
 
 

JAK NA A/B TESTOVÁNÍ ČASŮ ROZESÍLEK 

NEWSLETTERŮ V GETRESPONSE 

NÁVOD KROK ZA KROKEM 

 



 
 

 
 

1. Přihlaste se do svého GetResponse účtu na adrese http://getresponse.com/login.html  

2. V hlavním menu klikněte na Messages a vyberte Create Newsletter 

 

3. V nastavení zprávy vyplňte název zprávy (Message name), předmět (Subject), adresu 

odesílatele (From) a další možnosti nastavení. 

4. Zaklikněte u možnosti A/B test možnost ON (aktivní). 

5. Přejděte k dalšímu kroku kliknutím na tlačítko v pravém dolním rohu Next step. 

http://getresponse.com/login.html


 
 

 
 

6. Vytvořte newsletter a klikněte na Next Step 

7. Dostali jste se na stránku s výběrem možností A/B testování, vyberte možnost Delivery time 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. Zvolte, zda chcete testovat den v týdnu (days of the week) nebo časy odeslání (times of the 

day). 

 

 TESTOVÁNÍ DNŮ V TÝDNU 

Můžete si navolit až pět různých dnů v týdnu, které chcete otestovat a vzájemně srovnat. Čas 

rozesílky je u všech testovacích zpráv stejný a řídí se navoleným časem v A variantě zprávy. 

 

 

Poznámka: nejzazší datum testovacích zpráv je v tomto případě o týden později od první zprávy 

(A). Zvolíte-li si v A variantě rozesílky jako rozesílací den pondělí 20. 7. 2015, další varianty zprávy 

budete moci rozeslat nejpozději v neděli 26. 7. 2015. 



 
 

 
 

 

 TESTOVÁNÍ ČASU ROZESÍLKY 

Můžete si zvolit až pět různých časů odeslání zprávy, kterou chcete testovat (během téhož dne). 

 

Poznámka: Nejnižší možný interval mezi rozesláním jednotlivých variant zpráv je 30 minut. 

9. Klikněte na Next step a dostanete se na stránku s nastavením A/B testování 

  



 
 

 
 

10. Vyberte z vašich kampaní ty, na které chcete newsletter odeslat 

Poznámka: Testy realizované na méně než 250 příjemcích nemají dostatečnou vypovídající 

hodnotu. Vyberte kampaně tak, aby počet příjemců byl minimálně 250. 

 

11. Vyberte své preference v sekci A/B Test configuration 

Jak chcete procentuálně rozdělit testovací zprávy a rozesílku vítězné varianty? 



 
 

 
 

Testovací varianty můžete rozeslat na maximálně 50 % kontaktů. Zbylým 50 % se rozešle vítězná 

varianta vaší zprávy. 

Chcete, aby se vítězná zpráva rozeslala automaticky nebo manuálně? 

Pokud zvolíte možnost odeslání vítězné zprávy automaticky (Send best message automatically: ON), 

odešle se po skončení testu systémem automaticky v nejbližší možný okamžik, kdy nastane stejný čas 

a/nebo den v týdnu jako v případě neúspěšnější zprávy z testu. 

V opačném případě budete moci zvolit, kterou variantu zprávy rozešlete, nicméně budete to muset 

udělat manuálně z účtu GetResponse po skončení testu. 

Podle jakého kritéria chcete hodnotit úspěšnost zprávy? 

V kolonce Choose the best message by můžete zvolit kritérium, podle kterého se bude určovat 

úspěšnost zprávy: 

Open rate – procento otevření vybrané zprávy 

Click rate – procento prokliků vybrané zprávy 

Jak dlouho chcete, aby testování probíhalo? 

V kolonce Test analysis duration upon each messages delivery můžete zvolit, jak dlouho chcete, aby se 

vyhodnocovala data z odeslaných zpráv. Minimálně lze nastavit 1 den, maximálně můžete data sbírat 

14 dnů. 

  

http://www.vceliste.cz/slovnik/open-rate/
http://www.vceliste.cz/slovnik/click-through-rate-mira-prokliku-ctr/


 
 

 
 

Chcete dostat upozornění e-mailem po skončení testu? 

V poslední kolonce Send notification once the test is complete to můžete zvolit e-mailovou adresu, na 

kterou chcete poslat zprávu o skončení testu. 

12. Pokud máte vše nastaveno, klikněte na Next step. Hotovo! 

 13. MessagesPokud chcete vidět výsledky průběhu testování, jděte v hlavní nabídce na  a z nabídky 

My newslettersvyberte . 

Původní záznam nyní obsahuje ikonku A/B testu. Tu když rozkliknete, rozbalí se vám všechny varianty 

zprávy a jejich výsledky. Zde se zobrazují i průběžné statistiky v případě, že testování ještě není 

u konce. 

14. Jakmile skončí test, můžete výsledky analyzovat. Statistiky, grafy a další data získaná testováním 

najdete v hlavním menu v Statistics v nabídce Email Analytics. 

Zvolte kampaň, kterou jste testovali a vyberte konkrétní newslettery, které chcete srovnat. Ukáží se 

vám kompletní data o každém newsletteru včetně Open rate, Click rate, Bounce rate, Complaint rate 

a sdílení na sociálních sítích. Tyto informace můžete využít pro optimalizaci příští rozesílky. 


