokončeny i veškeré skripty, které běžely na
pozadí.
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Obrázek 23 - typy pravidel ze sekce Zobrazení stránky

Pro měřicí skripty, které se mají spouštět na všech stránkách webu (například základní
remarketingové kódy), je možné využít již připravené pravidlo Všechny stránky (All pages),
které je v GTM k dispozici automaticky.
Pokud potřebujete kód spouštět jen na některých stránkách, je třeba vytvořit vlastní pravidlo
a doplnit jej o požadovanou podmínku.
•

Kliknutí
Všechny prvky (All Elements) – jakékoliv kliknutí myší na stránce
Pouze odkazy (Just Links) – kliknutí jen na odkazy, tedy na takové prvky, které ve
zdrojovém kódu obsahují:
 <a href=“https://cilova-url.cz>



Obrázek 24 - Pravidla typu Kliknutí

Obrázek níže ilustruje nastavení pravidla (triggeru) pro sledování kliknutí na stahování pdf
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souborů, které máte umístěné na webu. Budou se tedy měřit prokliky na odkazy, které
obsahují v linku pdf. Postup je následující:
1.
2.
3.

Vytvoříte nové pravidlo typu Kliknutí – pouze odkazy
Zvolíte Některá kliknutí na odkazy
Přidáte podmínku: Proměnná Click URL obsahuje .pdf
 Click URL je integrovaná proměnná, kterou je třeba nejprve aktivovat.
 Definovat kliknutí lze nejen pomocí odkazu, ale i pomocí dalších atributů, jako jsou
Třída prvku (Click Classes), ID prvku (Click ID) aj.

Obrázek 25 - Příklad nastavení pravidla: kliknutí na odkaz, který v URL obsahuje ".pdf"

•

Vlastní událost (Custom event)
Událost, kterou jste v rámci dataLayer.push definovali v proměnné „event“ (kapitola 3.2
Datová vrstva).
 V rámci volání dataLayer.push definujete proměnnou událost (event). V ukázkovém ecommerce kódu jste takto definovali „event: purchase“ (kapitola 3.2.3 Ukázka skriptu pro
e-shop). Následně můžete na základě této ručně definované události spouštět libovolný
skript.
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Obrázek 26 - Proměnná typu Vlastní událost

GTM dokáže tzv. odposlouchávat řadu dalších typů událostí. Jednotlivé události pak můžete
upřesňovat dalšími podmínkami.
Příklady dalších tzv. listenerů:


Scrollování na stránce



Spuštění YouTube videa



Odeslání formuláře



Změna historie – Google Analytics standardně neměří v URL parametry za znakem #. Chceteli tyto informace do GA zaznamenat, můžete sledovat změnu za tímto parametrem a spustit
měření do GA v okamžiku, kdy se parametr změní.



Časovač – dokáže spouštět značky po určitém čase. Například spustit Google Ads jen pro
zaujaté návštěvníky, kteří na stránce strávili 15 sekund a více.
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Obrázek 27 - Další typy pravidel
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4.2.2. Přidávání pravidel ke značkám

Obrázek 28 - Jak funguje spouštění skriptu

Aby se značka spouštěla, je třeba jí přiřadit pravidlo (trigger), které určuje, kdy se má značka
spustit (za jakých podmínek).
Když máte otevřenou značku, klikněte do pole „Spouštění“ a otevře se vám nabídka již
definovaných pravidel.

Obrázek 29 - Přidání spouštěcího pravidla ke značce
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Obrázek 30 - Vytvoření nového pravidla

Buď si vyberete z již existujících pravidel, nebo kliknete v pravém horním rohu na znaménko „+“ a
vytvoříte pravidlo nové (tvorbě pravidel se věnuje kapitola 4.2.4 Příklady nastavení pravidel
v GTM).

Obrázek 31 - Přidávání a odebírání pravidel, které spouštějí značku

Pravidlo můžete v rámci úprav značky kdykoliv odebrat nebo naopak přidávat další.
Ke značce může být přiřazeno více pravidel. Každé z nich značku spustí nezávisle na ostatních,
pokud bude splněna podmínka v něm specifikovaná.
Pokud budou například ke značce přiřazeny 2 pravidla a na webu nastane situace, že budou
splněny podmínky obou těchto pravidel, značka se spustí dvakrát. Pokud v dané situaci bude
splněna podmínka jen jednoho z nich, značka se spustí jednou.
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4.2.3. Vylučovací pravidla
Chcete-li zabránit, aby se značka v některých konkrétních případech spouštěla, přestože jsou
splněny podmínky pro spouštění, můžete použít vylučovací pravidla. Opět platí, že pokud je
splněno alespoň jedno vylučovací pravidlo, značka se nespustí.

Obrázek 32 - Přidání vylučovacího pravidla, které zajistí, že ve specifické situaci se značka nespustí

Obrázek níže ukazuje příklad značky, která odešle do GA událost s informací, že na webu došlo
k odeslání kontaktního formuláře. Tato data budou odeslána do GA v momentě, kdy byl na webu
odeslán jakýkoliv typ formuláře. Ovšem pokud se jednalo o registrační formulář, značka se
nespustí a data neodešle.
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Obrázek 33 - Příklad nastavení značky, která odesílá do GA událost

4.2.4. Příklady nastavení pravidel v GTM
4.2.4.1. Zobrazení stránky – Všechny stránky
Všechny stránky (All Pages)
•

Pokud značku chcete spouštět na všech stránkách webu, můžete využít defaultní pravidlo
Všechny stránky. Toto pravidlo je automaticky nastavené a nelze jej nijak upravovat.

•

Když ke značce přidáváte spouštěcí pravidla, najdete jej mezi dostupnými pravidly.
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Obrázek 34 - Přidání spouštěcího pravidla ke značce

Obrázek 35 - Výběr pravidla, které spustí značku na každé stránce webu

4.2.4.2. Zobrazení stránky – Některé stránky
•

Vytvoříte nové pravidlo typu Zobrazení stránky (Page View).
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•

Abyste mohli upřesnit, na které konkrétní stránce potřebujete značku spustit, kliknete na
Některá zobrazení stránek (Some Page View) a přidáte podmínku, pro jaký tvar URL je
pravidlo platné.

Obrázek 36 - Příklad nastavení pravidla, které spustí značku jen na určité stránce

4.2.4.3. Vlastní událost
Chcete-li spouštět značku na základě vlastní události definované v rámci dataLayer.push, je nutné
zvolit jako pravidlo (trigger) vlastní událost (custom event).

Obrázek 37 - Výběr pravidla typu Vlastní událost

Následně do textového pole Název události vepíšete hodnotu proměnné „event“ tak, jak jste si ji
definovali v kódu dataLayer.push. V ukázkovém kódu pro e-commerce měření (kapitola 3.2.3
Ukázka skriptu pro e-shop) má parametr „event“ hodnotu „purchase“, vepíšeme sem tedy
purchase.
Pravidlo může spouštět značky pokaždé, když se událost vyskytne (Necháme tedy zaškrtnutou
možnost Všechny vlastní události) Případně ji opět můžeme zpřesnit pomocí podmínek
(Zaškrtneme možnost Některé vlastní události).
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Následující příklad znázorňuje kombinaci vlastní události s pravidlem.
Pravidlo na obrázku níže zafunguje pouze tehdy, vyskytne-li se v dataLayer.push volání
‘event‘:‘purchase‘ a zároveň hodnota proměnné Total revenue bude vyšší než 100.

Obrázek 38 - Příklad nastavení pravidla typu Vlastní událost
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5. Vkládání konkrétních kódů do GTM
Tato kapitola vysvětluje, jak správně nastavit měřicí kódy (GA, remarketingové a konverzní kódy).

Kapitola obsahuje konkrétní postup, jak implementovat vybrané kódy pro Google Analytics,
Google Ads, Sklik atd. pomocí GTM. Veškeré značky, které vkládáme přes GTM, je nutné smazat
přímo ze zdrojového kódu webu. Tj. pokud již na webu měřicí kódy máte a přecházíte na GTM, je
třeba původní kódy z webu odstranit, aby nedocházelo k duplikaci měřených dat.
Každá podkapitola popisuje, jak nastavit:
•

základní měření návštěvnosti

•

měření dokončené objednávky

Vychází se z předpokladu, že ve zdrojovém kódu jsou implementovány skripty z kapitoly 3
Implementace GTM do webu:
•

3.1 Implementace základního kódu

•

3.2.3 Ukázka skriptu pro e-shop

5.1. Propojovač konverzí (Conversion Linker)
Aby se konverze měřily správně v různých typech webových prohlížečů, je potřeba nastavit v GTM
tzv. Propojovač konverzí[7]:
•

Přejděte na přehled značek a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko Nová.

•

Zvolte typ značky Propojovač konverzí (Conversion Linker).

•

Spouštěcí pravidlo vyberte Všechny stránky (All pages).

•

Značku uložte.
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Obrázek 39 - Výběr typu značky: Propojovač konverzí

Obrázek 40 - Nastavení značky typu Propojovač konverzí

5.2. Google Analytics
5.2.1. Universal Analytics
Pro webové stránky existují v současnosti dvě verze Google Analytics: Universal Analytics (UA) a
Google Analytics 4 (GA4). Přistupují k měření dat a k práci s nimi zcela odlišným způsobem.
V případě UA je základem sledování návštěv, zobrazení stránek a k nim příslušejících metrik. Logika
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GA4 je postavena na událostech. GA4 je v době psaní této publikace novým nástrojem, který se
stále ještě vyvíjí. Jedná se o BETA verzi.
Tento manuál se zaměřuje na UA. Pokud je tedy v textu řeč o GA, je tím vždy myšlena verze
Universal Analytics.

5.2.2. Základní měření návštěvnosti
Značku pro Google Analytics podporuje GTM automaticky.

Obrázek 41 - Výběr typu značky, která bude odesílat data do GA

Vytvořte novou značku typu Google Analytics: Universal Analytics
•

Typ měření: Zobrazení stránky

Obrázek 42 - Výběr typu dat, která se budou odesílat do GA
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•

Proměnná Nastavení Google Analytics:


V případě, že proměnná je již vytvořena, vyberte ji z nabízených možností.

Obrázek 43 - Přidání proměnné Nastavení Google Analytics




V opačném případě vytvořte novou proměnnou typu Nastavení Google Analytics.
V rozbalovacím menu zvolte Nová proměnná. V tu chvíli se otevře konfigurace nové
proměnné. Jakmile ji nastavíte, automaticky bude vložena do značky.

Obrázek 44 - Vytvoření nové proměnné Nastavení Google Analytics



Nastavení proměnné je rozebráno v kapitole 4.1.3.2 Nastavení Google Analytics (Google
Analytics settings).
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•

Spouštěcí pravidlo: Všechny stránky


Vyberte z nabídky pravidel (triggerů) Všechny stránky (All pages).

Obrázek 45 - Přidání spouštěcího pravidla ke značce

Obrázek 46 - Výběr typu pravidla, které bude značku spouštět
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Obrázek 47 - Příklad nastavení základní značky odesílající data do GA

5.2.3. Měření objednávky
Aby se v GA zobrazovala data o objednávce, je nezbytné nastavit Elektronický obchod také přímo
v GA. Jak na to popisuje kapitola 8.4 Nastavení Ecommerce v GA.
Co se týče nastavení na straně GTM, nejprve je třeba implementovat do zdrojového kódu webu
skript z kapitoly 3.2.3 Ukázka skriptu pro e-shop.

5.2.3.1. GA značka pro objednávku
Vytvořte novou značku typu Google Analytics: Universal Analytics.
•

Typ měření: Událost

Obrázek 48 - Výběr typu značky odesílající data do GA
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Obrázek 49 - Výběr typu dat, která budou do GA odesílána

•

Parametry měření událostí
Hodnoty polí vyplňte dle vlastních potřeb nebo se inspirujte příkladem na obrázku. Takto
určíte, co se bude propisovat v GA do jednotlivých dimenzí: Kategorie (Event category),
Akce (Event action), Štítek (Event label) a Hodnota události (Event value).
 Hodnoty můžete zadat tzv. natvrdo a následně se bude do GA posílat vždy stejná
hodnota. Nebo zvolte proměnnou – ta se zobrazuje ve složených závorkách a do GA se
bude vždy posílat aktuální hodnota, kterou v daný moment proměnná obsahuje.
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Obrázek 50 - Nastavení hodnot, které se budou propisovat do událostí v GA

Obrázek 51 - Výběr proměnné, jejíž hodnota se bude propisovat do GA události
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Obrázek 52 - Příklad nastavení hodnot propisujících do GA události

•

Nastavení Google Analytics: Vaše proměnná s identifikací GA

•

Elektronický obchod
V případě objednávky se jedná o data, která se mají v GA propisovat do e-commerce
přehledů. Proto je potřeba ve značce povolit Elektronický obchod.
 Zaškrtněte „Povolit přepsání nastavení v této značce“. Tím se zpřístupní nastavení, která
se „dědí“ z proměnné GA Nastavení. To, co zde upravíte, má vyšší prioritu než nastavení,
které této značce určuje proměnná GA Nastavení. Úpravy platí pouze pro tuto konkrétní
značku a na proměnnou GA Nastavení nemají žádný vliv.
 Rozbalte v konfiguraci značky Další nastavení, povolte funkce elektronického obchodu
nastavením hodnoty True a zaškrtněte „Použít datovou vrstvu“.
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Obrázek 53 - Nastavení měření v rámci Elektronického obchodu v GA

•

Spouštěcí pravidlo: Vlastní událost



Klikněte na Spouštění.
Vyberte z existujících pravidel, nebo vytvořte nové pravidlo (kliknutím na symbol „+“
v pravém horním rohu). Pokud vytváříte nové pravidlo, postupujte dle návodu v kapitole
5.2.3.2 Spouštěcí pravidlo pro objednávku.
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Obrázek 54 - Přidání spouštěcího pravidla ke značce

•

Výsledek nastavení značky pro měření objednávky by měl vypadat takto:

Obrázek 55 - Ukázka nastavení GA události pro měření objednávky
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5.2.3.2. Spouštěcí pravidlo pro objednávku
•

Nové pravidlo si pojmenujte tak, abyste věděli, že se jedná o dokončenou objednávku,
například „Transakce“. Pod tímto názvem ho později najdete v GTM v přehledu vytvořených
pravidel.

•

Zvolte typ pravidla Vlastní událost.

Obrázek 56 - Vytvoření pravidla typu Vlastní událost

•

V konfiguraci pravidla vyplňte pole Název události. Hodnota tohoto pole musí být totožná
s hodnotou parametru ‘event’, který je součástí dataLayer.push volání ve zdrojovém kódu
webu na děkovací stránce. V příkladu z kapitoly 3.2.3 Ukázka skriptu pro e-shop parametr
event obsahuje hodnotu purchase. Hodnota v poli Název události proto musí být také
purchase.
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Obrázek 57 - Příklad nastavení spouštěcího pravidla pro měření objednávky

5.3. Google Ads
Google Ads má v GTM přímou podporu, je tedy relativně snadné vložit základní typy kódů.

5.3.1. Remarketingový kód
Vytvořte novou značku:
•

Typ značky: Remarketing Google Ads

Obrázek 58 - Vytvoření značky typu Remarketing Google Ads

•

Číslo konverze:


Vložte proměnnou, ve které máte uložené vaše ID Google Ads (najdete jej
v remarketingovém kódu, který jste si vygenerovali v Google Ads, a to jako hodnotu
parametru conversion_id). Pokud proměnnou ještě nemáte vytvořenou, postupujte dle
kapitoly 4.1.3.1 Konstanta (Constant).
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Obrázek 59 - Přidání ID pro Google Ads
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•

Spouštěcí pravidlo: Všechny stránky

Obrázek 60 - Ukázka značky pro spouštění remarketingového kódu Google Ads

5.3.2. Konverzní kód
Konverzní kódy se nasazují na webech na různé typy konverzí, které potřebujete v rámci svých
kampaní sledovat (např. odeslání formuláře či přihlášení do newsletteru). Tato kapitola ukazuje
nastavení konverzního kódu na příkladu objednávky na e-shopu. Můžete jej následně využít jako
vzor pro nastavení měření vašich konverzí.
Postup pro nastavení konverzního kódu:
•

V Google Ads si vygenerujte konverzní kód.

•

V GTM vytvořte značku typu Měření konverzí Google Ads.
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Obrázek 61 - Ukázka nastavení značky pro spouštění konverzního kódu Google Ads

•

V konfiguraci značky vložte do pole Číslo konverze (Conversion ID) proměnnou, ve které máte
uložené vaše ID Google Ads (najdete jej ve vygenerovaném konverzním kódu, a to jako
hodnotu parametru conversion_id). Pokud proměnnou ještě nemáte vytvořenou, postupujte
dle kapitoly 4.1.3.1 Konstanta (Constant).

•

Do pole Štítek konverze (Conversion Label) zkopírujte hodnotu parametru conversion_label
z vygenerovaného konverzního kódu. Jedná se o unikátní ID pro daný typ konverze.

•

Hodnota konverze (Conversion Value) a ID objednávky (Order ID) jsou volitelné.


•

Můžete sem pomocí proměnných datové vrstvy nechat dynamicky propisovat hodnoty ze
zdrojového kódu. Návod, jak vytvořit proměnnou pro hodnotu objednávky, naleznete
v kapitole 4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable).

Spouštění
Nejčastější varianty pro spuštění konverzního kódu jsou:
1. Zobrazení děkovací stránky
 Postupujte dle návodu v kapitole 4.2.4.2 Zobrazení stránky – Některé stránky a
upravte podmínku pro tvar URL, který je specifický pro děkovací stránku na vašem
webu.
2. Vlastní událost – například Transakce
 Postup naleznete v kapitole 5.2.3.2 Spouštěcí pravidlo pro objednávku.
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5.4. Sklik
5.4.1. Retargeting
Detailní informace o nastavení retargetingu a také případné aktualizace naleznete v oficiální
nápovědě Skliku.[8]
Vytvořte novou značku typu Vlastní HTML:
•

Zkopírujte kód vygenerovaný v Skliku

•

Parametr seznam_retargetingId obsahuje unikátní ID

•

Spouštěcí pravidlo: Všechny stránky

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var seznam_retargetingId = 00000;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//c.imedia.cz/js/retargeting.js"></script>
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Obrázek 62 - Ukázka značky pro spouštění retargetingového kódu Sklik

5.4.2. Konverzní kód
Pro měření konverzí do Skliku vytvořte značku typu vlastní značka HTML (Custom HTML) a vložte
do ní následující skript, který vám vygenerovalo rozhraní Skliku.
<!-- Měřicí kód Sklik.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = 11111111;
var seznam_value = null;
var seznam_orderId = T123;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js"
async></script>
•

Hodnota parametru seznam_cId je ID unikátní pro daný typ konverze.

•

Hodnoty parametrů seznam_value může být null, nebo sem můžete vložit proměnnou. Jestli
sem budete chtít propisovat hodnou objednávky (jako je tomu na obrázku níže), vytvořte si
proměnnou dle návodu v kapitole 4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable). U
parametru seznam_orderId postupujte obdobně.
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Obrázek 63 - Ukázka značky pro spouštění konverzního kódu Sklik

•

Spouštění
Nejčastější varianty pro spuštění konverzního kódu jsou:
1. Zobrazení děkovací stránky
 Postupujte dle návodu v kapitole 4.2.4.2 Zobrazení stránky – Některé stránky a
upravte podmínku pro tvar URL, který je specifický pro děkovací stránku na vašem
webu.
2. Vlastní událost – například Transakce
 Postup naleznete v kapitole 5.2.3.2 Spouštěcí pravidlo pro objednávku.
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5.4.2.1. Jednotný konverzní kód pro Sklik a Zboží.cz
Jestli využíváte Zboží.cz, stačí konverzní kód Sklik jen rozšířit o další parametry[9]. Výsledný kód
naleznete v ukázce níže. Detailní popis nabízí nápověda Sklik[10].
<!-- Měřicí kód Sklik.cz a Zboží.cz -->
<script type="text/javascript">
var seznam_cId = 11111111;
var seznam_value = null;
var seznam_orderId = T123;
var seznam_zboziId = XXXX;
var seznam_zboziType = "standard";
</script>
<script type="text/javascript" src="https://www.seznam.cz/rs/static/rc.js"
async></script>

V GTM můžete také použít již připravenou šablonu[11].
Přejděte v GTM do galerie šablon a vyhledejte šablonu s názvem Sklik & Zbozi.cz.

Obrázek 64 – Vyhledání šablony v GTM galerii
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Obrázek 65 - Přidání šablony z galerie

Přidanou šablonu následně naleznete v nabídce typů značek. Vytvořte novou značku, klikněte na
konfiguraci a ve výběru typu značky vyhledejte Sklik & Zbozi.cz.

Obrázek 66 - Výběr typu značky Sklik & Zbozi.cz

Vyberte Typ měření: Konverze. Vyplňte hodnoty parametrů dle vygenerovaného kódu
v Administraci Zboží.cz[12].
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Obrázek 67 - konfigurace značky Sklik + Zboží.cz
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5.5. Dynamický remarketing
5.5.1. Úprava zdrojového kódu pro DRMK
Pro dynamický remarketing je potřeba, aby developer přidal do zdrojového kódu webu skripty
dataLayer.push s informacemi o typu zobrazené stránky a o produktech. Pokud máte na webu
nastavený Enhanced Ecommerce (Pokročilý Elektronický Obchod), pravděpodobně již všechny tyto
údaje v datové vrstvě máte. Stačí se tedy jen podívat, jak se jednotlivé proměnné v dataLayer.push
volání jmenují, a vytvořit si pro ně proměnné datové vrstvy v GTM dle návodu v kapitole 4.1.3.3
Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable).
Enhanced Ecommerce není předmětem této knihy. Ukážeme si tedy, jak řešit situaci v případě, že
v datové vrstvě nemáte k dispozici data pro dynamický remarketing.
Nejprve je potřeba vložit do zdrojového kódu dataLayer.push volání s potřebnými daty. Skripty
budou umístěny na každé stránce webu, a to ještě nad základním GTM kódem, (tj. typicky v sekci
<head>).
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Ukázka zdrojového kódu:
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta name="google-site-verification".....
…
<script>
var dataLayer = dataLayer || []; // Google Tag Manager
</script>
<script>
dataLayer.push({'pageType':'homepage'});
</script>

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,
f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WLJRT89');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
<meta charset="utf-8">
…
<title>H1.cz | Hybná síla pro váš online marketing</title>
…
</head>
<body class="page-uvod">
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTMWLJRT89"
height="0" width="0"
style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
<script>
…

Na každé stránce by se měl měřit typ stránky.
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<script>
dataLayer.push({
'pageType':'Homepage'
});
</script>

Parametr pageType bude obsahovat název typu stránky, například:








home
searchresults
category
product
cart
purchase
other

V případě stránek s detailem produktu bude skript navíc obsahovat také ID produktu a cenu bez
DPH:
<script>
dataLayer.push({
'pageType':'Product Detail',
'productName':'123',
'productPrice':80.00
});
</script>

Pro všechny tyto parametry vytvořte v GTM proměnné datové vrstvy. Proměnné si pojmenujte dle
vašich jmenných konvencí. V jejich konfiguraci vyplňte správně pole Název proměnné datové
vrstvy. Zkopírujte tam přesný název parametru z dataLayer.push skriptu. Detailní postup nabízí
kapitola 4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable).
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Obrázek 68 - Ukázka proměnné typu Proměnná datové vrstvy

5.5.2. Google Ads – Dynamický remarketing
Aktuální instrukce ověřujte vždy na oficiálních stránkách nápovědy Google Ads.[13]
Značku pro základní remarketing 5.3.1 Remarketingový kód stačí rozšířit o několik parametrů:
•

ecomm_prodid

•

ecomm_pagetype

•

ecomm_totalvalue
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Obrázek 69 - Ukázka nastavení značky pro dynamický remarketing Google Ads

Jako hodnoty vložte proměnné typu Proměnná datové vrstvy viz 4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy
(Data Layer Variable), do kterých se načítají data ze zdrojového kódu (z datové vrstvy), a to podle
příslušných parametrů.
Pozor: Hodnoty parametru ecomm_pagetype musí mít specifický tvar:








home
searchresults
category
product
cart
purchase
other

Pokud hodnoty vaší proměnné Page Type v GTM neodpovídají těmto požadavkům, můžete
využít proměnnou typu Vyhledávací tabulka a výsledné hodnoty upravit. Tuto proměnnou
následně použijte ve vaší značce pro Google Ads Dynamický remarketing jako hodnotu
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parametru ecomm_pagetype. Návod, jak vytvořit Vyhledávací tabulku, poskytuje kapitola
4.1.3.4 Vyhledávací tabulka (Lookup table).

5.5.3. Sklik – Dynamický retargeting
Pro vytvoření kampaně (více informací v nápovědě Sklik[14]) musíte splnit dva základní
předpoklady:
•

mít aktivovanou službu Zboží.cz (propojenou s Sklik účtem)

•

odesílat ze svého e-shopu feed s nabízeným zbožím

5.5.3.1. Cílení podle ITEM_ID
Vytvořte novou značku typu Vlastní HTML:
•

Zkopírujte kód vygenerovaný v Skliku.

•

Parametr seznam_retargetingId obsahuje unikátní ID.

•

Parametr seznam_itemId obsahuje ID produktu.


Aby se ID konkrétního produktu dynamicky propisovalo, použijte proměnnou datové
vrstvy (4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable)).

•

Parametr seznam_pagetype nabývá hodnoty „offerdetail“.

•

Spouštěcí pravidlo: zobrazení stránky s detailem produktu.

<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var seznam_retargetingId = 00000;
var seznam_itemId = "xxx";
var seznam_pagetype = "offerdetail";
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//c.imedia.cz/js/retargeting.js"></script>
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Obrázek 70 - Ukázka značky pro dynamický remarketing Sklik – Detail produktu

Značka by se měla spouštět na detailu produktu. Většinou si můžete vybrat jednu ze dvou
možností, jak toto nastavení provést:
1. URL stránky
2. Typ stránky dle parametru pageType
Varianta 1 - URL
•

Stránka s detailem produktu obsahuje v URL nějaký specifický řetězec, podle kterého lze
identifikovat, že se jedná o detail produktu (musí se nacházet na stránkách všech produktů a
zároveň nesmí být na žádném jiném typu stránky).

•

Příklad url: www.e-shop.cz/produkty/detail/propiska-123/

•

Postup:




Vytvoříte pravidlo typu Zobrazení stránky.
Zvolíte možnost Některá zobrazení stránek.
Přidáte podmínku, že URL musí obsahovat řetězec specifický pro vaše stránky s produkty
(ukázkovém příkladu: /produkty/detail/).
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Obrázek 71 - Ukázka pravidla, které bude spouštět značky na stránkách detailu produktu na základě tvaru URL

Varianta 2 – Parametr pageType
•

Využijete parametr pageType vysvětlený v kapitole 5.5.1 Úprava zdrojového kódu pro DRMK.

•

Postup:




Vytvoříte pravidlo typu Zobrazení stránky.
Zvolíte možnost Některá zobrazení stránek.
Nastavíte podmínku pro typ stránky. V tomto příkladu je proměnná v GTM pojmenována
Page Type. Hodnota parametru ve zdrojovém kódu, která identifikuje stránku s detailem
produktu, se zde nazývá „Product Detail“. Ve vašem případě tomu může být jinak, záleží
na implementaci.

Obrázek 72 - Ukázka pravidla, které bude spouštět značky na stránkách detailu produktu na základě hodnoty v proměnné, která
obsahuje informaci o typu stránky
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5.5.3.2. Cílení dle kategorie
Vytvořte novou značku typu Vlastní HTML
•

Zkopírujte kód vygenerovaný v Skliku.

•

Parametr seznam_retargetingId obsahuje unikátní ID.

•

Parametr seznam_itemId obsahuje kategorie a podkategorie oddělené znakem „|“ ve tvaru,
který odpovídá vašemu feedu.

•

Tuto hodnotu je třeba posílat ve zdrojovém kódu pomocí dataLayer.push skriptu do datové
vrstvy.

•

V GTM vytvoříte proměnnou typu Proměnná datové vrstvy a definujete ji podle názvu
parametru ve zdrojovém kódu (4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable)).

•

Parametr seznam_pagetype nabývá hodnoty „category“.

•

Spouštěcí pravidlo: zobrazení stránky kategorie produktů.

Obrázek 73 - Ukázka značky pro dynamický remarketing Sklik – Kategorie produktů

Značku spustíte pomocí podobného nastavení jako u Item ID, jen upravíte podmínky pro kategorii.
Opět si můžete vybrat jednu z variant:
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1. URL stránky


Vytvoříte pravidlo typu Zobrazení stránky a do podmínky zadáte tvar URL, který je
specifický pro stránky s kategoriemi produktů.

2. Typ stránky dle parametru pageType


Vytvoříte pravidlo typu Zobrazení stránky a do podmínky zadáte hodnotu proměnné Page
Type, která je platná pro stránky kategorií.

Obrázek 74 - Ukázka pravidla, které bude spouštět značky na stránkách kategorií produktů na základě hodnoty v proměnné, která
obsahuje informaci o typu stránky

5.6. Facebook pixel
5.6.1. Základní měření návštěvnosti
Facebook pixel si vytvoříte v Business Manageru. Postup naleznete v oficiální nápovědě
Facebooku.[15]
Vytvořte novou značku typu Vlastní HTML:
•

Zkopírujte kód vygenerovaný v Business Manageru.

•

Spouštěcí pravidlo: Všechny stránky.
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Obrázek 75 - Ukázka značky, která bude spouštět Facebook pixel

Jak můžete vidět, v ukázkovém obrázku je v kódu nahrazeno ID pixelu proměnnou FB ID. Tento
krok není nutný, ale v případě, že budete mít v GTM více FB pixelů, vám pomůže udržet
přehlednost.

5.6.2. Konverze a události
V rámci FB pixelu je možné měřit nejrůznější události (akce, které uživatel vykonal, nebo které
nastaly na webu). Některé tyto události lze v Business Manageru (dále BM) využívat k optimalizaci
kampaní a k vytváření okruhů uživatelů. Jedná se o tzv. standardní události, které se v BM
zaznamenávají jako konverze. Pokud je chcete používat, musíte při jejich měření dodržet
standardizované názvosloví. Doporučujeme si aktuální přehled událostí zkontrolovat v nápovědě
Facebooku.[16]
Příklad níže znázorňuje měření dokončené objednávky.
Vytvořte novou značku typu Vlastní HTML:
•

Zkopírujte kód vygenerovaný v Business Manageru.

•

Parametry value a currency můžete plnit hodnotami proměnných datové vrstvy (4.1.3.3
Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable)). Tyto parametry však nejsou povinné.

•

Nastavte, aby se před touto značkou ještě pro jistotu spustil základní Facebook pixel. Musí
totiž nejprve dojít k jeho inicializaci, jinak by se událost nezměřila.
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•

Spouštěcí pravidlo: Transakce, případně jiná událost dle potřeby. (5.2.3.2 Spouštěcí
pravidlo pro objednávku).

<script>
fbq('track', 'Purchase', {
value: '{{Transaction Total}}',
currency: '{{Transaction Currency}}'
});
</script>

Obrázek 76 - Nastavení značky pro měření konverzí v rámci Facebook pixelu
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V případě, že je na webu více různých FB pixelů, je potřeba u každé události specifikovat ID
příslušného FB pixelu, aby se data odeslala správně. Detailně je tato problematika vysvětlená na FB
blogu pro developery.[17]
Kód tedy bude lehce pozměněn:
<script>
fbq('trackSingle', '{{FB ID A}}', 'Purchase', {
value: '{{Transaction Total}}',
currency: '{{Transaction Currency}}'
});
</script>

5.7. Heuréka
5.7.1. Konverzní kód
Vytvořte novou značku typu Vlastní HTML:
•

Zkopírujte vygenerovaný kód z Heuréky.

•

Spouštěcí pravidlo: Transakce.

<script type="text/javascript">
var _hrq = _hrq || [];
var _hrqp = {{Transaction Products}} || [];
_hrq.push(['setKey', {{Heureka ID}}]);
_hrq.push(['setOrderId', {{Transaction ID}}]);
for (var i = 0;i<_hrqp.length;i++) {
_hrq.push(['addProduct', _hrqp[i].name, _hrqp[i].price, _hrqp[i].quantity]);
}
_hrq.push(['trackOrder']);
(function() {
var ho = document.createElement('script'); ho.type = 'text/javascript'; ho.async
= true;
ho.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www')
+ '.heureka.cz/direct/js/ext/1-roi-async.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ho, s);
})();
</script>
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Obrázek 77 - Ukázka značky pro kód Heuréka

Potřebujete zde několik proměnných:
•

Konstanta:


•

Heureka ID (4.1.3.1 Konstanta (Constant)) - obsahuje unikátní Heuréka klíč.

Proměnná datové vrstvy (4.1.3.3 Proměnná datové vrstvy (Data Layer Variable)):




Transaction ID
Transaction Total
Transaction Products – příklad na obrázku níže předpokládá, že je na děkovací stránce
implementován ve zdrojovém kódu webu skript z kapitoly 3.2.3 Ukázka skriptu pro eshop.
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Obrázek 78 - Ukázka Proměnné datové vrstvy, do které se budou propisovat informace o zakoupeném produktu

Při nastavování dodržte instrukce popsané na blogu Heuréka.[18] V případě, že nemáte
k dispozici detailní data o objednávce, naleznete tam i zkrácenou verzi měřicího skriptu.
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6. Testování
Než nová nastavení zveřejníte na ostrém webu, je potřeba vše správně otestovat.

6.1. Debug mód
Pro testování správné funkčnosti a správného spouštění skriptů slouží tzv. debug (ladící) mód:
•

Umožňuje bezpečné testování na ostrém webu.

•

Správce GTM na svém počítači může vidět jinou verzi, než která je tzv. live na ostrém webu:



•

GTM informuje





•

draft,
libovolnou verzi z historie.

o spouštění konkrétních značek (tagů),
o tom, které pravidlo (trigger) značku spustilo,
kolikrát se značka na stránce spustila,
jakými hodnotami se proměnné (variables) naplnily.

POZOR, v tomto módu jsou odesílána data do Google Analytics i do ostatních systémů (dle
spouštěných kódů).

Debug mód zapnete kliknutím na tlačítko Náhled (Preview).

Obrázek 79 - Zapnutí náhledu

GTM v tuto chvíli informuje, pokud se v nastavení nachází nějaké chyby v syntaxi skriptů, nebo že
nějaká značka, pravidlo či proměnná volají proměnnou, která pod daným názvem v GTM
neexistuje.
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Obrázek 80 - Při zapnutí náhledu GTM informuje o nalezených chybách

V takovém případě se zobrazí tabulka se třemi sloupci:
•

Typ


•

Umístění


•

Typ chyby, např. Neznámý název proměnné.

Odkaz na značku, pravidlo či proměnnou, kde se chyba nachází.

Popis


Detaily k chybě – např. název požadované proměnné, která nebyla nalezena.

Poté, co chyby opravíte, znovu spusťte Náhled.
Otevře se nové okno Tag Assistant, které vás vyzve k vyplnění URL stránky, na které chcete test
provádět. Zkopírujte sem URL adresu stránky a stiskněte tlačítko Start.
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Obrázek 81 - Pro spuštění ladicího módu je třeba zadat URL adresu testované stránky

Testovaná stránka se otevře v novém okně. Až Tag Assistant oznámí úspěšné propojení s webem,
klikněte na tlačítko Continue.

Obrázek 82 - Po propojení ladicího módu GTM s webem klikněte na tlačítko Continue
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V levé části okna Tag Assistantu uvidíte všechny události (eventy), které se ve zdrojovém kódu
posílají do datové vrstvy pomocí skriptu dataLayer.push – zobrazí se tam v momentě, kdy k nim
reálně dojde.
Vidíte zde také všechny tři fáze načítání stránky a GTM kontejneru:
•

Container Loaded = Zobrazení stránky – event gtm.js

•

DOM Ready = Model DOM je připraven – event gtm.dom

•

Window Loaded = Okno načteno – event gtm.load

V hlavní části okna se zobrazuje přehled spuštěných značek a následně značek, které se v GTM
nacházejí, ale na stránce spuštěny nebyly.
Pokud v levé části okna kliknete na některý event, změní se přehled v hlavní části okna podle toho,
které značky byly spuštěny na základě tohoto eventu.
Pokud některou ze značek rozkliknete, zobrazí se její detaily. V pravém horním rohu máte možnost
zvolit, jaké detaily si přejete vidět: Názvy GTM proměnných (Names), nebo jejich hodnoty (Values).

H1.cz s.r.o., Rozkošného 5, 150 00, Praha 5 | WWW.H1.CZ | INFO@H1.CZ | Tel.: +420 272 763 111

87/99

Internetové poradenství
a výkonnostní marketing

Obrázek 83 - Detaily spuštěné značky

V hlavní části okna Tag Assistant můžete přepínat mezi záložkami:
•

Tags


•

Variables


•

Zobrazuje aktuální hodnoty všech GTM proměnných v momentě spuštění vybrané
události.

Data Layer


•

Zobrazuje přehled spuštěných značek (Tags Fired) a nespuštěných značek (Tags Not
Fired).

Zobrazuje obsah datové vrstvy po spuštění vybrané události.

Errors
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Zobrazuje přehled chyb.

Obrázek 84 - Pro každou událost si můžete zobrazit v jednotlivých záložkách informace o stavu značek, proměnných, datových
vrstvách a chybách

6.2. Další nástroje pro kontrolu nasazených značek (tagů)
Pro detailní testování spouštění měřicích kódů existuje řada dalších nástrojů. Seznam níže
obsahuje příklady některých často používaných nástrojů, které si můžete přidat jako rozšíření do
svého webového prohlížeče Google Chrome.
Google Tag Asistant
Dokáže detekovat, jaké Google kódy jsou přes GTM spouštěny, a dokáže napovědět, jestli jsou
kódy nasazeny správně. Umožňuje nahrávání session událostí na webu a poté vyhodnocování ve
vlastním reportu. V internetovém obchodu Chrome jej naleznete pod názvem Tag Assistant (by
Google).[19]
WASP
Nástroj WASP, celým názvem WASP.inspector: Analytics Solution Profiler[20], vám dokáže říct, který
měřicí kód byl v jaký moment spuštěn, kam odeslal data (přes jaký nástroj či službu) a jaká data to
byla.
Facebook Pixel Helper
Praktický pomocník pro kontrolu správného spouštění Facebook pixelu a událostí se jmenuje
Facebook Pixel Helper.[21] Využijete jej pro ověření facebookových událostí včetně odesílaných
hodnot.

6.3. Bezpečný proces úpravy skriptů
V případě úpravy skriptů platí staré známé pravidlo „dvakrát měř, jednou řež”. Pokud si tedy v
konceptu (draftu) připravíte skripty, odladíte je pomocí vestavěné funkce ladění (debug), případně
dalších. Jakmile si vytvoříte požadovanou verzi, před jejím zveřejněním je dobré ještě provést
poslední revizi, zda je vše tak, jak potřebujete.
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Obrázek 85 - Proces úpravy skriptů
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7. Publikování (zveřejnění)
Všechny změny, které provedete v nastavení značek (tagů), pravidel (triggerů) a proměnných (variables),
se projeví až po takzvaném vypublikování.

Před publikováním změn nejprve vše důsledně otestujte podle předchozí kapitoly 6. Testování.
Proces publikování:
1. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

Obrázek 86 - Publikování GTM kontejneru

2. Vyberte si, jestli chcete publikovat změny na web, nebo pouze vytvořit novou verzi, kterou
poté může publikovat například administrátor.
3. Pojmenujte novou verzi podle toho, čím je důležitá, a případně doplňte informace
s popisem změn.

Obrázek 87 - V rámci publikování můžete publikovat provedené úpravy na web, nebo jen vytvořit verzi kontejneru, která se zatím na
ostrém webu nebude spouštět
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Od tohoto okamžiku se už všem uživatelům bude spouštět nová verze značek (tagů), pravidel
(triggerů) a proměnných (variables), které jste nastavili.
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8. Další tipy
Kapitola popisuje některé tipy, které se vám mohou hodit při práci s GTM, a také informace týkající se
pokročilejšího nastavování.

8.1. Export a import kontejneru
Pokud potřebujete GTM kontejner exportovat, nebo do něj naopak potřebujete importovat jiný
kontejner, přejděte do Správce.

Obrázek 88 - Možnosti pro import a export GTM kontejneru naleznete v sekci Správce

Všechny kódy z GTM kontejneru lze exportovat do textového souboru ve formátu JSON. Tento
soubor následně můžete importovat do jiného GTM kontejneru, aniž byste museli nastavovat
ručně kódy, které již máte vytvořené jinde.
Při importu kontejneru zvolte způsob, jakým budou kódy přidány do stávajícího GTM kontejneru.
•

Vyberte soubor ve formátu JSON, který chcete do svého kontejneru nahrát.

•

Vyberte nebo vytvořte pracovní prostředí (Workspace), kam kódy přidáte.

•

Máte na výběr ze dvou možností, jak import proběhne:
Přepsání (Overwrite) – Odstraní se existující značky, pravidla i proměnné a nahradí se
kódy z importovaného souboru.
 Sloučit (Merge) – Původní obsah kontejneru bude ponechán a nové kódy k němu budou
přidány.


H1.cz s.r.o., Rozkošného 5, 150 00, Praha 5 | WWW.H1.CZ | INFO@H1.CZ | Tel.: +420 272 763 111

93/99

Internetové poradenství
a výkonnostní marketing

•

V případě sloučení může dojít k situaci, že některé kódy v importovaném souboru mají stejné
názvy jako kódy ve stávajícím kontejneru. Přehled v dolní části okna vás informuje o tom,
kolik značek atd. bude importováno a kolik jich bude v důsledku shodných názvů změněno či
smazáno. Máte zde tedy opět na výběr ze dvou možností:
Přepsat konfliktní značky, pravidla a proměnné – Pokud některý z importovaných kódů
má stejný název jako kód ve vašem kontejneru, bude tento původní kód nahrazen.
 Přejmenovat konfliktní značky, pravidla a proměnné – Importované kódy se stejným
názvem jako původní kódy budou přejmenovány. Výsledný kontejner tedy bude
obsahovat všechny původní kódy beze změny a dále všechny nově importované kódy.


Obrázek 89 - Import GTM kontejneru

Po dokončení importu uvidíte v příslušném pracovním prostředí vašeho GTM kontejneru nové
značky, pravidla a proměnné. Upravte je dle potřeby a řádně otestujte.

8.2. Kopírování jednotlivých kódů mezi kontejnery
Někdy je zbytečné importovat celý GTM kontejner, protože potřebujete zkopírovat pouze některé
kódy. V těchto situacích se vám bude hodit nástroj GTM Tools.[22]
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Tento nástroj vám umožňuje procházet publikované verze vašich GTM kontejnerů, vybírat značky,
pravidla, proměnné či celé složky a přidávat si je do košíku, jako když nakupujete v e-shopu.
Následně přejdete do košíku a nastavíte, do kterého GTM kontejneru si přejete kódy zkopírovat.

8.3. Značka – možnosti
Když máte otevřenou konfiguraci jakékoliv značky a kliknete v pravém horním rohu na tři svislé
tečky, rozbalí se nabídka možností další práce se značkou.

Obrázek 90 - Značka – možnosti

Zde můžete:
•

Vytvořit kopii značky.

•

Smazat značku.

•

Pozastavit spouštění značky, což znamená, že značka se nebude vůbec spouštět, a to
nehledě na to, zda jsou splněny podmínky spouštěcích pravidel.

•

Zobrazit změny, které jste v nastavení značky provedli od poslední verze.

•

Zobrazit poznámky. Zde můžete přidávat poznámky ke značce.

8.4. Nastavení Ecommerce v GA
Aby se GA zobrazovala měřená data týkající se elektronického obchodu (Ecommerce), je třeba
provést příslušné nastavení také přímo v GA.
•

Ve svém GA účtu najděte požadovanou GA službu (Property) a Výběr dat (View).

•

Přejděte do Správce a v posledním sloupci (na úrovni Výběru dat) klikněte na Nastavení
elektronického obchodu.

•

Povolte měření elektronického obchodu.
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Obrázek 91 - Nastavení Ecommerce v GA

Pokud budete chtít sledovat detailnější informace o výkonu produktů, průchodu jednotlivými
kroky košíku atd., budete potřebovat nastavit Rozšířený elektronický obchod[23] (Enhanced
Ecommerce). Jedná se o pokročilejší nastavení na úrovni GA, GTM i zdrojového kódu, což je téma
nad rámec tohoto manuálu. V případě zájmu o tuto problematiku doporučujeme projít nápovědu
pro developery[24] nebo se obrátit na H1.cz.[25]

8.5. Další zdroje
Věříme, že vám tato příručka poskytla mnoho cenných tipů a rad. Pokud stále v něčem tápete
nebo byste se rádi dozvěděli něco víc nejen z oblasti webové analytiky, doporučujeme vám
navštívit školení či webináře od H1.cz. Vybírat můžete z kurzů pro začátečníky i pokročilé, na
kterých vám budou k ruce zkušení lektoři. Přehled veškerých školeních najdete na
www.h1.cz/skoleni.
Pokud máte rádi přehled o novinkách z oboru, určitě si nenechte ujít také blog Hájedničky
s užitečnými články přímo od specialistů z H1.cz.
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9. Seznam odkazů
1.

Přehled zveřejněných novinek v GTM:
https://support.google.com/tagmanager/answer/4620708?hl=cs&ref_topic=6003219

2.

Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com/

3.

AMP: https://support.google.com/tagmanager/answer/9205783?hl=cs

4.

Server: https://developers.google.com/tag-manager/serverside

5.

Universal Analytics – elektronický obchod:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6107169?hl=cs

6.

Pokročilý elektronický obchod (Universal Analytics) – Nápověda pro developera:
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce

7.

Propojovač konverzí: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=cs

8.

Sklik – Retargetingový kód:
https://napoveda.sklik.cz/cileni/retargeting/retargetingovy-kod/

9.

Sklik + Zboží.cz – Konverzní kód (článek):
https://blog.seznam.cz/2020/11/zjednodusujeme-mereni-konverzi-a-propojeni-uctu-ssklikem/

10. Sklik + Zboží.cz – Konverzní kód (popis kódu): https://napoveda.sklik.cz/mereni-

uspesnosti/konverze/konverzni-kod-pro-sklik-zbozi-cz/
11. GTM šablona pro kód Sklik + Zboží.cz:

https://tagmanager.google.com/gallery/#/owners/marketingmakers/templates/sklikgt
mtemplate
12. Administrace Zboží.cz: https://admin.zbozi.cz/loginScreen?url=%2F
13. Google Ads – Remarketing: https://support.google.com/google-

ads/answer/3103357?hl=cs&ref_topic=3180758
14. Sklik – Dynamický retargeting (DRTG): https://napoveda.sklik.cz/typy-

cileni/dynamicky-retargeting/
15. Facebook – Vytvoření a instalace Facebook pixelu:

https://www.facebook.com/business/help/952192354843755
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16. Facebook – Specifikace pro standardní události Facebook pixelu:

https://www.facebook.com/business/help/402791146561655?id=1205376682832142
17. Facebook – Více FB pixelů na stránce:

https://developers.facebook.com/ads/blog/post/v2/2017/11/28/event-tracking-withmultiple-pixels-tracksingle/
18. Heuréka – Měření konverzí: https://blog.heureka.cz/2018/01/09/lekce-8-mereni-

konverzi/
19. Tag Assistant (by Google): https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-

by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
20. WASP.inspector: Analytics Solution Profiler:

https://chrome.google.com/webstore/detail/waspinspector-analyticss/niaoghengfohplclhbjnjheodgkejpih
21. Facebook Pixel Helper: https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-

helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc
22. GTM Tools: https://www.gtmtools.com/main/
23. Rozšířený elektronický obchod (Enhanced Ecommerce):

https://support.google.com/analytics/answer/6014841?hl=cs
24. Enhanced Ecommerce (UA) Developer Guide: https://developers.google.com/tag-

manager/enhanced-ecommerce
25. H1.cz – kontakt: https://www.h1.cz/kontakt
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10. Autoři a spoluautoři
Na vzniku tohoto dokumentu se podíleli tito autoři:
•

Roman Appeltauer, roman@signals.cz

•

Jakub Drahokoupil, jakub.drahokoupil@me.com

•

Martin Marko, mmarko17@gmail.com

•

Anna Volčíková, anna.volcikova@h1.cz

•

Marek Herel, marek.herel@h1.cz
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