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Co je GTM?



● Nástroj na správu skriptů

Tag Management System



Google Tag Manager



GTM - Proč ho využívat?

Starý proces (1-3 týdny)
● Rozhodnete nastavit 

měřící kód nebo novou 
událost

● Předáte informaci web 
administrátorovi

● Odsouhlasení a testování 
nasazení

● Zobrazení dat v reportech

Nový proces (1-3 hodiny)

● Rozhodnete nastavit 

měřící kód nebo novou 

událost

● Sami nastavíte a 

otestujete v GTM

● Zobrazení dat v reportech



Přehled všech kódů a logiky měření



Historie změn a zodpovědných osob



Implementace

● Postup založení a instalace GTM
● Po založení kontejneru požádejte webové 

administrátory pro nasazení GTM skriptů na web

https://www.sun.cz/nastroje/navody-pro-klienty/zalozeni-google-tag-manageru


Testovací prostředí dnes

● Ukázkové interakce k nastavení na URL adrese 
https://www.fragile.cz/gtm-workshop/

● Nastavujte v testovacím GTM (GTM Test - Fragile.cz - 
GTM-M2VDCJS)

● Testovací GA profily
○ GTM Test - Fragile.cz - UA-21322988-27
○ GTM Test - Fragile.cz - GA4

https://www.fragile.cz/gtm-workshop/


Rozhraní

• Značky - Všechny skripty vložené do GTM
• Pravidla - Určená pravidla, na základě kterých se spouští 

skripty
• Proměnné - Určité hodnoty, například URL, Text tlačítka, 

Název videa









1. Cvičení - Implementace GA



● GTM-M2VDCJS (GTM Test - Fragile.cz)

● Založení nového tagu Universal Analytics - typ Pageview

● Nová proměnná Google Analytics Settings

● Vložení měřícího kódu - UA-21322988-27

● Trigger - spuštění všech stránkách (All pages)

1. Cvičení - Implementace GA



● Admin - > Data Streams -> Zvolte DataStream - Measurement ID:

● Tag - Google Analytics: GA4 Configuration

2. Implementace GA4



Značka, Pravidlo, Proměnná

Značka                         

(Tag)

Pravidlo

(Trigger)

Proměnná

(Variable)

● Kód, který se spustí                   
● Např: Google Analytics, Google Ads, Sklik
● v rámci GA např: zobrazení stránky, odeslání formuláře, scroll..

● Pravidlo, kdy se kód(y) spustí                
● Např: Zobrazení stránky, kliknutí na tlačítko, odeslání formuláře

● hodnota (text, číslo)             
● použije se v kódu, či jako podmínka pro pravidlo
● např: spouštěj jen na stránce “/kontakt”



Typické požadavky měření



Typické požadavky měření - Google Analytics

● Zobrazení konkrétní stránky - kontakt

● Click na tlačítko na webu

● Odeslání formuláře

● Přehrání Youtube Videa

● Stažení pdf souboru

● Odchozí klik

● Scroll na stránce

● *Custom Event

● *E-commerce



Typické požadavky měření - Google Analytics

1) Aktivace proměnných

2) Vytvoření pravidla

3) Analýza dat v debug mode

4) Vytvoření značky (navázáno na pravidlo)

5) Testování (Preview)

6) Testování (GA Realtime)

7) Publikace (Submit)

8) Testování 



Úvodní nastavení (Aktivace proměnných)

● Proměnné (built-in vs. custom)

● Pro využití proměnných pro danou interakci je třeba je aktivovat

● Variables -> Built in Variables -> Configure



Clicknutí na tlačítko/odkaz na webu

● Proměnné kliknutí (Clicks)



Pravidlo - Kliknutí na odkaz / na tlačítko

● Dva typy (all clicks, just links) - just links většinou funguje lépe (musí 

odkazovat na URL

● Lze definovat pravidlo dle ID, Class, Obsahu, URL



Cvičení

● https://www.fragile.cz/gtm-workshop/

● Nastavte 2x Trigger

○ 1. při kliknutí na odkaz “kontaktujte nás”

○ 2. při kliknutí na tlačítko “kontakt”

Trigger - Just links -> Some Link Clicks -> Omezení podle proměnné 

(Click text, Click URL, Click ID?)

https://www.fragile.cz/gtm-workshop/


Odeslání formuláře

● Aktivace proměnných (Forms)



Příklad: nastavte odeslání formuláře na stránce “/gtm-workshop/”

Trigger - Form Submission



Přehrání Youtube Videa

● Aktivace proměnných 

(Forms)



● Potřeba označit jaké interakce chceme zachytit (Start, Complete, Progress)

● Omezení na konkrétní video (např “Video Title)

Trigger - Youtube Video



Scrolling

● Aktivace proměnných 

(Scrolling)



Trigger - Scroll Depth Threshold

● V rámci jednoho pravidla nastavíme % pro spuštění eventu při zobrazení 

dané části stránky

● Typicky: 25,50,75,90, 100%



● Stejný trigger, jako pro měření kliků (Just links)

● Proměnná Click URL (končí na .pdf)

Zobrazení / Stažení PDF Souborů



● Stejný trigger, jako pro měření kliků (Just links)

● Mail: Proměnná Click URL obsahuje: “mailto:”

● Telefon: Proměnná Click URL obsahuje: “tel”

Kliknutí na email / telefon



Nastavení událostí Google 
Analytics



● Máme hotové podmínky/triggery pro zvolené interakce měření

● Nastavíme tagy (značky) pro odeslání události do Google Analytics

Universal Analytics - Události



● Pro události můžete definovat několik parametrů:

○ Kategorie - je povinný údaj, základní rozřazení událostí

○ Akce – popis konkrétní kategorie události, např. stažení, přehrání…

○ Štítek – volitelný popisek upřesňující konkrétní událost

○ Hodnota – číselná proměnná

● Výsledky jsou zobrazeny v GA přehledu Obsah -> Události

● Každá událost lze měřit jako cíl

Universal Analytics - Události



Universal Analytics - Události



● Tag Google Analytics: Universal Analytics -> Track Type “Event”

● Definuji Category, Action, Label (možno využívat dynamických hodnot)

● Non-interaction hit (důležité nastavit “true” pro Scroll a Timer) - ovlivňuje 

Bounce Rate

● Zvolit Google Analytics Settings Variable dle GA služby, kam chci událost 

zaslat

Vytvoření tagu - události



● Category “Scroll”-> Action a label 

-> dynamické hodnoty

● Non-interaction hit - True!

● Trigger - Scroll Depth

Příklad Scroll Tracking



● Otestuji v Debug Mode “Preview”

Příklad Scroll Tracking



● Mnoho Interakcí měřených automaticky, pokud je zapnutý Enhanced 

Measurement

Nastavení události GA4



● Tag Google Analytics: GA4 Event

● Zvolím vybraný konfigurační tag

● Definuji unikátní název události, případně parametry

Nastavení události GA4



● Po vytvoření pravidel a značek testuji, že vše funguje dle předpokladů

Debug Mode - Testování



Datová vrstva



● Komunikační kanál mezi webem a dalšími službami (GTM z ní načítá 

hodnoty proměnných)

DataLayer (Datová Vrstva)



● Pro programátory je možné definovat zadání pro implementaci Datové 

Vrstvy -> využití pro webovou analytiku (Ecommerce, vlastní potřeby 

měření)

● Příklad Dokumentace pro E-commerce

DataLayer (Datová Vrstva)

https://docs.google.com/document/d/16EmiU2aOFzY9qmD8oCXUNebrFQ21WO_QWKQ3mlYQr0s/edit#heading=h.o202pfk321r7


● Ukázka - Marimex

DataLayer + Debug Mode



● Jakákoliv událost odesílaná do Datové vrstvy lze nastavit jako trigger

● Trigger: Custom event -> Event name - hodnota z datové vrstvy, nebo 

dokumentace

Vlastní událost



● Pokud chcete využít hodnoty z datové vrstvy pro práci v GTM, je třeba je 

definovat

● Název proměnné zjistím z dokumentace, nebo datové vrstvy

● Variables -> User Defined Variables -> Data Layer Variable

Vlastní proměnná



Propojení s reklamními 
systémy



● Každý reklamní systém má svůj Pixel / Retargeting kód, který se musí 

spouštět s načtením každé stránky

Základní značky - Pixely



● Šablona v rámci GTM

● Základní Pixel - Google Ads Remarketing (vložení “Conversion ID” z reklamního 

účtu). 

● Trigger - většinou All Pages

Google Ads



● Předdefinovaná šablona v rámci GTM

● Potřeba vytvořit konverzi v rámci Google Ads (vygenerované Conversion ID a 

Conversion label) - > Vložím do značky v GTM

● Trigger - zvolená interakce pro konverzi

Google Ads - Konverze



● Není šablona v rámci GTM -> tag Custom HTML

● Konverzní kód vygenerovaný v Skliku (zkopíruji do obsahu tagu)

● Trigger - All pages

Sklik - Retargeting



● Není šablona v rámci GTM -> tag Custom HTML

● Konverzní kód vygenerovaný v Skliku (zkopíruji do obsahu tagu)

● Trigger - zvolená interakce pro konverzi

● Možnost odesílat dynamické hodnoty skrz vlastní proměnné 

Sklik - Konverze



● Není šablona v rámci GTM -> tag Custom HTML

● Třeba vygenerovat unikátní Pixel pro každou doménu

● Trigger - All pages

● Nastavení spuštění 1x za stránku

Facebook



● Není šablona v rámci GTM -> tag Custom HTML

● Předdefinované doporučené názvy eventů

● Podoba vždy script fbq(ʻtrack ,̓ ʻnazev udalostiʼ)

● Možnost odesílat dynamické hodnoty skrz vlastní proměnné 

Facebook - události / konverze

https://www.facebook.com/business/help/402791146561655?id=1205376682832142


● Pozor! třeba nastavit u FB událostí Tag Sequencing -> kontrola spuštění Pixelu 

před událostí

● Bez toho se události nemusí spárovat s Pixelem domény

● Advance settings - Tag Sequencing -> Fire a tag before “Event name” -> Vybrat 

tag s Facebook Pixelem

Facebook - události / konverze



Další témata



● Nastavení E-commerce měření

● Dynamický retargeting Google Ads, Sklik, Facebook

● Cookies a Consent Mode

● Heatmapy

● Další reklamní systémy (Adform, Bing, Yandex, LinkedIn…)

● Měření Single Page / Javascript webů

Příští školení


