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Abstrakt a klí čová slova 
 
 

Abstrakt 
 
      Tato bakalářská práce má za cíl popsat průběh absolvování individuální odborné 
praxe ve firmě Netdevelo s. r. o. Celá práce je zaměřená na internetový marketing a to 
především na SEO optimalizaci, jelikož právě touto činností jsem se v průběhu celé své 
odborné praxe zabýval. V úvodních kapitolách práce je popsáno zaměření firmy a mé 
pracovní zařazení. V dalších kapitolách pak pokračuji v popisování svých zadaných úkolů 
a zvoleného postupu při jejich řešení. Nakonec je celá praxe zhodnocena z pohledu 
nabytých znalostí a dovedností a celkovým přínosem pro mě samotného.  
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Abstract 
 
      This bachelor thesis is intended to describe the sequence of the completion of 
individual professional experience in the company Netdevelo Ltd. All work is aimed at 
internet marketing and above all the SEO optimalization, as it is the business I have 
throughout my professional experience dealt with. In the introductory chapters of my 
thesis is described the orientation of the company and my work position. In the following  
chapters I continue describing my tasks, chosen procedures and solutions. Finally, the 
whole experience is evaluated in terms of acquired knowledge and skills and the overall 
benefit for myself. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

Copywriting  -  Psaní úspěšných textů 

E-shop – Internetový obchod, objednávkový portál 

Google Analytics – Celosvětové statistiky 

HTML – HyperText Markup Language 

Link Building – Budování zpětných odkazů 

PageRank – Ohodnocení důležitosti webových stránek od Google 

PPC – Pay per Click 

Robot – Vyhledávací robot, spider, bot 

S-Rank – Ohodnocení důležitosti webových stránek od Seznam.cz 

SEO – Search Engine Optimalization 

WWW – World Wide Web 
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1.   Definice použitých symbolů a zkratek 
 

Copywriting 

Neboli psaní úspěšných textů je činností, při které copywriter píše text, který má vysoké 
šance upoutat pozornost čtenářů. V našem případě se jedná o psaní textů na webové 
stránky za využití nejvhodněji volených slov tak, aby každý návštěvník textu rozuměl, 
případně ho přesvědčil  o kvalitách zboží či dokonce jeho koupi. 

Fulltextový vyhledávač 

Fulltextové vyhledávání, (z ang. full – celý, plný a text) je speciální způsob vyhledávání 
informací v databázích nebo v textových souborech, které jsou obvykle předem 
připraveny, tj. indexovány, aby bylo možno nalézt libovolné slovo v nejkratším možném 
čase. Při full-textovém vyhledávání vyhledávací algoritmus prozkoumává všechna slova 
v každém uloženém dokumentu a pokouší se je porovnat se slovy zadanými uživatelem. 

Google Analytics 

Google Analytics je bezplatná aplikace, která Vám umožní získat mnoho užitečných 
informací o návštěvnících Vašich webových stránek. Registrovaným uživatelům 
umožňuje dát si do vlastních stránek měřící kódy a pak se koukat na pokročilé statistiky 
stránek. 

Html 

Je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému 
World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 

Link building 

Neboli budování externích zpětných odkazů, je vlastně webová obdoba public relations. 
Zatímco public relations mají za cíl, aby se o vás co nejvíce, a pokud možno v dobrém, 
mluvilo či psalo, cílem link buildingu je, aby se na vaše stránky co nejvíc odkazovalo.  

PageRank 

PageRank je algoritmus, který ukazuje na jedenáctistupňové škále od 0 do 10 
hodnověrnost WWW stránky. Na výši PR záleží potom pozice zobrazení ve výsledcích 
vyhledávání. Autory jeho původního algoritmu jsou bývalí studenti Standfordské 
univerzity Lawrence Page a Sergey Brin – zakladatelé vyhledávače Google. 
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PPC 

Pay Per Click z anglického platba za proklik. Patří mezi nástroje internetové reklamy. 
Princip Pay per Click spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy 
zaúčinkovala. Inzerent tedy platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Mezi 
nejznámější PPC patří AdWords, Sklik, eTarget. 

Robot 

Vyhledávací robot (bot nebo též spider – „pavouk“) je automatický program, který 
prochází celý Web. Procházení Webu se dělá tak, že robot dostane na začátku seznam 
atraktivních vstupních míst (odkazů), jejichž obsah si přečte, uloží na disk do databáze a 
zapamatuje si navštívenou adresu odkazu, aby se na ni již podruhé nevracel. Z obsahu 
stažené stránky vybere seznam všech obsažených odkazů a opět všechny odkazy navštíví 

S-rank 

Podobně jako u Google je S-rank stránky veličina, která by měla vyjadřovat důležitost 
každé stránky na českém webu. Počítá se zejména z odkazové sítě algoritmem, který 
zohledňuje jednak odkazy, které na stránku míří, ale i to, kam ze stránky odkazy vedou. 
Přesný výpočet S-ranku není veřejný. 

SEO  (optimalizace pro vyhledávače)  

Je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich 
forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových 
vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou 
webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené 
návštěvníky. 

WWW  

Také pouze zkráceně web, ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro 
aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených 
hypertextových dokumentů. 
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2.   Popis odborného zaměření firmy, u které 
student vykonal odbornou praxi, a popis 
pracovního zařazení studenta 

 

Odbornou praxi jsem vykonával ve firmě Netdevelo s. r. o. Firma se zabývá 
především vývojem profesionálních internetových aplikací, internetových obchodů a 
objednávkových portálů na míru. Dále firma nabízí a provádí spravování a poradenství v 
oblasti PPC kampaní jako jsou Sklik, AdWords, optimalizace stránek pro lepší umístění 
ve vyhledávačích (SEO analýza, SEO optimalizace, copywriting), tvorbu grafiky a 
provoz serverů a webhostingu s vysokým důrazem na kvalitu a spolehlivost. Pilotním 
produktem této společnosti je internetový obchod ShopSys.  

Mou každodenní pracovní náplní byla právě SEO optimalizace a úkoly s ní spojené. 
A to především poradenství klientům, řešení SEO strategií, tvorba zpětných odkazů, tzv. 
link building, a copywriting, tedy psaní kvalitních obchodních textů. 

 

3.   Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné 
praxe 

 

Během své odborné praxe jsem dostal mnoho zajímavých úkolů, se kterými jsem se 
musel, ať už sám, nebo s pomocí kolegů, vypořádat. V prvé řadě to byly především krátké 
telefonické konzultace klientům, kdy jsem se snažil nabídnout a vysvětlit moduly v rámci 
SEO optimalizace. Postupem času jsem se začal o optimalizaci pro vyhledávače hlouběji 
zajímat i v osobním životě a nejen v práci, a tak jsem získával stále více znalostí a 
především zkušeností. Přicházely i nové a zajímavější úkoly. Dostával jsem na starost 
optimalizace celého projektu, tedy šlo o to, v prvním kroku klientovi zavolat nebo si 
domluvit osobní schůzku v sídle firmy a nejprve mu vysvětlit základní principy SEO 
optimalizace a navrhnout určité změny na stránkách, by pomohli lepšímu umístění ve 
fulltextových vyhledávačích. Dále tyto změny provést a napsat kvalitní texty na základě 
správně zvolených klíčových slov, které by dokázaly přitáhnout nové návštěvníky. Jako 
další přicházela na řadu úloha budování zpětných odkazů, tedy hledat na internetu stránky 
a snažit se vyměnit odkaz s dalším podobně zaměřeným webem. 

A nakonec nesmím opomenout nastavování a instalování statistik Google Analytics, 
tedy vkládat měřicí kód na stránky, a vysvětlovat klientům základní vlastnosti těchto 
statistik.  
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4.   Zvolený postup řešení zadaných úkolů 
 

Za celou dobu své odborné praxe jsem dostal mnoho úkolů, a proto vyberu některé 
z nich a budu se je snažit popsat jako jeden celek. 

4.1.   SEO konzultace 

U SEO konzultací bylo vždy důležité se na rozhovor se zákazníkem pečlivě připravit. 
Tedy projít si celý e-shop, zjistit, jaké moduly v rámci optimalizace má klient zaplacené, 
poté se podívat, na co se daný internetový obchod zaměřuje, jaké produkty prodává a na 
jakou cílovou skupinu zákazníků se specializuje. 

SEO konzultaci jsem vždy začínal tím, že jsem vysvětlil, co to vlastně SEO je a čím 
se zabývá. SEO v překladu znamená něco jako „optimalizace pro vyhledávače“. 
Zjednodušeně se jedná o techniky zabývající se způsobem, jak umístit své stránky na co 
nejvyšší pozice ve vyhledávačích. Dále jsem upřesnil pojmy jako katalog a vyhledávač, 
které vždy v průběhu hovoru zmiňuji. Katalog je web, který obsahuje mnoho odkazů na 
jiné webové stránky. Odkazy jsou vždy řazeny do tematických kategorií, záznam do 
katalogu se provádí registrací do příslušné kategorie. Po registraci je nutné počkat, než 
daný odkaz schválí administrátor katalogu. Oproti tomu vyhledávač je software, který 
hledá a stahuje dokumenty. Každý fulltextový vyhledávač má svého robota, který 
prochází webové stránky na internetu a stahuje si je do své databáze a poté jim přiřadí 
index, tzv. je zaindexuje. Poté je možno dané stránky dohledat ve vyhledávači. Celý 
proces optimalizace se dá rozdělit na dva základní sektory, a to na on-page faktory a off-
page faktory. 

Začal jsem on-page faktory. Jedná se o vše, co se vyskytuje na optimalizované 
stránce. Zaprvé jsem s klientem probral a navrhl možná klíčová slova, na která by mohl 
své stránky zaměřit, a vysvětlil, kde a jak může najít hledanost klíčových slov ve 
vyhledávači.  

 

Obrázek 1: Graf statistiky hledanosti dotazu "chřipka" 
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Zdroj: search.seznam.cz/stats?collocation=ch%C5%99ipka&submit=Hledej 
(3.5.2009) 

Pokračoval jsem vysvětlením, které elementy jsou na stránce ty nejdůležitější a kam 
se vyplatí umístit zvolená klíčová slova, aby vše mělo daný efekt. A to především do 
titulku stránky, který je z pohledu optimalizace nejdůležitější; dále pak jak má správně 
vyplnit popis stránky a jak volit nadpisy. A především aby psal hodně textového obsahu 
na své stránky – nejenže do textu může zakomponovat klíčová slova, ale na web 
s kvalitním obsahem také lidé častěji odkazují. 

Tím jsem většinou přešel k druhé sekci, tedy off-page faktorům. Zde jde především o 
odkazovou strukturu, tedy zpětné odkazy, které míří na danou stránku, ale jedná se také o 
interní odkazy. Vysvětlil jsem základní pojmy, které se k tomuto tématu vážou, tedy co 
znamená link building, PageRank a S-Rank. Link building je jednou z hlavních součástí 
optimalizace pro vyhledávače. Dostatek kvalitních zpětných odkazů může stránce zaručit 
zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Poté jsem zákazníkovi vysvětlil, 
k čemu je dobrý tzv. anchor text, tedy text odkazu, který směřuje na stránky. A že je 
dobré k němu volit klíčová slova. 

 
Na konec konzultace jsem se vždy krátce zmínil o zákazných metodách, které se 

v SEO vyskytují, především o skrytých textech a duplicitním obsahu. Jelikož mnoho lidí 
na toto nedbá a kopírují textové obsahy z jiných portálů a tím mohou sami sobě hodně 
ublížit. Pokud fulltextový robot najde dvě stránky se stejným obsahem, je velice 
pravděpodobné, že jednu z nich vůbec do svého indexu nemusí zařadit. Robot si zjistí, 
která s těchto dvou stránek je v jeho databázi déle a tu tam také ponechá.  

Dále již záleželo na klientovi, jak se k samotné optimalizaci postaví. Většina si rady 
vezme k srdci a na svých stránkách provede úpravy, občas mají dotazy ohledně 
konzultace a svého webu, na které jsem vždy rád odpověděl, ale jsou i takoví, kteří 
stránku nechají, jak byla, a tím ztrácí návštěvníky.  

4.2.   Pokročilá práce SEO, copywriting 

Jedním z mnoha úkolů byla tzv. pokročilá práce SEO analytika na projektech. 
V tomto případě bylo nutné celou aplikaci důkladně prostudovat. Začal jsem tím, že jsem 
si otevřel danou webovou aplikaci a podíval jsem se na ni z pohledu běžného uživatele, 
řekl jsem si, co mě na dané stránce zaujalo, a co naopak odradilo nebo co bych doplnil. U 
většiny stránek je prvním problémem hned titulek stránky, přitom je to všeobecně to 
nejmocnější, čím lze na stránce volně disponovat. Vhodně zvolený titulek korespondující 
jak s obsahem, tak především s tím, co potencionální zákazníci hledají, může stránce ve 
výsledcích vyhledávání hodně pomoct. Ale mnoho tvůrců na tyto aspekty vůbec nedbá a 
titulek někdy ani vyplněný nemají, a když už ano, tak velmi špatně. Tím chci říct, že do 
titulku většinou zapíší pouze název stránek či společnosti, která daný web vlastní. Přitom 
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se nezamyslí nad tím, že titulek stránky je to, co vidí uživatelé ve výsledcích vyhledávání. 
Proto je nejlepší do titulku umístit klíčová slova, která daný web charakterizují: u 
internetových obchodů jsou to například produkty, které prodávají. 

A tím přecházím k volbě klíčových slov; ta jsou pro dobré umístění ve vyhledávačích 
skutečně klíčová. 

Pro volbu klíčových slov existuje na internetu mnoho nástrojů, které občas dokážou 
ušetřit práci, když již nemůžete přijít na nová slova a slovní spojení. Já jsem však tyto 
nástroje nepoužíval, vždy jsem si prošel celý e-shop a podle zaměření a produktů, které 
daná firma nabízí, jsem pak volil klíčová slova a spojení, přes která by podle mého 
názoru uživatelé stránku hledali. Vždy jsem si ověřil hledanost daného slova ve 
vyhledávači – zda je hledáno a jak často. Jelikož na velice konkurenční a obecná slova je 
těžší optimalizaci provádět, snažil jsem se obvykle zaměřit na co největší počet klíčových 
slov. 

Po analýze jsem přistoupil k samotné úpravě stránek. V první řadě jsem zvolil 
zajímavý a výstižný titulek, který obsahoval klíčová slova a mohl tak přilákat zákazníky. 
Poté jsem napsal popisek stránky, který některé vyhledávače zobrazují v popisu na 
stránce s výsledkem vyhledávání. Nakonec jsem začal psát zajímavý text v rámci 
copywritingu, a to především na hlavní stránku a do několika dalších sekcí. Na hlavní 
stránku jsem volil text delší, čtivý a takový, aby obsahoval dostatek klíčových slov a 
korespondoval i s titulkem stránky. Poté má práce skončila – ne že bych ovšem přestal 
projekt úplně sledovat, občas je třeba zkontrolovat pozice či poradit klientovi s dotazy, 
které případně má k optimalizaci. 

4.3.   Link building 

Jedním z mých dalších úkolů byl také link buiding. O významu toho slova jsem se 
zmiňoval již v odstavci Seznam použitých symbolů a zkratek. Čas od času přisel úkol, že 
si zákazník přeje například pro svůj web získat 20 odkazů z partnerských webů. Poté 
přišla moje práce. A to především procházení stránek internetu a hledat podobně 
tematicky zaměřené weby, jako je stránka klienta. Tematicky proto, že pokud například 
na stránky, které se věnují prodejem nářadí, odkazuje stránka prodávající dětské kočárky, 
má odkaz z této stránky mnohem nižší hodnotu než odkaz, který na stránky směřuje 
z tematicky podobného webu. Dalším kritériem při výběru stránky jsou také ranky 
stránek, a to PageRank a S-Rank. Je potřeba vyměňovat odkazy se stránkami, které 
mají podobné ranky, abychom je našemu webu nesnižovali. 

4.4.    Garance klíčových slov 

Z mých nejzajímavějších úkolů byla tzv. garance klíčových slov. Dostal jsem 
konkrétní projekt, kde zákazníkovo přání bylo, aby byl na jedno klíčové slovo na co 
nejvyšší pozici ve vyhledávači Seznam. Jednalo se o klíčové slovo dárky. Jelikož je toto 
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slovo velmi konkurenční, práce to nebyla jednoduchá. Klientova stránka se na dané 
klíčové slovo zobrazovala ve výsledku vyhledávání přibližně na třetí stránce. Proto jsem 
začal tím, že jsem analyzoval celý web, prošel jsem si titulek stránky, její popis, a 
především samotný obsah. Zjistil jsem, že klíčové slovo se na stránce vyskytuje velmi 
málo a chybí na důležitých místech, a to především v titulku stránky, v nadpisu nejvyšší 
úrovně H1 a hlavně v samotném textu. 

Moje úloha začala tím, že jsem vymyslel nový titulek, který by dokázal potencionální 
zákazníky upoutat, a především obsahoval dané klíčové slovo. To samé jsem provedl i 
s nadpisem H1. Poté jsem začal psát text na úvodní stránku tak, aby opět obsahoval 
klíčové slovo a hlavně byl čtivý a zákazníky dokázal zaujmout, jelikož textový obsah je 
na stránce to nejdůležitější a může ušetřit mnoho práce s optimalizací; bez pořádného 
textu by každá optimalizace byla hodně složitá. 

Nakonec začala úloha link buildingu, tedy shánění kvalitních zpětných odkazů. 
Procházel jsem postupně stránky internetu a hledal jsem především ty, které tematicky 
souvisejí s danou stránkou. Pokud již k určité výměně došlo, jako text odkazu jsem 
většinou volil klíčové slovo, jelikož anchor text je také velmi důležitý.  

4.5.  Google Analytics 

       Dalším z mých standardních úkolů bylo nastavování statistik Google Analytics. O 
tom, k čemu Google Analytics slouží, jsem se zmiňoval dříve. Mou prací bylo vytvoření 
účtu klientovi, nastavení sledovacího kódu na stránky a základních věcí uvnitř statistik. 
Po vytvoření účtu je vždy vygenerován HTML kód, ten jsem vložil do zdrojových kódů 
stránky – většinou do patičky, která se ideálně objevovala na všech stránkách webu. Po 
úspěšném nainstalování sledovacího kódu jsem v administraci Google Analytics nastavil 
základní údaje a také tzv. goals (cíle). Cíl je stránka, na kterou chceme, aby daní uživatelé 
došli a tím splnili účel daného webu. U internetových obchodů to bylo především 
dokončení objednávky.  

 

Obrázek 2: Přehled cílů v Google Analytics 
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Zdroj: www.google.com/analytics (3.5.2009) 

Po všech nastaveních jsem zavolal klientovi a vysvětlil základní funkce těchto statistik a 
vyzdvihl statistiky, které se vyplatí sledovat a díky kterým může své stránky vylepšit a 
tím i získat nové návštěvníky. 

Toto určitě nejsou všechny úkoly, které jsem během své praxe prováděl, bylo jich 
samozřejmě mnohem více, vybral jsem pouze ty, které jsem prováděl častěji. 
Nejzajímavější situace mi povětšinou připravili samotní zákazníci, kteří vždy přišli 
s něčím zajímavým. 
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5.   Teoretické a praktické znalosti a dovednosti 
získané v průběhu studia uplatněné studentem 
v průběhu odborné praxe 

 

V průběhu odobrné praxe jsem získal komplexní znalosti z oblasti SEO optimalizace 
a internetového marketingu. A nejen to, získal jsem především zkušenosti v komunikaci 
se zákazníky a tím myslím jak komunikaci telefonické, tak i osobní či elektronické. Měl 
jsem možnost rozšířit své znalosti z oblasti PHP programování a práce s SQL databázemi, 
které jsem získal studiem ve škole. Věřím, že všechny tyto znalosti a dovednosti budu 
dále rozvíjet a využívat, a to nejen v práci, ale i v osobním životě a škole. 

 

6.   Znalosti či dovednosti scházející studentovi 
v průběhu odborné praxe 

 
Během praxe jsem se nesetkal se situací, kdy by mi znatelně chyběly znalosti či 

dovednosti, i když by se dalo říct, že hlubší znalost PHP programování by občas pomohla 
vyřešit problémy mnohem dřív, takto jsem se často musel spoléhat na kolegy z řad 
programátorů, aby mi daný problém opravili nebo vysvětlili, jak jej opravit. Ale vše má 
také své plus, pokud později nastal stejný či podobný problém u jiného projektu, již jsem 
věděl, jak postupovat.  

 
Ohledně SEO optimalizace mi v prvních týdnech znatelně chyběly znalosti dané 

problematiky, ale samostudiem a především zkušenostmi nabytými z praxe jsem se 
s tímto dokázal vypořádat, nyní se již jenom zdokonaluji. 
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7.   Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a 
její celkové zhodnocení 

 
Kdybych měl mluvit o výsledcích, kterých jsem za dobu své praxe dosáhl, nedalo by 

se to přesně nazvat výsledky, jelikož práce SEO analytika chce především pevné nervy a 
trpělivost, protože změny, které se v rámci SEO optimalizace provedou, nejsou zřejmé 
hned, ale až po delší době. Ale za všechny bych určitě vyzvedl projekt, o kterém jsem 
hovořil dříve, kde bylo a stále samozřejmě je mým úkolem optimalizovat a vyzvednout 
internetový obchod na klíčové slovo dárky. 

Nyní mohu říct, že stránky vystoupaly na velmi konkurenční slovo z třetí stránky na 
7. pozici na první stránce. Určitě také stojí za zmínku, že žádný zákazník si za dobu 
absolvování mé odborné praxe nestěžoval a všichni vždy odcházeli podle mého úsudku 
spokojeni. 

 
Volba absolvování odborné praxe místo tradiční bakalářské práce byl výborný nápad, 

který bych mohl všem doporučit a doporučím. Měl jsem možnost spolupracovat na velmi 
zajímavých projektech. Nejenže jsem získal zkušenosti, které – troufám si říct – bych při 
psaní tradiční bakalářské práce nikdy nezískal, ale především jsem získal nové přátele 
z řad mých kolegů, od kterých jsem toho mnohé získal a doufám, že ještě získám, jelikož 
z bakalářské praxe se po čase stala také příjemná brigáda. 
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