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1. Úvod 

 
V posledních letech Internet jakožto sdělovací prostředek nabývá stále větší 

významnosti v celé společnosti. Je známo, že je to dynamicky se rozvíjející médium, jenž 

umožňuje firmám prezentovat sebe a své produkty širokému spektru zákazníků. Pomáhá tedy 

podnikům získat jistou konkurenční výhodu na trhu, ať již ve sféře výrobní či služební. Rok 

od roku roste počet uživatelů, potenciálních zákazníků, kteří prostřednictvím internetu 

získávají informace o produktech, které si hodlají zakoupit, či o firmách samotných.   

Nakupování prostřednictvím Internetu (on-line nakupování) se stalo populární 

zejména díky své rychlosti a pohodlnosti. Díky online prodeji se mnohým firmám podařilo 

snížit provozní a mzdové náklady a zvýšit prodej, a to zejména díky odstranění geografického 

omezení.  

Prodej jako takový se tedy zefektivnil po všech stránkách. To vedlo k bouřlivému 

rozvoji internetových obchodů na přelomu tisíciletí, které se tak staly méně nákladnou 

alternativou kamenných obchodů. Zákazníkovi bylo umožněno nakupovat pohodlně přímo     

ze svého domova pomocí e-shopů skoro jakýkoli požadovaný segment. V současnosti je tedy 

možné na internetu koupit prakticky vše, na co si vzpomeneme, a to pomocí vyspělých 

platebních technik.  

On-line nákup/prodej začal prosperovat, a nabírat na své popularitě, čímž vzrostl 

počet e-shopů na Internetu. Nové internetové obchody zapříčinily vznik webové konkurence 

mezi jednotlivými podniky, což vyvolalo následující marketingové otázky. 

 

• Jak nejlépe zviditelnit svůj internetový obchod? 

• Jak umístit svůj e-shop na co nejlepší pozici v internetových vyhledávačích? 

• Jak zvýšit návštěvnost? 

• Jak přimět zákazníka navštívit náš internetový obchod a ne konkurenční? 

• Jak si udržet stalého zákazníka? 

 

Tyto otázky vedly k vývoji nových marketingových technik. Zviditelněním 

internetového obchodu ve vyhledávačích se zabývá  Search Engine Marketing (SEM), jinak 

také marketing ve vyhledávačích.  
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SEM se skládá ze dvou základních částí:  

 

• placené – platba je zpravidla za kliknutí (PPC) na textový odkaz nebo          

na banner. Jedná se tedy o propagaci, kdy si firma zakoupí lepší pozici         

ve výsledcích vyhledávání na velkých portálech nebo také o placené zápisy 

do různých katalogů. 

• neplacené – Search Engine Optimalization (SEO) – optimalizace stránek pro 

vyhledávače, někdy také přirozená optimalizace. Zabývá se metodami,       

jak umístit stránky, internetové obchody, na co nejlepší pozici                      

ve vyhledávání. 

 

Cílem mé diplomové práce tedy je provést analýzu stávajícího internetového 

obchodu a posléze navrhnout optimalizaci jak z  pohledu návštěvníka, potencionálního 

zákazníka, tak z  pohledu internetových vyhledávačů (hlavně Seznam.cz a Google.cz). 
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2. Teoretická východiska, vymezení pojmů 

 

2.1 Internetový obchod (e-shop) 

 

Internetový obchod představuje jednu z forem přímého prodeje. Internetový obchod 

je počítačová aplikace používaná na B2B (business-to-business, "obchodník k obchodníkovi") 

nebo B2C (business-to-consumer, "obchodník k zákazníkovi") komerci v prostředí internetu 

(jedná se o podmnožinu E-commerce, prodávající fyzické zboží, v menší míře služby). 

Internetový obchod slouží k nabídce a vyhledání zboží čí služeb s možností příjmu 

elektronických objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb přes Internet a poskytování 

dalších informací o výrobcích či řešení reklamací.[19] 

Uživatelům e-shopu je umožněno procházet katalog zboží (ve většině případů 

organizovaný v kategoriích), nebo zboží vyhledávat podle parametrů či jen podle shody           

v názvu nebo popisu. Jednotlivé produkty mají většinou detailní stránku s podrobnějším 

popisem a výčtem specifik a variant. Typický nákup probíhá tak, že nakupující prochází 

katalog a vybrané zboží vkládá do virtuálního nákupního košíku.[19] 

E-shop je v drtivé většině případů realizován jako sada skriptů, který spolupracuje      

s databází, v níž má detaily o zboží či službách uloženy. Ve své podstatě se snaží usnadnit         

co nejvíce práci administrátorovi internetového obchodu v evidenci nabízeného zboží, úpravě 

cen a skladových zásob a ostatní agendou s tím spojenou.[19] 

Sofistikovanější e-shopy dokáží spolupracovat s desktopovým ekonomickým, 

logistickým, účetnickým či jiným softwarem, který daná firma používá (většinou pomocí 

datových souborů v dohodnutém formátu). Mezi pokročilé služby patří generování datových 

souborů pro servery, které je agregují, možnosti platit internetovou kartou, elektronickou 

peněženkou nebo platebním systémem. V rámci těch nejsložitějších e-shopů patří také 

statistika návštěvnosti, nákupní tendence a profily chování zákazníků.[19] 

E-shop napsaný s přihlédnutím k optimalizaci SEO dokáže přitahovat pozornost 

návšrěvníků, potenciálních zákazníků, hledajících zboží přes internetové vyhledávače. 

Některé internetové obchody provozují výměnu odkazů s jinými tematicky podobnými 

stránkami, čímž oboustranně zvyšují svoji propagaci. Tak mohou provozovatelé obchodů 

získávat zákazníky, které by jinak neměli.[19] 
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2.1.1 Architektura Internetového obchodu 

 

• www prohlížeč (browser) na straně zákazníka 

• webserver na straně prodávajícího: (automatická implementace dat          

do šablon, evidence zákazníků (pro fakturaci, dodávky, možnost slev), 

nákupní košík s výpočty, sledování fáze obchodu, softwaroví agenti jsou 

automatické programy pro sledování různých fází obchodu – kupující jejich 

činnost ani nepozná. Tvorba www stran vyžaduje znalost jejich programování 

na vyšší úrovni než je HTML (například PHP pro samotné stránky a SQL pro 

správu dat). Je možné využít služby placených automatů a doplňovat pouze 

svá data podle předepsané struktury. 

 

2.1.2 Dodavatelé internetových obchodů 

 

Na českém trhu se nachází docela široké spektrum dodavatelů internetových 

obchodů, přičemž jimi nabízené produkty a služby se samozřejmě v mnoha ohledech liší. 

Někteří nabízejí tzv. „krabicová řešení“, někteří vysoce sofistikovaná individuální řešení. 

Většinu e-shopů lze jednorázově odkoupit, některé sehnat cestou pronájmu; někteří 

dodavatelé nabízejí prostě jen internetový obchod, někteří navíc paletu doprovodných služeb 

(optimalizace SEO, copywriting, webhosting, napojení na velkoobchodní dodavatele, 

napojení na firemní účetní software či ekonomický systém).[19] 

Vedle komerčních řešení existuje několik projektů open-source e-shopů, vyvíjených 

dobrovolníky a nabízených jako bezplatný software obsahující i zdrojový kód.[19] 

 

2.1.3 Obchodní podmínky, které musí e-shop splňovat v České republice 

 

Obchod musí splňovat zákonné podmínky a nesmí zákonu odporovat. Na stránce 

internetového obchodu musí být snadno dohledatelné tyto údaje:[15] 

  

• Kontaktní a identifikační údaje: 

- obchodní firma nebo jména a příjmení, 

- sídlo právnické osoby či bydliště fyzické osoby, 

- identifikační číslo IČ, 
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• instrukce o možných způsobech platby, 

• náklady na dodání (měly by být na stránce konkrétně uvedeny, pouhý odkaz 

na ceník jiných společností vidíme neradi) a způsoby dodání či plnění (dodací 

podmínky), 

• údaje o tom jak a kde zboží či služby reklamovat, 

• informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavírané pomocí prostředků 

komunikace na dálku (nevztahuje se na případy uvedené v zákoně). 

Dodavatel nesmí klást v tomto směru žádné podmínky nad rámec občanského 

zákoníku. Zákazník má právo v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků 

komunikace na dálku zboží rozbalit (kromě případů uvedených v zákoně)          

a odzkoušet jej (stejně jako má možnost odzkoušet si zboží v kamenné 

prodejně) a podmínky ho v tomto nesmí nijak omezovat. Rovněž dodavatel 

nesmí požadovat žádné poplatky za odstoupení od smlouvy. Smí si pouze 

odečíst prokazatelně vynaložené náklady, které vynaložil na odeslání zboží 

spotřebiteli. V praxi internetový obchod nesmí například vyžadovat vrácení 

neporušeného zboží, vrácení zboží v neporušeném obalu, vrácení zboží bez 

známek používání atd. Na druhou stranu může mít obchod v podmínkách, že 

nevrátí peníze za poškozené zboží, přičemž poškození vzniklo vinou zákazníka 

(ne však poškození na něž měla vliv vada výrobku). 

 

E-shop také nesmí mít takové podmínky, aby zákazníka stavěl do nevýhodné pozice 

vůči tomu jaká práva mu dává občanský zákoník (například nutit spotřebitele podřídit se ve 

smluvním vztahu obchodnímu zákoníku). Internetový obchod by měl mít jednoznačné 

podmínky tak, aby pokud možno nepřipouštěly různé varianty jejich výkladu. Rovněž by 

měly na stránce být snadno dohledatelné všechny dokumenty, na které se odkazuje (např. 

ceník dopravy). E-shop, který tyto podmínky nesplňuje, by neměl být v sekci internetových 

obchodů vůbec zařazen.[15] 

 
2.1.4 Bezpečnost internetového obchodu  

 

Souvislost s obecným zabezpečením IS/IT podniku. Je třeba dodržovat:[4]  

 

• důvěrnost, autentizaci, autorizaci, integritu ( lze zajistit šifrováním dat),  
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• obecné zabezpečení provozu IS/IT (antivirové programy, zabezpečený 

firewall, likvidace proniklých programů),  

• záruky, dodržování zákonů a dobrých mravů, 

• pro výměnu dat používat elektronickou výměna dat (EDI). 

 

2.1.5 Výhody a nevýhody e-shopů 

 
Výhody a nevýhody jsem citoval z literatur: [4] [13] 

 
2.1.5.1 Výhody internetového obchodu pro zákazníka 

 

• Nákup je pohodlný a snadný kdykoliv a odkudkoliv. 

• Zboží je dostupné non-stop. 

• Můžete vybírat dlouho a pečlivě.  

• Můžete se nechat ovlivnit či inspirovat názory na zboží od lidí, kteří už je 

mají.  

• Vyvarujete se dlouhých front u pokladen.  

 

2.1.5.2 Výhody internetového obchodu pro dodavatele 

 

• výrazné časové a administrativní úspory, 

• mzdové úspory, 

• oslovení nových zákazníků, 

• okamžitá zpětná vazba (možnost přizpůsobení se očekáváním zákazníka),  

• lepší péče o zákazníka (možnost odměnit věrné zákazníky dárkovými 

předměty či slevami), 

• Dodavatelský řetězec se zjednoduší. 

 

2.1.5.3 Nevýhody internetových obchodů 

 

• Obavy ze zabezpečení elektronických transakcí. 

• Vysoká pořizovací cena HW (klesá) a SW. 

• Vysoké ceny tvorby e-shopů a jejich optimalizace. 

• Stále ještě nízký počet nakupujících přes internet. 
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2.2 Obchodní dům 

 

Obchodní domy jsou zvláštním typem e-shopu. Na rozdíl od vertikálních obchodů     

s jedním typem komodity nebo velmi příbuznými komoditami zboží, nabízejí jiný 

"horizontální pohled, či přístup". Obchodní domy nabízejí širokou škálu, často                           

i nesouvisejících výrobky organizovaných do takzvaných pater.[18] 

 

2.2.1 Typické obchodní domy 

 

Obchodní domy jsou obvykle členěny do jistých pater či hlavních kategorií, podobně 

jako tomu je u klasických kamenných obchodních domů. Každé z pater pak v sobě nese 

konkrétní typ zboží a člení se na podsekce (podkategorie). Typickými patry mohou být 

například patra Bílá technika, Elektronika, Počítače, Mobily. V podstatě si lze jednoduše 

představit, že by každé z pater mohlo běžet jako samostatný vertikální e-shop na samostatné 

URL adrese.[18] 

Obchodní dům však představuje jediný a zpravidla mohutný horizontální e-shop 

(horizontální, protože patra jsou pomyslně naskládána vodorovně vedle sebe), který se na 

místo tvorby samostatných vertikálních specializovaných internetových obchodů, vydal 

cestou integrace rozličných výrobků na jediném prodejním místě - v obchodním domě 

běžícím na jediné adrese.[18] 

 

2.2.2 Výhody a nevýhody obchodních domů 

 

Výhodou je, že zákazníci získávají možnost nákupu široké škály zboží na jediném 

místě. Mohou si tak zároveň do jednoho virtuálního košíku nakoupit oblečení, knihy a hračky. 

Pro některé zákazníky tato možnost představuje podstatné výhody ve formě úspory času při 

nakupování. Současně klienti mají možnost nakupovat u dodavatele s nímž již mají předchozí 

zkušenosti. Jiná skupina zákazníků však obchodní domy nepreferuje a nakupuje raději na 

běžných, vertikálních internetových obchodech, protože k nim mají větší důvěru díky 

specializaci a považují obchodní domy za "pouhé" obchodníky, zatímco provozovatele 

vertikálních e-shopů považují za kované odborníky.[18] 

Obchodní dům představuje určitým způsobem sjednocený software, ve kterém jsou 

veškeré výrobky prezentovány více, či méně stejným způsobem. Někdy se to může jevit jako 
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určitá nevýhoda, jelikož prodej mnoha komodit na Internetu má svá specifika. Je tedy nutno 

pro snadný nákup vytvářet různé průvodce obvykle šité na míru komoditě. I tento požadavek 

samozřejmě realizovat lze, nicméně za cenu vydání větší energie než u klasických 

vertikálních e-shopů.[18] 

Nevýhodou obchodních domů je komplikované provádění optimalizace pro 

vyhledávače. U vertikálních e-shopů se dokonalého zaindexování dosahuje snadněji                

a rychleji, díky podstatně omezenější množině komodit a dalším faktorům.[18] 

 

2.3 Co jsou internetové katalogy ? 

 

Internetový katalog je na Internetu seznam odkazů na webové stránky, které jsou 

setříděny do stromu kategorií a podkategorií. Internetové stránky do katalogu navrhují 

převážně jejich majitelé a editoři katalogu tyto návrhy kontrolují a zveřejňují. Takovýto 

způsob umožňuje přesné zařazení odkazů do jednotlivých kategorií katalogu a může být 

snadno rozlišen jejich skutečný smysl. Katalog může poskytnout kvalitní výsledky hledání, 

protože ho lze snadno omezit na logické skupiny (kategorie). Webový katalog není 

internetový vyhledávač, jehož činnost je z větší části automatizována, vyhledávač zobrazuje 

odkazy na základě vyhledávaní klíčových slov v textu odkazovaných stránek. Údržba 

katalogu je naproti tomu náročnější na lidské zdroje.[20] 

Kvalita katalogu je přímo úměrná počtu odkazů, kvalitě odkazů a také kvalitě třídění 

a počtu kategorií. Přidat stránku do katalogu je převážně možné zdarma. Existují však také 

orientované katalogy (např. oborové), které jsou placené. Jsou také katalogy požadující 

zpětný odkaz z vaší stránky.[20] 

S rozvojem Internetu a rostoucím počtem webových stránek v posledních letech 

vzniká i větší množství internetových katalogů. Kvalita těchto nových rychle vznikajících 

katalogů je však diskutabilní. Což vede k diskuzi přínosu internetových katalogů. Kvalitní 

katalogy však mají přínos pro uživatele Internetu (velký počet odkazů na jednom místě), ale 

také pro tvůrce webových stránek, kteří tak mohou velmi snadno získat zpětné odkazy 

(důležité pro SEO) .[20] 

Mezi nejznámější katalogy ve světě patří Yahoo, v Česku je katalog stránek na 

Seznamu, Atlasu i Centru. 
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2.4 Co jsou a jak pracují internetové vyhledávače ? 

 

Internetové vyhledávače se v poslední době stávají stále častějším způsobem hledání 

informací. Téměř každý, kdo pracuje s internetem, nějaký vyhledávač použil. 

Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, 

které obsahují požadované informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, 

která charakterizují hledanou informaci a vyhledávač obratem na základě své databáze 

vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné 

typy multimediálních informací). Databáze je udržována převážně automaticky na rozdíl od 

internetových katalogů, které jsou udržovány převážně manuálně.[21] 

Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější 

informace, a proto různými algoritmy hodnotí důležitost internetových stránek, které mají ve 

své databázi (například PageRank, S-rank) .[21] 

Vyhledávače pracují z větší části automaticky, k čemuž využívájí desítky až statisíce 

počítačů. Kvalita vyhledávačů je závislá na tom, jak kvalitní dává odpovědi, tj. jestli uživatel 

najde hledanou informaci na prvních místech odpovědi vyhledávače. Z tohoto důvodu je 

nezbytné měřit kvalitu stránek, které vyhledávače mají ve své databázi (např. PageRank            

u Google, S-Rank u Seznamu, JyxoRank u Jyxo). Majitelé webů se snaží modifikovat své 

stránky a dosáhnout tak na co nejvyšší pozice ve výstupu vyhledávače (SEO). Výsledkem je, 

že vyhledávač musí své metody neustále vylepšovat, aby vyhověl čím dál vyšším 

požadavkům svých návštěvníků.[21] 

Internetový vyhledávač za pomoci botů (nebo též crawlerů, robotů) stahuje                

v různých časových periodách obsah webových stránek a dalších dokumentů, které pak 

analyzuje, indexuje a ukládá do databáze.[21] 

Metody a algoritmy této analýzy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou 

obvykle tajemstvím každé firmy. Pozice stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do 

jaké míry podle algoritmu vyhledávacího stroje daná stránka splňuje očekávání 

vyhledávajícího uživatele.[21] 

V tabulce 2.3-1 je představen v procentech podíl vyhledávačů na českém internetu, 

který jsem získal z webu Navrcholu.cz. Jak můžeme vidět majoritní podíl měl Seznam.cz 

s 55,94% v nejsilnějším měsíci. Na druhé pozici se umístil Google.cz s 32,85% podílem. 
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Vyhledávač leden 2009 prosinec 2009 nejsilnější měsíc 2009 
Seznam.cz 55,94 53,91 leden 55,94 
Google (.cz, .com) 31,64 32,85 prosinec 32,85 
Zboží.cz 3,15 4,95 prosinec 4,95 
Firmy.cz 4,03 3,52 září 4,24 
Centrum.cz 2,54 2,50 září 2,75 
Bing.com 0,42 0,48 červenec 5,79 

Tab. 2.3-1 Podíl vyhledávačů na českém internetu 

 

2.5 SEO – Search Engine Optimization 

 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodika 

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, potencionální zákazníky.[22] 

Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad 

publikování přístupného a bezbariérového webu. Tyto techniky jsou přínosné nejen pro 

počítačové roboty (vyhledávače) ale i pro běžné, odborné nebo handicapované uživatele.[22] 

Existuje však kritika optimalizace SEO, která vytýká účelovost těmto opatřením 

nebo jejich zneužití, protože roboti nejsou umělou inteligencí a proto relevantní obsah hodnotí 

nepřímo.[22] 

 

2.5.1 Předpoklady pro optimalizaci 

 

Vyhledávače v případě použití některých technologií (Javascript, Flash, atd.) 

nedokážou zaindexovat celý web. Ne všechny vyhledávače mají stejné problémy, některé 

dokážou indexovat dynamické URL, ale ve Flashi nedokážou rozpoznat odkazy, jiné zase 

naopak. Každý vyhledávač je prostě jiný. Pro kontrolu, jestli je zaindexován přibližně celý 

web, se porovnává počet zaindexovaných stránek s celkovým počtem stránek daného 

webu.[3] 

V tomto bodě vyjmenuje nejdříve problémové technologie (Javascript, Flash,      

Session ID) pro oblast SEO, následně prvky stránky (Rozbalovací menu, Rámce) a náležitosti 

webu (Splash page ,Duplicitní URL, Validnost HTML kódu, Velikost stránky). 
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2.5.1.1 Javascript 

 

Javascript je programovací jazyk, který se používá na webových stránkách. Hlavní 

účel této technologie je rozhýbat web na straně uživatele (klienta). Mezi programátory, ani 

mezi uživateli není příliš oblíben, a to kvůli tomu, že v každém prohlížeči reaguje trochu 

jinak. Vyhledávače Javascript také nemají v oblibě, tedy přesně řečeno ho velmi často 

neindexují. Pokud je tedy například navigace webu provedena pomocí Javascriptu, hrozí 

nebezpečí, že vyhledávače nedokážou odkazy najít (jsou schované za Javascriptem). A tak se 

také může stát, že web vypadá skvěle, funguje skvěle, ale zaindexována je pouze úvodní 

stránka. Samozřejmě jsou situace, kdy je Javascript vhodné použít (například pro kontrolu 

polí odesílaného formuláře). [3] 

 

2.5.1.2 Flash 

 

Jedná se o samostatnou technologii, která se často vkládá do webových stránek. 

Flash tedy není webová stránka, ale něco na způsob obrázku na webové stránce. Tato 

technologie je vhodná hlavně pro prezentaci, reklamu a vše, kde je primárním cílem 

zaujmout. Pro optimalizaci pro vyhledávače je Flash nepoužitelný, vyhledávače ho totiž 

většinou neumí indexovat, což je jeho základní nevýhoda. Samozřejmě s indexací jsou již 

první pokusy, ale zatím je to spíše ve fázi vývoje, například Google dokáže Flash částečně 

číst. Asi největší chybou designu webové stránky je použití Flash pro navigaci. Robot 

vyhledávače tak zaregistruje první stranu, ale ostatní již nevidí, a tak odejde. Když už je tedy 

na stránce Flash, je nutné ho doplnit textovými informacemi, popřípadě udělat.[3] 

 

2.5.1.3 Session ID 

 

Session ID se používá pro identifikaci uživatele. Pokud uživatel nepoužívá cookies 

předává se mu URL ve tvaru example.com?id=23kjl23jhjh234j23323j. Jelikož vyhledávací 

robot cookies neukládá, při každé návštěvě dostává jinou URL adresu. Session ID tedy 

teoreticky vytváří nekonečné množství URL adres se stejným obsahem. Vyhledávače stránky, 

které používající session ID, dost často odmítají indexovat.[3] 
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2.5.1.4 Rozbalovací menu 

 

Rozbalovací menu (select a option) se někdy používají v navigačním systému webu 

kvůli úspoře místa. Při použití 50 i více abecedně seřazených položek v rozbalovacím menu 

se návštěvník webu stále orientuje v navigačním systému. Jenže vyhledávací robot není 

návštěvník, nemá tudíž myš, aby si na takové rozbalovací menu kliknul. Existují samozřejmě 

vyhledávací roboti, kteří přes takové menu projdou, ale je jich zatím menšina.[3] 

 

2.5.1.5 Rámce 

 

Rámce (frames) se v dnešní době nedoporučuje používat při tvorbě webových 

stránek, slouží jako základní možnost, jak stránku rozčlenit. Základní soubor rámců definuje, 

v které části se nachází menu a v které části se načte vlastní obsah stránky. Po kliknutí na 

položku v menu se obsah zobrazuje v příslušné části. Hlavní problém rámců je                           

s vyhledávacími roboty. Některé rámce úplně odmítají indexovat a zaindexují pouze část 

noframes. Pokud již vyhledávače zaindexují obsah jednotlivých stránek v rámcích, je problém 

při zobrazení návštěvníkovi. Nabídnou mu totiž odkaz na konkrétní stránku a ne na rámce.[3] 

 

2.5.1.6 Splash page 

 

Splash page je zahajovací stránka, která obsahuje jen veliký obrázek nebo flashovou 

animaci. Po ukončení animace dost často přichází přesměrování. Toto úvodní přivítání je 

úplně zbytečné pro návštěvníka. Přece jen kdo je ochoten čekat 30 sekund na to, než proběhne 

intro stránky ve Flashi. A pokud to již vytrpí, po druhé to již nebude chtít vidět. Pro uživatele 

lze nastavit Cookies, to znamená, že podruhé se již Splash page nezobrazí, ale vyhledávače 

v drtivé většině Cookies nepoužívají, a tak pokaždé musí stáhnout Splash page. Některé 

vyhledávače takové stránky jednoduše označí za spam a odmítnou je indexovat.[3] 

 

2.5.1.7 Duplicitní URL 

 

Pro vyhledávače jsou http adresy: 

 

• www.example.com/ 

• www.example.com/index.html 
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• http://example.com 

• example.com/index.html 

 

čtyři různé stránky. Z toho důvodu je nutné důsledně dodržovat při odkazování na 

stránku jednu verzi, jinak dochází zbytečně k rozdělování PageRanku na duplicitní stránky. 

Stejně tak www.example.com/neco je jiná stránka než www.example.com/neco/. Některé 

vyhledávače zobrazí pouze jednu verzi stránky, která je duplicitní. (Některé vyhledávače si 

dokáží example.com a www.example.com spojit dohromady.) Měla by to být ta, na kterou se 

nejčastěji odkazuje. Ostatní stránky jsou ve výsledcích opominuty. [3] 

 

2.5.1.8 Validnost HTML kódu 

 

Současné webové prohlížeče dokáží zobrazit HTML kód i se spoustou chyb. Když 

chybí ukončení značky, snaží se ji vhodně doplnit. Vyhledávací robot by to měl zvládnout 

také, ale může se stát, že při neukončené značce může zaměnit text za HTML značku. Aby se 

zabránilo takovéto chybě, používají se pro kontrolu validátory (bohatě postačí třeba ten od 

W3C2). Ačkoliv by se zdálo, že to každý dodržuje, najít web, který by tímto testem prošel 

není zrovna jednoduché. [3] 

 

2.5.1.9 Velikost stránky v kB 

 

Velikost stránky není důležitá jen pro návštěvníky, kteří používají pro připojení na 

internet modem, ale i pro vyhledávací roboty. Pokud velikost přesáhne určitou hodnotu, 

mohou stránku přestat stahovat a zaindexovat pouze stáhnutou část. Velikost lze snížit 

například používáním CSS stylů, umístěním Javascriptu do externího souboru, nahrazením 

obrázků texty, atd. Nejde ani tak o přesná čísla (Google například stahuje 101 kB kódu bez 

obrázků), ale pouze o to, že snahou o zmenšení velikosti stránky ušetříte uživatelům čas,          

a to jistě ocení.[3] 

 

2.5.2 Metody v SEO 

 

Techniky SEO se snaží algoritmům vyhledávačů vyjít vstříc a zároveň kalkuluje se 

zvyklostmi a návyky uživatelů. protože většina uživatelů při hledání věnuje pozornost jen 

několika prvním odkazům. Metody v SEO lze dělit na on page faktory a off page faktory. 
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2.5.3 Optimalizace obsahu stránky - On page faktory 

 

On page faktory se vyskytují na jedné unikátní stránce. To znamená nadpisy, 

hlavičky, text stránky, interní i externí odkazy na stránce, atd. Podle důležitosti se řádí 

sestupně obsah tagu Title, meta description, H1, H2...H6, <strong>, <em> atd. Záleží 

samozřejmě jak jsou jednotlivá slova na stránce často (hustota), kde se vyskytují (v jakém 

tagu) a jak daleko jsou od začátku tagu (stránky).[3] 

Naprostý základ v optimalizaci je, že každá stránka na optimalizovaném webu musí 

být unikátní. Vždy je důležité mít na paměti, že vyhledávače hodnotí jednotlivé stránky 

zvlášť. Takže je nutné soustředit se nejenom na úvodní stranu, to by bylo téměř zbytečné, ale 

na všechny stránky webu. Například u webu s počtem 500 stránek optimalizujeme ne desítky 

klíčových slov ale minimálně stovky.[3] 

 

2.5.3.1 Klí čová slova (keywords) 

 

Výběr klíčových slov je nejdůležitější část optimalizace SEO. Pokud totiž na stránce 

není určité klíčové slovo, tak ji pod tímto slovem nemůže vyhledávač ani najít (výjimku tvoří 

Anchor text).[3] 

Pokud se web dělá od začátku, stačí vybrat vhodná klíčová slova, zjistit jejich 

vyhledávanost, a pak je dobře rozmístit po celém webu. Pokud se jedná o společnost, která 

prodává pět druhů výrobků, je dobré na každý tento druh výrobku mít vlastní stránku, než to 

celé dávat dohromady na jednu. Každou stránku lze dobře zoptimalizovat maximálně třeba na 

5 až 6 klíčových slov, čím konkurenčnější oblast, tím je toto číslo menší (1-2).[3] 

 

2.5.3.2 Výběr klí čových slov 

 

Je dobré si pro začátek promyslet jak by uživatel stránku hledal tedy slovo, které 

zadá do vyhledávače. Pro zjištění více nápadů je vhodné zapojit rodinu, přátele, obchodní 

partnery i různé nástroje. Každý zadává do vyhledávače trošku něco jiného. Při výběru 

klíčových slov se nesmí zapomínat na skloňování a množná čísla, ne všechny vyhledávače je 

umí odvodit. Základní pravidlo u klíčových slov je, že se musí hledat relevantní slova 

k danému webu.[3] 
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2.5.3.3 Nástroje na vyhledávaná slova 

 

Samozřejmě člověk není slovník, takže lze použít nástroje které dokáží navrhnout 

ještě další slova. V současnosti nástroj od Googlu patří mezi nejlepší, byl primárně navržen, 

aby pomohl inzerentům dobře propagovat stránky v placeném systému Adwords. Tento 

nástroj je zdarma a dokáže hledat i česká slova, které se v Googlu vyhledávají. Jeho 

nevýhodou je, že přímo neukazuje kolikrát bylo dané slovo v Googlu hledáno, ale jen odhad 

počtu potencionálních kliků.[3] 

 

2.5.3.4 Konkurenčnost klíčového slova 

 

Jak těžké bude zoptimalizovat klíčové slovo udává konkurenčnost výrazu. Pro 

měření se dost často uvádí počet nalezených dokumentů, to je ale dost nepřesný údaj. Klíčové 

slovo na které je v Googlu nalezeno 50 000 dokumentů může být daleko hůře 

optimalizovatelné než slovo na které Google.cz najde půl milionu dokumentů. Jediná přesná 

možnost je prohlédnout si první desítky nalezených stránek, zda byly zoptimalizovány na 

dané slovo. Pokud nebyly, a třeba nemají klíčové slovo ani v nadpisu stránky, je toto slovo 

málo konkurenční i přes to, že Google na něj našel velké množství dokumentů. V případě že 

je první stovka stránek na dané slovo zoptimalizovaná je konkurenčnost tohoto slova velmi 

vysoká, bez ohledu na celkový počet nalezených stránek.[3] 

 

2.5.3.5 Stop slova 

 

Stop slova jsou běžná slova, které nenesou žádnou nebo téměř žádnou informaci. 

Jedná se většinou o spojky, předložky atd. V češtině se jedná například o a, i, nebo, když,       

v, na, pod, v angličtině je to například and, or, but, the, a, an, about. Vyhledávače dost často 

těmto slovům přikládají nižší váhu, nebo je úplně ignorují. Dělají to kvůli zrychlení hledání. 

Je tedy téměř zbytečné dávat stop slova do Title, description nebo keywords.O tom, zda dané 

slovo je vyhledávačem filtrováno je nejednodušší se přesvědčit ve vyhledávači.[3] 

 

2.5.3.6 Škodící slova (poison words) 

 

Jedná se o výrazy, které snižují hodnocení příslušné stránky na určitý dotaz. Pro 

uživatele, který nechce obchod, ale stránku s recenzí produktu jsou škodící slova například 
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koupit, cena, prodej. Samozřejmě, že škodící slova mohou být i v recenzi produktu, ale tam 

bývají většinou pouze v textu. Z toho důvodu některá škodící slova na určité téma vadí pouze 

v titulku nebo v URL. Obchodní slova škodí pouze pokud návštěvník nechce obchod, otázkou 

je jak to vyhledávače mohou zjistit. Buď uživatel musí vybrat nechci obchod  a nebo to nějak 

vyhledávač zjistí přímo z dotazů. Pokud například návštěvník zadá do vyhledávače název 

produktu recenze, asi těžko bude chtít něco koupit.[3] 

Další škodící slova mohou být například katalog, fórum, adresář, kontakt, odkazy 

atd. Takovéto výrazy řadíme do škodících slov proto, že návštěvník nehledá odkaz, nebo 

katalog, ale přímo určitou stránku (stránky s odkazy bývají zneužívány odkazovými farmami). 

Fóra také byla používána k umělému zvyšování PageRanku. Žádný oficiální seznam 

škodících slov samozřejmě není.[3] 

 

2.5.3.7 Konverzní poměr 

 

Počet provedených akcí (v případě obchodu počet objednávek)/počet návštěvníků je 

konverzní poměr, čím větší procento tím lépe. Příkladem může být internetový obchod, pokud 

se zoptimalizuje na něco co neprodává, dosáhne sice vysoké návštěvnosti, ale žádných 

nových objednávek. Výsledkem může být jen růst nákladů na hosting. Optimalizace pro 

klíčová slova, která nemají nic společného se skutečným obsahem stránky je spam.[3] 

Při optimalizaci stránek se nesmí ovšem zapomínat na druhou možnost jak zlepšovat 

konverzní poměr. Tou je zlepšování kvality stránky. Čím lépe a přehledněji vypadající           

a jednodušeji fungující stránka, tím pravděpodobněji je konverzní poměr vyšší. Pokud se 

například zákazník před vložením položky do virtuálního košíku musí registrovat, určitě       

to není jednoduše fungující obchod.[3] 

 

2.5.3.8 Důležité tagy na jednotlivé stránce 

 

• Titulek 

Jednoznačně nejdůležitější tag na stránce je Title. Je v podstatě jediný, který má 

velký význam ve všech vyhledávačích. Každá stránka na konkrétním webu by měla mít jiný 

Title, který nejlépe vystihuje její obsah a zahrnuje vyhledávané klíčové slovo. Jako Title je 

tedy nutné například používat název firmy a klíčové slovo.[3] 
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• Meta description 

Meta tag description některé vyhledávače zobrazují u popisku stránky ve výsledcích 

vyhledávání, takže se vyplatí zde napsat něco smysluplného. Description používá většina 

vyhledávačů. Stejně jako u titulku je důležité aby u každé stránky bylo description, které ji 

nejlépe vystihuje, tedy pro každou stránku odlišné. Doporučená délka je do 250 znaků.[3] 

 

• Keywords 

Meta tag keywords již tak jednoznačný není, většina vyhledávačů (možná i Google) 

ho nepoužívá. To ovšem neznamená, že je na škodu ho vyplnit klíčovými slovy. Opět každá 

stránka potřebuje vlastní keywords, stejně jako Title a description. Pokud se klíčové slovo 

vyskytuje pouze v meta tagu description nebo keywords a není již ve vlastním textu (tagu 

body), pak v drtivé většině vyhledávač danou stránku na toto slovo nenajde.[3] 

 

• Nadpisy - H1 .. H6 

Pokud je něco v nadpisu, mělo by to mít logicky větší váhu. Platí, čím je delší tag 

H1, tím má klíčové slovo v něm menší význam. Váha je samozřejmě největší u H1, není 

nutné hledat využití pro H4 a níže, jejich váha je logicky nižší. H1 se smí na stránce opakovat 

pouze jednou, ostatní nadpisy vícekrát.[3] 

 

2.5.4 Off page faktory 

 

Off Page faktory je vše co není přímo na optimalizované stránce, hlavně tedy 

všechny odkazy, které směřují na danou stránku. Tímto se nemyslí jen odkazy z cizích stránek 

(webů), ale samozřejmě i z webu vlastního. V podstatě všechny spočítané odkazy podle 

důležitosti v sobě vyjadřuje ranking stránky.[3] 

 

2.5.4.1 Zpětný odkaz 

 

Získávání zpětných odkazů je na první pohled jednoduchá záležitost. Je to ale 

usilovná a nikdy nekončící práce. Ideální zpětné odkazy jsou z tématický podobných 

webových stránek. Moderní vyhledávače dokonce rozpoznají téma daného webu. A tak je        

i pochopitelné, že pro stránky o automobilech je výhodnější, dostanou-li odkaz z jiných 

stránek o automobilech než-li například z oblasti počítačů.[3] 
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Odkazy se nejlépe shání přes katalogy. Je-li váš web hodnotný, katalogy jej přijmou 

a vy máte zpětný odkaz. Tyto odkazy ale nejsou až tak kvalitní. Důležité je shánět odkazy na 

tématicky stejných webech. Vyžaduje to velký čas a dávku diplomacie. Pokud nechcete platit 

za odkazy (tedy jde o placené odkazy), je lepší si odkazy vyměňovat. Úplně nejlepší metoda 

je ovšem mít kvalitní obsah a doufat, že lidé na vás ze svých stránek budou odkazovat sami. 

Jsou to odkazy úplně zadarmo a velice hodnotné.[3] 

Pozor! I zpětné odkazy v rámci jednoho webu se počítají a to nemalou hodnotou. 

Často bývá odkaz ze svého webu hodnotnější než-li odkaz z úplně jiných stránek. Vhodné 

prolinkování (proodkazování) v rámci jedněch stránek se tedy vyplatí.[3] 

 

2.5.4.2 PageRank (PR) 

 

PageRank je obchodní značka, která patří Googlu. PageRank je algoritmus, který 

ukazuje na jedenáctistupňové škále od 0 do 10 hodnověrnost internetové stránky. Na výši PR 

záleží, má to vliv na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. Autory jeho původního algoritmu 

jsou bývalí studenti Stanfordské univerzity Lawrence Page a Sergey Brin zakladatelé 

vyhledávače Gogole.  PG byl pak pojmenovaný po prvním z nich – Lawrenci Pageovi.[3] 

PageRank představuje hodnotu důvěryhodnosti, tj. kolik stránek současně 

hodnocených pomocí téhož vzorce na danou stránku odkazuje. Jinými slovy, každá stránka 

předává část své „hodnověrnosti“ stránkám, na které odkazuje.[3] 

 

2.5.4.3 S-rank 

 

Vlastní rankingové hodnocení má nejpopulárnější v České republice vyhledávač 

Seznam. Podobně jak u Googlu je S-rank stránky veličina, která by měla vyjadřovat důležitost 

každé stránky na českém webu. Počítá se zejména z odkazové sítě algoritmem, který 

zohledňuje jinak odkazy, které na stránku míří, ale i to, kam ze stránky odkazy vedou. S-rank 

se vypočítává váženou nelineární kombinací různých veličin, v nichž výrazně převažují       

off-page faktory. S-rank se počítá stejně jako PageRank i další ranky automaticky a nelze jej 

snadno ovlivnit.[2] 
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2.5.4.4 robots.txt 

 

Zvláštností robots.txt je, že v něm nejsou napsány soubory, které roboti mohou 

stahovat, ale jsou zde vyjmenovány ty, které jsou zakázány stahovat. Každý robot se, před tím 

než navštíví server, podívá do robots.txt na to, co by neměl indexovat. Soubor robots.txt musí 

být umístěn v kořenovém adresáři a píše se malým písmem. Většina lidí se spíše snaží roboty 

nalákat, než jim něco zakazovat. Pokud se tedy každý robot může po webu bez omezení 

pohybovat, zápis vypadá takhle:[3] 

User-agent: * 

Disallow: 

 

V případě, že chceme některému robotu indexaci úplně zakázat (například Jyxobotu) 

a ostatním dovolit vše procházet, zápis vypadá následovně:[3] 

User-agent: * 

Disallow: 

User-agent: Jyxobot 

Disallow: / 

 

Zápis Disallow: /text/, znamená, že nechceme aby roboti stahovali adresář text 

(všechny soubory v něm, například /text/tttxxx.html). Zápis Disallow: /red, pak znamená 

zákaz indexace souborů začínajících na red (například red?a=xxx). Jména robotů lze 

nejjednodušeji získat z logu, stačí se podívat, kdo stahuje soubor robots.txt. Samozřejmě 

zakázat se dá více adresářů (souborů).[3] 

User-agent: * 

Disallow: /text/ 

Disallow: /red 

 

Ne všichni roboti se souborem robots.txt řídí a stahují i zakázané soubory a adresáře. 

Jedná se například o roboty spamerů, kteří se tak snaží jednoduše získat emailové adresy, 

anebo o chybu robota, který může robots.txt špatně interpretovat. Z tohoto důvodu by neměly 

být volně přístupné neveřejné informace na webu. Robots.txt lze použít pouze při vlastnictví 

domény (při možnosti zapisovat do kořenového adresáře). Druhá možnost je doplnit do 

hlavičky dokumentu "<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, 

NOFOLLOW">", což znamená zákaz indexace stránky a sledování odkazů.[3] 
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2.5.4.5 Anchor text (link text) 

 

Vyhledávače neberou v úvahu jen faktory, které jsou na stránce, ale i ty co přicházejí 

z odkazů. Dost často se stává, že vyhledávaný výraz na dané stránce vůbec není, i přesto je 

však daná stránka vyhledána. Je to způsobené právě anchor textem (<a href="">zde je 

anchor text</a>). Pokud se odkaz na stránku přidá například do katalogů s anchor textem   

<a href="http://www.iinter.cz"> IInter </a>.[3] 

Získá se jen slovo IInter, což asi moc lidí hledat nebude. Pokud se ale jako anchor 

text použije <a href="http://www. iinter.cz">Autobazar IInter.cz </a> lze získat slovo 

autobazar. Váha anchor textu je v současné době u vyhledávačů celkem významná, možna, že 

je hned za tagem <title>. Je to prostě nevyužitá příležitost, jak zvýšit váhu určitého slova. 

Využití anchor textu neplatí jen pro externí odkazy, ale také pro interní.[3] 

 

2.5.4.6 Klikavost na vyhledávané slovo 

 

Některé vyhledávače měří kolikrát se klika na daný odkaz ve výsledcích 

vyhledávání. Ve výsledcích nejsou přímo odkazy na danou stránku, ale script, který počítá 

počet přístupů. Poznat lze také například pokud návštěvník na stránku klikne, ale vrátí se zpět 

tlačítkem Back. Vyhledávač z toho může vyvodit závěr, že dané klíčové slovo neodpovídá 

tomu, co uživatel přesně hledal.[3] 

 

2.5.5 Zakázané metody v SEO 

 

Existují také metody SEO, které mohou zdánlivě přinést kladné výsledky, ale               

v případě, že je vyhledávač odhalí, penalizuje danou stránku, což znamená, že zhorší její 

hodnocení (ranking). V horším případě ji může natrvalo vyloučit z indexu. Proto je dobré se 

těchto pochybných metod vyvarovat. Může jít například o:[3] 

 

2.5.5.1 Skrytý text nebo odkazy 

 

Text, který má stejné zbarvení jako barva pozadí se nazývá skrytý text (pro 

návštěvníky je neviditelný). Myslet si, že takhle se dá zlepšit pozice na určité  slovo, je mylné. 

Může to platit krátkodobě, ale může být celá řada lidí, kteří nahlásí stránku se skrytým textem 

pomocí spam reportů. Zbavit se poté penalizace není jednoduchá záležitost a zabere to čas. 
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Skrytý text v menu, který se objevuje po najetí ukazatele myši na menu není rozhodně 

spamem. Menu totiž v tomto případě návštěvník vidět může. Za skrytý odkaz se považuje ten, 

ze kterého není patrné že jde o odkaz. Má tedy stejnou barvu jako obyčejný text, je ukrýt          

v tečkách na konci vět, v malých obrázcích atd.[3] 

 

2.5.5.2 Malý text 

 

Jedná se o text, který je často umisťován na konec stránky. Je do té míry malý, že ho 

návštěvník není schopen přečíst (například jeden pixel). Tato technika se začala rozšiřovat, co 

začaly první pokusy s automatickým rozpoznáním skrytého textu.[3] 

 

2.5.5.3 Cloaking 

 

Cloaking znamená vytváření speciálních stránek pro vyhledávací roboty. Například 

pokud se robotu od Googlu podsouvá jiná stránka než běžnému člověku, tak se tomu říká 

cloaking. Spameři to dělají proto, aby Google.cz dobře indexoval určité slovo. Podstrčená 

stránka je speciálně optimalizovaná pro určitý vyhledávač. Ten ji pak zaindexuje a možná 

zobrazí na prvním místě. Teoreticky by se pro každý vyhledávač mohla vytvořit mimořádná 

stránka optimalizovaná pro něj. Za cloaking se nepovažuje pokud se uživateli, který používá 

Operu dává trochu jiné HTML (CSS), než tomu co používá Explorer. V tomto případě jde 

totiž pouze o různé formátování stejného obsahu.[3] 

 

2.5.5.4 Odkazové farmy 

 

Odkazové farmy vznikly krátce po tom co se objevil Gogole.cz. Spameři totiž brzy 

přišli na to, jakou váhu má PageRank, a tak se ho snažili uměle zvyšovat. Tento způsob se 

prováděl pomocí prolinkování velkého množství webů dohromady, a tak vznikly první 

odkazové farmy (link farms). Proto je vždy vhodné promyslet s kým se odkaz vyměňuje. 

Google totiž penalizoval účastníky většiny farem nulovým PageRankem.[3] 

 

2.5.5.5 Klamné přesměrování 

 

Klamné přesměrování je odkaz, který přesměruje uživatele na jinou stránku než na tu 

na kterou se domníval, že tento vede. Pokud se to převede do extrému, na stránce je umístěn 
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odkaz, ze kterého si uživatel myslí, že po kliku se dostane ke koupi zubního kartáčku, ale 

odkaz ho přesměruje na pornografickou stránku.[3] 

 

2.5.5.6 Klamná a často opakovaná slova 

 

Za klamná slova jsou považována ta, které nemají nic společného se skutečným 

obsahem stránky. Příkladem by mohlo být použití slova "sex" na stránce e-shopu 

prodávajícího elektroniku. Další neetickou možností je časté opakování slov, například jedno 

slovo použité dvacetkrát za sebou. To je sice také možné považovat za spam, ale navíc to ani 

nepomáhá dosáhnout lepších výsledků. Každé slovo má totiž na stránce určitou váhu (jak 

často se opakuje, v textu v nadpisech ...). Pokud to přesáhne například 20 procent, tak nastává 

přesně opačný efekt, než bylo opakováním zamýšleno.[3] 

 

2.5.5.7 Tapetování katalogů duplicitními doménami 

 

Jedná se o pořízení více domén se stejným nebo jen trochu odlišným obsahem za 

účelem vícenásobné registrace do jedné sekce katalogů. Tím se následně zvyšuje PageRank. 

Katalogy by měly na tento spam reagovat vymazáním duplicitních stránek (ne vždy se jim to 

bohužel daří). Například i na Seznamu, jsou v některých kategoriích duplicitní servery s jinou 

adresou URL. V tomto případě je nejrychlejší metodou, napsat na technickou podporu žádost 

o vyřazení duplicitního záznamu. Například Seznam většinou reaguje do dvou dnů 

vymazáním. [3] 
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3. Analýza současného stavu 

 

3.1 CZECH INTERNATIONAL, a.s. 

 

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je velmi významnou celní agenturou      

v České republice. Organizace zastupuje klienty při jednáních s celními úřady déle než 15 let 

a za tuto dobu si vybudovali prestižní postavení v segmentu celních a logistických služeb. 

Společnost disponuje osmnácti provozovnami a díky spolupráci s kooperačními partnery 

poskytuje jejich služby kdekoli v České republice, v Evropě i ve světě.[12] 

V uplynulých dvou letech se jejich služby rozšířili i na oblast IT služeb, zejména 

prodej prestižního podnikového informačního systému Helios Orange a provoz internetového 

obchodního domu, který se jmenuje INTERNETHity.cz .[12] 

Služby společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s.: 

 

• Celní služby - Společnost zajišťuje profit díky optimalizaci cel, daním               

a nulovým sankcím ze strany celních orgánů. Společnost disponuje 

vysokým kapitálem ve výši 70 mil. Kč a vysokou globální zárukou pro 

zajištění celního dluhu, takže je schopna odbavovat zásilky vysoké celní 

hodnoty.[5] 

• Intrastat  – je to systém statistiky obchodu se zbožím mezi Českou 

republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, který provozuje 

Generální ředitelství cel (GŘC) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 

(ČSÚ). CZECH INTERNATIONAL, a.s. zajišťuje kompletní zpracování                    

a předkládání výkazů Intrastat v elektronické podobě pro příslušný celní úřad. 

Dále také zajišťuje kontrolu hodnotových limitů zboží, průběžné evidování 

množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených 

limitů za sledované období podává výkaz s označením oprava.[6] 

• Spotřební daň - Společnost je schválena celní správou jako ručitel pro účely 

zajištění spotřební daně. V režimu podmíněného osvobození od daně musí 

plátce zajistit spotřební daň. To znamená uložení peněžních prostředků, které 

potřebujeme využít jinak, na účet celního úřadu. Pokud tak neučiníme včas 

riskujeme právní důsledky ze strany celních úřadů, které vykonávají správu 

spotřebních daní.[7] 
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• Logistika a zasilatelství - Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. 

poskytuje zákazníkům kvalitní logistické a zasílatelské služby s využitím 

nejmodernějších technologií. Jejich klienti tak mohou využít zázemí silné 

spediční společnosti s vazbou na celosvětově rozšířené operátory. Při 

realizaci projektů multimodálních logistických řetězců společnost 

spolupracuje s dopravními organizacemi s celosvětovou působností, 

vlastnících flotilu vozidel, lodí a letadel. Proto si jejich klienti mohou být 

jisti, že jejich zásilky budou optimálně transportovány technicky                     

a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. [8] 

• Skladová logistika - Organizace nabízí komplexní program služeb s plně 

integrovanou logistickou podporou. Mimo přepravu a celní služby, které 

považují za minimální standard v této oblasti, poskytuje zákazníkům řešení 

také v oblastech skladové a zásobovací logistiky.[9] 

• IT Služby - CZECH INTERNATIONAL, a.s. je obchodním partnerem 

společnosti Asseco Solutions, a.s. pro prodej informačního systému Helios 

Orange. Specializují se na prodej Helios Orange do firem s problematikou 

celní, služeb, velkoobchodu a maloobchodu, včetně e-shopů. Nabídka jejich 

služeb je postavena na vlastní dlouhodobé zkušenosti s informačním 

systémem Helios Orange. Počtem instalací, počtem uživatelských licencí          

a velmi pravděpodobně i počtem úprav, které si společnost v průběhu času 

připravila, se stala jedním z největších instalatéru informačního systému 

Helios Orange.[10] 

• Vedení účetnictví - Společnost poskytuje vedení účetnictví a komplexní 

účetní poradenství pro malé a střední podnikatelské. Ke zpracování účetnictví 

podnik nabízí vysoce výkonný ekonomický a účetní program Helios Orange. 

Tento systém je postavený na bázi vícevrstvé architektury klient – server, 

která zajišťuje maximální bezpečnost dat, stabilitu a rychlost. [12] 

• E-shop INTERNETHity.cz - je internetový obchodní dům, sdružující na 

jednom místě několik specializovaných prodejen, které kromě vlastního 

prodeje zboží nabízí svým zákazníkům i expertní poradenství a širokou škálu 

doplňkových služeb.[11] 
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3.2 E-shop INTERNETHity.cz 

 

V internetovém obchodě INTERNETHity.cz je k dispozici velmi přehledné                

a jednoduché vyhledávání položek, a to jak formou fulltextu, tak formou parametrického 

vyhledávání. Návštěvníci, zákazníci tak mohou nalézt zboží přesně podle zadaných parametrů 

či značky. Dále je k dispozici modul Porovnávání, díky kterému si zákazník přehledně 

zobrazí několik produktů vedle sebe a může porovnat jejich klady a zápory.[11] 

E-shop běží na aplikaci ShopCentrik od softwarové společnosti NetDirect s.r.o. 

Internetový obchod INTERNETHity.cz je řazen společností NetDirect s.r.o. do projektu B2C 

jako obchodní dům. Na obrázku 3.2-1 je zobrazena ukázka vzhledu e-shopu 

INTERNETHity.cz. 

 

 

Obrázek 3.2-1 vzhled e-shopu INTERNETHity.cz 

 

3.2.1 ShopCentrik 

 

ShopCentrik je aplikace určená pro obchodování na internetu. ShopCentrik není 

krabicové řešení a je zákazníkům vždy dodávána na klíč od analýzy, grafiky až po nasazení 

do ostrého provozu. Každé dodané řešení je unikátní s ohledem na cílové skupiny a prodávané 

komodity. Díky tomu, že firma neprodává krabicové systémy a se svými zákazníky neustále 
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komunikuje, si společnost získala zpětnou vazbu, která je hybnou silou, jež kvalitu produktu 

neustále posouvá vpřed. Zázemí stabilního dodavatele pak zákazníkům poskytuje jistotu 

rozvoje produktu a realizaci jakýchkoliv budoucích požadavků.[16] 

 

3.2.1.1 Výhody aplikace ShopCentrik 

 

ShopCentrik je moderní, neustále se rozvíjející modulární systém určený jak pro 

prodej koncovým spotřebitelům (B2C), tak pro prodej dealerům (B2B). K nesporným 

výhodám patří nízké provozní režie a vyloučení chyb způsobených lidským faktorem, čehož 

je dosaženo díky možnosti plně automatizovaného propojení s libovolným ekonomickým 

systémem.[16] 

Samozřejmostí jsou vestavěné marketingové nástroje, včetně optimalizace pro 

vyhledávače (SEO) a marketingová podpora poskytovaná našim klientům i v následujících 

letech po zprovoznění aplikace. Rovněž vestavěný publikační systém je nespornou výhodou, 

která umožňuje pohodlné publikování informací a sloučení e-shopu i firemní webové 

prezentace. Vysoký výkon aplikace zvládající velké množství současně nakupujících klientů 

a nabízených položek zboží, jakož i podpora moderních platebních metod včetně 

elektronických plateb jsou v tomto systému samozřejmostí. Samozřejmostí je i velmi 

propracovaná administrace, která uspokojí provozovatele a princip jednoduchého nakupování, 

jež vyhovuje samotným nakupujícím. Podpora mnoha jazyků a flexibilita jsou v době expanze 

českých firem na zahraniční trhy také nezbytností.[16] 

 

3.2.1.2 Architektura a výkon 

 

ShopCentrik je díky zvolené třívrstvé architektuře a optimalizaci SEO na výkon 

přizpůsoben k práci s vysokou zátěží.[17] 

Zkoumaný Internetový obchod nebo-li obchodní dům, který společnost NetDirect 

s.r.o. realizuje, se obvykle napojuje na širokou škálu dodavatelských skladových systémů 

(ERP, ekonomický systém, účetnictví a účetní systém ap.). Z těchto systémů jsou data na 

obchodním domě automaticky aktualizována a zároveň je často rovněž realizováno i odesílání 

objednávek zákazníků do těchto systémů, jak můžete vidět na obrázku 3.2.1.2-2.[17] 

V tomto jsou řešení obchodních domů technologicky složitější, oproti klasickým 

internetovým obchodům, které se obvykle napojují pouze na jediný ekonomický systém 
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provozovatele. Tato propojení jsou realizována tak, že fungují velice rychle a v minimální 

míře zatěžují systémy provozovatele i jeho připojení k internetu.[17] 

 

 

Obrázek 3.2.1.2-2 Architektura e-shopu INTERNETHity.cz 

 

3.2.1.3 Technologie 

 

Jednotlivé technologie (MS SQL 2005, ASP .NET, ap.) a programátorské nástroje 

společnosti Microsoft přispívají ke stabilnímu chodu serverových aplikací, vysokému výkonu 

a škálovatelnosti řešení. NetDirect s.r.o. je certifikovaným partnerem Microsoftu, vlastní titul 

Microsoft Certified Partner.[17] 

 

3.2.1.4 Údržba 

 

Každý softwarový produkt je nutno pravidelně monitorovat a průběžně optimalizovat 

z hlediska výkonu. Společnost NetDirect s.r.o. tuto činnost provádí pro klienty automaticky 

na základě smluvních závazků. Díky údržbě pak má každý z klientů záruku bezproblémového 

chodu i po letech, kdy návštěvnost stoupá z původních několika stovek denních návštěvníků 

na tisíce či desetitisíce a rovněž sortiment zboží dávno překonává původní záměry 

provozovatele.[17]  
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3.3 Analýza internetového obchodu INTERNETHity.cz 

 

Internetový obchod INTERNETHity.cz budu analyzovat ze dvou pohledů: 

  

3.3.1 Z pohledu návštěvníka, potencionálního zákazníka e-shopu 

 

V této analýze se pokusím nalézt nedostatky, ale také pozitiva, které návštěvník 

spatří při prohlídce internetového obchodu. Budu se soustřeďovat na významné prvky             

e-shopu, jejichž účelem je zaujmout a usnadnit prohlížení jednotlivých stránek internetového 

obchodu. 

Internetový obchod INTERNETHity.cz je už poměrně staršího rázu. Tento e-shop 

společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. provozuje bezmála 6 let. Během konzultace se 

správcem sítě jsem byl informován o tom, že design e-shopu nebyl od svého vzniku nikdy 

inovován.   

Po podrobnějším zkoumání dané problematiky jsem se rozhodl stanovit 5 různých 

kritérií pro tuto analýzu. Postupně se tak budu zabývat rozvržením stránky, výběrem barev, 

obsahem, výběrem fontu a navigací.  

 

3.3.1.1 Rozvržení stránky (layout) 

 

Při pohledu na e-shop INTERNETHity.cz si můžeme povšimnout, že se jedná             

o klasické rozložení stránky (webu). Nahoře vidíme hlavičku stránky, kde je umístěno logo           

e-shopu, prvky potřebné k přihlášení a k nákupu. Pod hlavičkou a po obou stranách webu 

nacházíme navigaci, zatímco v dolní části můžeme nalézt patičku webu, kde je kontaktní 

adresa sídla internetového obchodu INTERNETHity.cz. Hlavní obsahová část se nachází 

uprostřed, kde se po kliknutí na určitou položku v navigaci, objeví relevantní text.  

Takto navržená stránka je pro většinu návštěvníků dobře známou záležitostí a rychle 

se v ní dokáží zorientovat. Nejedná se však o nic, co by návštěvníka dokázalo nadchnout, 

prodejce zkrátka vsází na jednoduchost a tradičnost.  
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3.3.1.2 Výběr barev 

 

Podle mého názoru je výběr barev velice nevýrazný a působí až mdlým dojmem. 

V současné době by se firmy měly snažit zaujmout, či dokonce šokovat zákazníky. Každý 

internetový prodejce by tedy měl usilovat, o co nejvýraznější a nejzapamatovatelnější design, 

a právě barvy jsou jeho důležitou součástí.  

Při testováni rozdílů (kontrastů) dvou barev jsem využil aplikaci, poskytovanou 

zdarma, Colour Contrast Analyser verze 2.0.  

Nejdříve jsem se zaměřil na kontrast obyčejného textu a pozadí stránky e-shopu. 

K určení barvy textu a pozadí jsem použil nástroj kapátko, které je součástí aplikace Colour 

Contrast Analyser. Je schopno odebrat barvu zkoumaného prvku a zaznamenat                        

ji v hexadecimálním zápisu. Po odebrání barvy textu (#DBD9DA) a pozadí (#FFFFFF) 

aplikace vyhodnotila takovýto kontrast barev jako nedostačující. Dále jsem porovnával barvu 

pozadí (#FFFFFF) s barvou zvýrazněného textu (#F8A19B). Colour Contrast Analyser 

vyhodnotil spojení těchto dvou barev jako nevyhovující. Aplikace vyhodnotila jako 

dostačující barvu nadpisů jednotlivých výrobků (#000033) a barvu cen výrobků (#C33B32). 

 

3.3.1.3 Obsah e-shopu 

 

Regulérně aktualizovaný internetový obchod s informačně zajímavým obsahem je 

nejen pro internetové vyhledávače atraktivní, ale také motivuje návštěvníky ke koupí 

nabízeného zboží. Unikátní obsah bývá často největším problémem provozovatelů e-shopů. 

Mají sice obsahově bohatý web – jejich stránky obsahují stovky, tisíce stránek s popisy zboží. 

Většinou je však zkopírují z firemních stránek nebo materiálů výrobců. Neberou ohled na 

potřebu originálního a atraktivního obsahu, a potom se diví, když vyhledávač na jejich stránky 

pošle robota, ten zaindexuje prvních 100-200 stránek a konec. Další data od něj vyhledávač 

odmítne odebírat. Stejné informace totiž už ve své databázi dávno má od konkurence, která 

prodává podobné produkty delší dobu, nebo od původního autora textů. Vyhledávací stroje 

nemají důvod a ani potřebu archivovat duplikovaná data.[2] 

Obsah e-shopu INTERNETHity.cz na mě zapůsobil převážně kladným dojmem. 

Obsah jednotlivých stránek je velice věcný a výstižný. Všechny důležité obchodní podmínky, 

které jsem zmínil v bodě 2.1.3., daný internetový obchod splňuje. 

Co se týče nedostatků je to zejména někdy až příliš dlouhý, špatně členěný text, který 

návštěvníka spíše odradí. Dalším záporem internetového obchodu INTERNETHity.cz jsou 
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právě již zmíněné popisky zboží, které jsou ve většině případů převzaty od výrobce. 

Návštěvníkovi takovýto popis zboží nepřinese nic navíc, může být tedy pro potenciálního 

zákazníka nedostatečný.  

 

3.3.1.4 Typografické zásady 

 

V typografických zásadách se tedy zaměřím na font, velikost a zvýrazňování písma 

internetového obchodu. 

V celém e-shopu je použitý font písma Times New Roman. V odborných článcích       

o grafice webu designéři většinou doporučují font Arial a výběr maximálně dvou různých 

fontů. I přesto většina internetových obchodů používá font Times New Roman. Výběr Times 

New Roman u zkoumaného e-shopu nehodnotím jako nedostatek, ale pokud se chceme lišit 

od konkurence a zaujmout něčím jiným, doporučují změnit font. 

Velikost písma v celém internetovém obchodě je nastavena na 12 bodů. Obyčejný 

text a důležitá oznámení se od sebe liší použitím tagů <b>, <strong> nebo <h1>…<h3>. 

Weboví designéři doporučují ponechat shodnou velikost písma v celém e-shopu                        

a k zvýraznění pouze využívat jiné řezy. Zkoumaný internetový obchod toto doporučení 

akceptuje, není mu tedy v oblasti písma, co vytknout. 

 

3.3.1.5 Navigace 

 

Základem stránek je obsah, ale navigace je cestou a dveřmi k tomuto obsahu. Je-li 

navigace dobrá, pak se návštěvník dobře a rychle orientuje a nachází hledané informace. 

Pokud je špatná, návštěvník se ztrácí a často z webu odchází.  

Je proto několik zásad, které je dobré brát v úvahu a dodržovat. Zásady dobré 

navigace jsou: 

• Stálá navigace – Návštěvník ji vždy najde na svém místě. V internetovém 

obchodě INTERNETHity.cz je navigace stálá. Jednotlivé položky navigace 

vždy najdeme na stejném místě, což nám usnadňuje práci a šetří čas. 

• Aktuální stránka je v navigaci vyznačena (zvýraznění, změna barvy atd.). 

Zkoumaný e-shop takovou možnost nenabízí.   
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Navigaci rozdělujeme na: 

• Základní (menu) – Většinou menu najdeme v horizontální či vertikální 

podobě, přičemž vertikální členění může být umístěno nalevo nebo napravo.  

- Horizontální  základní menu v e-shopu INTERNETHity.cz se nachází 

v hlavičce webu a obsahuje položky: Úvodní stránka, Akční nabídka, 

Vše o nákupu, JAK vybrat?, Splátkový prodej, Recenze, 

Půjčovna GPS, Partneři, Soutěž, Výsledky soutěže a Kontakty.  

- Vertikální  základní menu v zkoumaném internetovém obchodě je 

umístěno po obou stranách webu. V pravém sloupci jsou zobrazena 

Patra obchodního domu a položky menu Vše o nákupu. V levém 

sloupci se nachází položky menu Akční nabídka a Jak co koupit?. 

• Drobečková navigace – V e-shopu INTERNETHity.cz se drobečková 

navigace objeví, až při výběru druhů výrobků. Vypadá to následovně        

např.: Výpočetní technika →→→→ Záložní zdroje →→→→ Domácnosti kanceláře - 

Přepěťové ochrany →→→→ APC SurgeArrest Essential P5BV-FR. 

• Mapa stránek (sitemap) – má své opodstatnění především u středně velkých 

a větších webů. Bohužel v zkoumaném internetovém obchodě jsem mapu 

stránek nenašel. 

• Vyhledávání – je specifický druh navigace, který má u větších webu jako je 

e-shop své zdůvodnění. V internetovém obchodě INTERNETHity.cz jsem 

navigaci vyhledávání zaregistroval v levém sloupci nahoře. Umožňuje nám 

jednoduše vyhledávat požadované zboží v celém obchodním domě nebo 

v jednotlivých patrech. Možností vyhledávání nejsou konzistentní s názvy 

jednotlivých pater. 

• Odkazy v textu – Můžeme dělit na lokální a externí odkazy. 

- Lokální odkazy – u dlouhých stránek je dobré text členit do určitých 

částí a na začátek, popřípadě i na konec stránky umístit navigaci 

k jednotlivým bodům. Zkoumaný e-shop obsahuje dlouhé texty na 

stránkách jako Vše o nákupu, Splátkový prodej nebo Půjčovna GPS, 

lokální odkazy jsem zde však nezaznamenal. 

- Externí odkazy – patří zde odkazy na cizí stránky. V zkoumaném 

internetovém obchodě INTERNETHity.cz jsem na tyto odkazy narazil 

v menu Partneři. 
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3.3.2 Z pohledu internetových vyhledávačů 

  

V tomto bodě své diplomové práce budu analyzovat e-shop INTERNETHity.cz 

z pohledu internetových vyhledávačů (zejména Seznam.cz a Google.cz). Je určitě důležité mít 

takový e-shop, který návštěvníky zaujme a přiměje je nakoupit zboží právě z naší nabídky. 

Zároveň je velmi podstatné, aby návštěvníci o existenci takovéhoto internetového obchodu 

věděli. Proto je třeba dbát na správný výběr klíčových slov, validitu kódu HTML atd., aby 

byly internetové vyhledávače schopny zaindexovat web na své servery. Jedině tak se kupující, 

který nezná daný e-shop, může dostat přes vyhledávání určitého produktu prostřednictvím 

internetového vyhledávače k naší nabídce.  

Optimalizace internetového obchodu je totiž dlouhodobý a náročný koncepční 

proces, který na základě vynaloženého úsilí v pozdějším období přinese „plody“ naší práce. Je 

tedy důležité si ujasnit, co bude předmětem optimalizace, a vytvořit si odpovídající plán SEO. 

Ten je složen z marketingové a technologické části.  

 

3.3.2.1  Marketingová část 

 

Analýza marketingové oblasti mi pomůže lépe pochopit specializaci firmy                   

a internetového obchodu samotného. Výsledky z této části budou základem pro pozdější 

technologickou oblast výzkumu Zde se tedy pokusím nalézt odpovědi na následující otázky, 

které jsem si pro účel tohoto zkoumání stanovil.  

 

• Jaké je zaměření firmy, jejíž e-shop budu optimalizovat? 

 

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je celní agenturou, jak jsem se již 

zmínil v popisu firmy v bodě 3.1. Firma tedy především profituje na celních službách, hlášení 

Intrastat a zajištění spotřební daně.  

Příjmy pocházející z prodeje zprostředkovaného pomocí e-shopu INTERNETHity.cz 

jsou pro organizaci pouze vedlejší. Z čehož vyplývá, že optimalizace e-shopu nijak nesouvisí 

s hlavním zaměřením firmy. 

 

• Jaké jsou hlavní cíle e-shopu? 

 

- oslovit nové zákazníky z různých geografických oblastí, 
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- udržet si stávající zákazníky, 

- zajistit spokojenost zákazníků, 

- informovat návštěvníky o společnosti, 

- zvýšit prodej nabízeného sortimentů, 

- zvýšit zisk společnosti. 

 

• Jaká je cílová skupina, na kterou se společnost zaměřuje? 

 

E-shop se snaží apelovat na širokou škálu zákazníků. Pro mužskou část populace 

internetový obchod nabízí výrobky z oblasti výpočetní techniky, sportovních potřeby, či 

dokonce pánskou kosmetiku. Pro ženy e-shop  nabízí široký výběr dámské kosmetiky. Pro 

mladší generaci internetový obchod nabízí herní konzole a hry. 

 

• Čím míní firma zaujmout návštěvníka? 

 

Hlavním cílem tvorby internetového obchodu je přeměnit návštěvníka nejlépe 

ve stálého zákazníka. Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. by chtěla provozovat 

takový internetový obchod, který by návštěvníka uchvátil svým unikátním designem. Dále si 

organizace přeje poskytnout návštěvníkovi rychlou, spolehlivou, ale také přehlednou navigaci 

webu. Firma rovněž nabízí kvalitní produkty za nízké ceny od prověřených dodavatelů. Cílem 

e-shopu je kvalitně a přehledně prezentovat nabízený sortiment zboží. Společnost CZECH 

INTERNATIONAL, a.s. také garantuje rychlou a bezproblémovou reklamaci u ochotného 

personálu. 

 

• Kdo jsou hlavní konkurenti? 

 

K velmi silným a významným konkurentům patří internetové obchody, obchodní 

domy, které mají ve své nabídce podobný sortiment zboží jako e-shop INTERNETHity.cz. 

V takto široké prodejní škále je konkurence velmi výrazná. Nevýhodou obchodních domů je 

silná diferenciace nabízeného sortimentu a žádná konkrétní specializace, která bývá zřejmá      

u tematicky zaměřených e-shopů. Jedná se o nejsložitější optimalizaci webu. 

Zaměřil jsem se na internetové obchody, obchodní domy, které nabízí výpočetní 

techniku (počítače, herní konzole), audio-video, kosmetiku, parfémy a golfové vybavení. 

K výrazným konkurentům jsem zařadil například tyto prodejce: 
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- obchodní-dům.cz, 

- korunka.cz, 

- svet-nakupu.cz, 

- nakupni-zbozi.cz, 

- obchodní-dům-mija.cz. 

 

Seznam pěti otázek v marketingové části jsem zvolil na základě prostudování 

několika odborných článků, tykajících se postupu optimalizace SEO. Odpovědí na tyto otázky 

jsem konzultoval se správce sítě společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. 

 

3.3.2.2 Technologická část 

 

V této části budu internetový obchod zkoumat z programátorského hlediska. 

Soustředím se na kód stránek, vyhodnotím současný stav daného e-shopu a zaměřím se na 

výskyt on page a off page faktorů.  

Ve své diplomové práci se budu soustřeďovat zejména na úvodní stránku 

internetového obchodu INTERNETHity.cz. Výsledky analýz náhodně vybraných stránek 

různých úrovní poukázaly, že úvodní stránka daného e-shopu má nejvíce nedostatků ze 

zkoumaných stránek v oblasti SEO optimalizace. 

Doména e-shopu, kterou podrobím různým analýzám, se jmenuje internethity.cz. 

Budu využívat bezplatné internetové (on-line) nástroje a zkušební (trial) nebo poskytované 

zdarma (freeware) aplikace (off-line nástroje). 

V úvodu technologické části si ještě dovolím vysvětlit rozdíl, jehož jsem si všiml         

v průběhu provádění analýz, mezi doménou internetového obchodu bez www předpony 

internethity.cz a doménou s předponou www.internethity.cz. Výrazný rozdíl jsem zaznamenal 

u indexace stránek internetovým vyhledávačem Google.cz. Seznam.cz zaindexoval obě 

varianty zápisu domén e-shopu stejně. Google.cz zaindexoval v prvním případě 

(internethity.cz) 6650 stránek a v druhém případě (www.internethity.cz) zaindexoval pouze 

415 stránek. 

Co zapříčinilo takovýto výrazný rozdíl ve výsledcích? Vysvětlení je jednoduché. 

V době, kdy byl internetový obchod vytvořen, byly postupy tvorby URL adres a metody 

optimalizace SEO odlišné oproti těm dnešním. Kdysi se URL podstránky Zdraví a krása 

zapisovala např.: http://zdravi-krasa.internethity.cz/, v dnešní době to však zapíšeme jako 
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http://internethity.cz/zdravi-krasa/. Proto v první variantě Google.cz zaznamenal i zápisy 

stránek před doménou internethity.cz a v druhé variantě zaznamenal pouze stránky, které 

měly přesné znění domény www.internethity.cz. 

Všechny analýzy technologické části jsem prováděl 29. 3. 2010 a kontrolu údajů 

jsem uskutečnil 5. 4. 2010, výsledky byly až na minimální odchylky shodné. 

Technologická část se skládá z bodů A až F: 

 

A. Analýza současného stavu 

 

V analýze současného stavu se zaměřím na souhrnné informace, tedy jaká je nabídka 

celkového sortimentů zboží, jaká je dosavadní návštěvnost e-shopu, kolik stránek 

internetového obchodu mají vyhledávače ve své databázi a jaké je celkové hodnocení. 

Jednotlivé body analýzy současného stavu jsou: 

 

- Nabídka sortimentu e-shopu INTERNETHity.cz 

 

Zkoumaný internetový obchod se skládá ze tří pater: 

  

První patro se jmenuje Počítače. Na tomto patře jsem objevil širokou škálu výrobků 

z oblasti výpočetní techniky (počítače, hardware, software). Dále jsem zde zaregistroval 

nabídku mobilních telefonů a jejich příslušenství, televize (LCD, plasmy), fotoaparáty, 

pokladní systémy, spotřební elektroniku a herní konzole.  

Druhé patro se nazývá Audio studio. Tam jsem zaznamenal studiové         

komponenty - mikrofony, zvukové karty, MIDI zařízení a převodníky, procesory, poslechové 

monitory, „mixážní“ pulty a další studiové komponenty. Dále jsem nalezl v nabídce patra 

Audio studio hudební software různého zaměření, od notačních a výukových programů až po 

nástroje pro kvalitní mix.  

Třetí a zároveň poslední patro se jmenuje Krása a dárky. Zde se nachází široká 

nabídka parfémů osvědčených značek, ale také veškerá kosmetika pro ženy, muže i děti. Dále 

jsem narazil na reklamní předměty, sportovní vybaveni, potřeby pro domácí mazlíčky, 

deštníky, textil, tašky a různorodý výprodej. 

Během zkoumání internetového obchodu INTERNETHity.cz jsem došel k závěru, že 

názvy pater a jednotlivé názvy daných položek navigace nejsou konzistentní s obsahem 

nabízeného zboží. 
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- Návštěvnost e-shopu 

 

Statistiky návštěvnosti zkoumaného internetového obchodu jsem získal od správce 

sítě společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. Společnost se 22. 08. 2006 zaregistrovala 

na internetový portál Toplist.cz. Stránka Toplist.cz nabízí zaregistrovaným uživatelům mezi 

jinými možnost sledovat počet návštěv za hodinu, den, týden, měsíc a rok. 

 V roce 2009 celková návštěvnost internetového obchodu INTERNETHity.cz byla 

97 948 osob. V průměru to činí 268 návštěv za den, což konstatuji jako dobrý výsledek. 

Otázkou však zůstává, z kolika návštěv společnost měla zisk. Bohužel takové statistiky firma 

nevede. 

Nejvíc prodaných výrobků společnost zaznamenala ze sortimentu výpočetní 

techniky, následovně významný prodej pocházel také z různých druhů kosmetiky. 

V tabulce 3.3.2.2-2 vidíme z kterých vyhledávačů, katalogu je největší návštěvnost 

za rok 2009. Tabulka obsahuje návštěvy, které vznikly po zadání konkrétního názvu produktu 

do pole pro vyhledávání u katalogů a vyhledávačů. Největší počet návštěv 36,16%, čili 35 418 

osob, přišlo z katalogu Zboží.cz, který vlastní firma Seznam.cz, a.s. Druhý v pořadí se umístil 

z 25,41% vyhledávač Google.cz, z kterého přišlo 24 889 návštěvníků a na třetím místě skončil 

internetový vyhledávač Seznam.cz z 21,37%, což činí 20 931 návštěv za rok 2009. 

 

Vyhledávače, katalogy Návštěvnost za rok 2009 
Zboží.cz (katalog Seznamu) 36,16% 
Google.cz 25,41% 
Seznam.cz 21,37% 
Centrum.cz 7,51% 
Firmy.cz (katalog Seznamu) 5,80% 
Ostatní 3,75% 
Tab. 3.3.2.2-2 Návštěvnost zkoumaného e-shopu za rok 2009 

 

Návštěvnost pocházející z jednotlivých klíčových slov úvodní stránky je nulová, 

protože vyhledávače nezařazují daný internetový obchod do předních pozic výsledků 

vyhledávaní, jak nám dokazuje tabulka 3.3.2.2-4. 

 

- Indexace stránek různými vyhledávači 

 

Ukazatel Indexace nám napovídá, kolik jednotlivých stránek zkoumaného e-shopu 

mají vyhledávače uloženy, zaindexovány, na svých serverech. K určení indexace jsem použil 
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off-line trial nástroj SEO administrator, dále příkaz site:internethity.cz, který jsem vložil do 

pole pro vyhledávání u internetových vyhledávačů. V poslední řadě jsem pro kontrolu využil 

on-line nástroj (Vyhledávače) na webu: http://seo-servis.cz/. 

Z tabulky 3.3.2.2-3 můžeme vyčíst, že Google.cz zaznamenal 6650 stránek na svých 

serverech a Seznam.cz zaregistroval do své databáze 8214 stránek. 

 

Vyhledávače Zaindexované stránky 
Google.cz 6650 
Seznam.cz 8 214 

Tab. 3.3.2.2-3 Počet zaindexovaných stránek daného e-shopu vyhledávači 

 

Celkový počet stránek daného internetového obchodu je 8657. Důvody proč 

Google.cz a Seznam.cz nezaindexovaly všechny stránky, můžou být tyto: špatný obsah 

stránek, chybějící odkazy na nezaznamenané stránky nebo špatná navigace webu. 

 

B. Důležité tagy stránky 

 

Důležité tagy jsem vyčetl ze zdrojového kódu úvodní stránky internetového obchodu 

INTERNETHity.cz. Mezi důležité tagy stránky jsem zařadil:  

 

- Titulek 

 

Mnohé vyhledávače v čele s Google.cz zobrazují jako titulek vyhledaného spojení 

právě slova z titulku stránky. Dobře zvolený název stránky by měl korespondovat, jak 

s obsahem textu, tak s účelem pro nějž je stránka vyhledávána.  

Na obrázku 3.3.2.2-3 jsem zjistil, že titulek neodpovídá obsahu nabízeného zboží 

internetového obchodu INTERNETHity.cz. Společnost výrobky jako pračky, ledničky, bílé 

zboží vůbec neprodává. Navíc optimální délka titulku by měla být 10 – 70 znaků, což 

zkoumaný e-shop nedodržuje. Co se týče základní struktury tvorby titulku, nelze 

internetovému obchodu nic vytknout. Skládá se tedy z názvu webu a hlavních klíčových slov. 

 

<title> InternetHity.cz digitální fotoaparáty | pra čky | 
ledni čky | bílé zboží | elektronika | DVD | videa | domác í 
kino | mp3 | mobilní telefony | po číta če | notebooky | pda | 
tiskárny. </title> 

Obrázek 3.3.2.2-3 Meta značka titulek 
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- Klí čová slova 

 

Správně zvolená klíčová slova jsou základem pro vyjádření obsahu stránky. Tag 

keywords na obrázku 3.3.2.2-4 obsahuje až příliš mnoho výrazů, i přesto že, doporučený počet 

je maximálně 10 slov. Rozborem jednotlivých klíčových slov se budu zabývat v samostatném 

bodu (c. Rozbor klíčových slov) technologické analýzy.  

 

<meta name="keywords" content="internetový obchod, prodej, 
audio,studi,video,mp3,hifi,digitální,foto,fotoapará t,po číta č, 
hra čky" /> 

Obrázek 3.3.2.2-4 Meta značka klíčová slova 

 

- Popisek 

 

Popisek stránky, který můžeme vidět na obrázku 3.3.2.2-5, by se měl pohybovat 

v rozmezí 200 – 250 znaků, což daný e-shop splňuje. Konstrukce popisku je taký správně 

vyplněna, čili tagu <description> nemám co vytknout. 

 

<meta name="description" content="Internetový obcho dní d ům 
nabízí kompletní sortiment: audio, video, mobil, di gitální 
foto, po číta če, hra čky, prodej na splátky, akce, výprodeje" /> 

Obrázek 3.3.2.2-5 Meta značka popisek 

 

- Nadpisy <h1>…<h6> 

 

Úvodní stránka webu INTERNETHity.cz neobsahuje nadpis <h1> ani <h2>, ale 

vyskytuje se zde několik tagů <h3>. Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Dle 

správného postupu je tedy nutné vždy použít prvně nadpisy vyšší úrovně, jak jsem se 

zmiňoval v teoretických východiscích. 

 

C. Rozbor klíčových slov 

 

Analýzu klíčových slov provedu ve třech krocích. Nejdříve zjistím, na kterou pozici 

vyhledávače zkoumaný internetový obchod po zadání klíčového slova zařadí, následovně 
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změřím konkurenčnost a hledanost výběru klíčových slov a v poslední řadě určím hustotu 

výskytu klíčových slov v obsahu stránky. 

 

- Pozice e-shopu po zadání klíčového slova  

 

K zjištění pozice internetového obchodu po zadání klíčového slova do vyhledávačů 

jsem využil trial aplikaci SEO administrátor a poté jsem údaje zkontroloval pomoci on-line 

nástroje (Klíčová slova) dostupného z seo-servis.cz. 

V tabulce 3.3.2.2-4 vidíme umístění internetového obchodu INTERNETHity.cz. 

Nastavil jsem hloubku prohledávání pozic na 1000 záznamů. Můžete si však povšimnout, že 

po zadání klíčových slov jako internetový obchod, video, audio, hračky, mp3, hifi, prodej, 

foto, digitální nebo studi nástroje umístění daného e-shopu u vyhledávačů Seznam.cz                

a Google.cz nezaznamenaly. Pouze Google.cz našel zkoumaný internetový obchod na 253.      

a následovně na 128. pozici po zadání nejprve slova počítač a pak slova fotoaparát. Co se týče 

slova studi, takové slovo v jazyce českém neexistuje, autor zřejmě myslel slovo studio, ale 

nejspíše udělal chybu v zápise. 

 

INTERNETHity.cz Google.cz Seznam.cz 
internetový obchod nenalezeno nenalezeno 

video nenalezeno nenalezeno 
audio nenalezeno nenalezeno 
hračky nenalezeno nenalezeno 

počítač 253. nenalezeno 
mp3 nenalezeno nenalezeno 

hifi nenalezeno nenalezeno 
prodej nenalezeno nenalezeno 
foto nenalezeno nenalezeno 
studi nenalezeno nenalezeno 

digitální nenalezeno nenalezeno 
fotoaparát 128. nenalezeno 

Tab. 3.3.2.2-4 Pozice e-shopu u vyhledávačů 

 

- Konkurenčnost a hledanost klíčových slov 

 

Konkurenčnost jednotlivých klíčových slov jsem získal na základě zadávání 

klíčových výrazů do pole pro vyhledávání u Googlu a Seznamu. Z tabulky 3.3.2.2-5 vyčteme, 
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že počet nalezených záznamů sahá do desítek milionů. Po prozkoumání několika prvních 

pozic u každého klíčového slova jsem zjistil, že konkurenční e-shopy nacházející se v prvních 

desítkách jsou dobře zoptimalizovány. Konkurenčnost vybraných slov je tedy velice silná. 

 

INTERNETHity.cz Google.cz Seznam.cz 
internetový obchod 14 000 000 19 903 833 

video 2 260 000 000 41 771 633 
audio 610 000 000 15 626 750 
hračky 9 800 000 20 422 349 

počítač 4 500 000 29 351 747 
mp3 854 000 000 11 460 106 

hifi 46 000 000 1 540 017 
prodej 20 100 000 51 662 283 
foto 654 000 000 41 860 243 
studi 28 800 000 42 430 

digitální 8 290 000 13 763 215 
fotoaparát 4 140 000 10 693 449 
Tab. 3.3.2.2-5 Konkurenčnost klíčových slov u vyhledávačů 

 

Pomoci vyhledávače Seznam.cz, jsem sestavil statistiky hledanosti jednotlivých 

klíčových slov, které jsem vložil do příloh č. 1-11. Většina těchto slov je vyhledávána 

desettisíckrát až statisíckrát týdně.  Což nám dokazuje, že jednotlivé výrazy jsou velmi 

oblíbené a tudíž správné pro výběr klíčových slov. Bohužel s hledanosti je úzce spjatá dříve 

zmiňovaná silná konkurenčnost, která nám sděluje náročnost optimalizace internetového 

obchodu. Celkově tedy hodnotím takovouto selekci a množství klíčových slov jako špatnou 

volbu. 

 

- Hustota výskytů klíčových slov v obsahu stránky 

 

Ke zjištění výskytů klíčových slov v obsahu stránky jsem použil on-line nástroj 

(Klíčová slova) dostupný z www.seo-pruvodce.cz. Výskyt klíčových slov na stránce e-shopu 

je mizivý, což je patrné z tabulky 3.3.2.2-6. Je zapotřebí zvýšit počet výskytů významných 

slov na úvodní strance, za účelem zlepšení umístění ve výsledcích vyhledávání. 
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Slova Výskyt 
slov 

Procentní 
zastoupení 

vč dph, kč vč, vybrat, dph 24 2.3 % 
shop 10 0.96 % 
ekatalog biz, biz katalog, atcomp shop, biz, atcomp 9 0.86 % 
počítač, hračky, digitální 3 0.25 % 
prodej, mp3, audio 2 0.17 % 
video, internetový obchod, hifi, fotoaparát, foto 1 0.08 % 
studi 0 0 % 

Tab. 3.3.2.2-6 Výskyt klíčových slov na stránce 

 

D. Analýza kódu HTML, CSS a velikosti stránek (Validita kódu 

HTML,CSS) 

 

Kód HTML na jednotlivých stránkách zkoumaného e-shopu není validní, například 

úvodní stránka obsahuje 30 HTML chyb. Správně není napsán ani kód CSS stylu stránek, 

který obsahuje až 53 chyb. Co se týče velikosti HTML kódu, úvodní stránka zabírá 39.17kB, 

což je optimální velikost. 

K analýze kódu a velkosti stránky jsem využil on-line nástroj (Zdrojový kód) na 

webu: www.seo-pruvodce.cz. 

 

E. Rozbor off-page faktorů 

 

Zkoumaný e-shop využívá soubor robots.txt, ve kterém zakazuje všem robotům 

stahovat, indexovat, některé soubory (CSS, administrační, skriptovací) a stránky (např.: 

order.asp, detailsend.asp, emailnews.asp). K zobrazení souboru robots.txt jsem využil on-line 

nástroj (Zdrojový kód) dostupný na internetové stránce http://seo-servis.cz/. 

 

- Registrace do katalogů 

 

On-line a off-line nástroje ke zjištění počtu katalogových registrací daného e-shopu 

jsem na Internetu nenašel. Správce sítě společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. mě 

informoval, že po vzniku internetového obchodu, jej firemní informatici registrovali do 

desítek dostupných českých internetových katalogů. Bohužel statistky o tom, kde všude je      

e-shop registrován, nejsou vedeny.  
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- Zpětné odkazy 

 

Ke zjištění zpětných odkazů internetového obchodu  INTERNETHity.cz jsem využil 

online nástroje (Vyhledávače, Síla webu) dostupné z http://seo-servis.cz/. Pro ověření 

výsledků jsem vložil do pole pro vyhledávání u internetových vyhledávačů www adresu 

internethity.cz. 

Z tabulky 3.3.2.2-7 je zjevné, že Google.cz zaznamenal 33 400 zpětných odkazů        

a Seznam.cz pouze 1020. Bohužel vyhledávače Google.cz a Seznam.cz nezobrazí všechny 

zpětné odkazy. Zobrazí jen vybrané nebo ty, které považuje nějakým způsobem za zajímavé. 

 

Vyhledávače Zpětné odkazy 
Google.cz 33 400 
Seznam.cz 1 020 

Tab. 3.3.2.2-7 Počet zpětných odkazů 

 

Oproti tomu on-line nástroj (Síla webu), nalezl 35 715 externích a interních zpětných 

odkazů. Tento nástroj využívá vyhledávač Yahoo.com, který mívá nejlepší výsledky 

v odhalování zpětných odkazů a je doporučován SEO analytiky. Vyhledávač Yahoo.com 

dokáže najít různé odkazy na jednotlivých stránkách webů. Bohužel získání tolika zpětných 

odkazů hodnotím jako nevyhovující výsledek za dobu šestileté existence internetového 

obchodu. Konkurenční e-shopy vlastní statisíce zpětných odkazů. 

 

- PageRank, S-rank 

 

PageRank a S-rank, jak jsem již popisoval v teoretických východiscích, hodnotí 

celkový dojem ze zkoumaného internetového obchodu podle různých kritérií, které si 

vyhledávače stanovují samy. K určení PageRanku a S-ranku jsem využil on-line nástroj (Síla 

webu) dostupný z http://seo-servis.cz/. 

Z tabulky 3.3.2.2-8 vyčteme PageRank, který obdržel známku 3 z možných 10, 

z čeho plyne, že Google.cz hodnotí internetový obchod INTERNETHity.cz jako nepříliš 

atraktivní. Oproti tomu Seznam.cz ocenil zkoumaný e-shop 70 body ze 100, což považuji za 

dobrý výsledek.  
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 Internethity.cz 
PageRank 3/10 

S-rank 70/100 
Tab. 3.3.2.2-8 Hodnocení e-shopu vyhledávači 

 

- Rozbor překážek pro vyhledávací roboty (využití robots.txt) 

 

Zkoumaný e-shop využívá soubor robots.txt, ve kterém zakazuje všem robotům 

stahovat, indexovat, některé soubory (CSS, administrační, skriptovací) a stránky (např.: 

order.asp, detailsend.asp nebo emailnews.asp). K zobrazení souboru robots.txt jsem využil 

on-line nástroj (Zdrojový kód) na internetové stránce: http://seo-servis.cz/. 

 

F. Používání zakázaných metod 

 

Internetový obchod INTERNETHity.cz nepoužívá zakázaných metod, což dokazují 

zaindexované stránky na serverech Seznam.cz a Google.cz. Pokud by e-shop praktikoval 

zakázané metody, dostal by od vyhledávačů ban, byl zařazen na černou listinu a vyřazen 

z výsledků vyhledávání. 

 

Jednotlivé body technologické části plánu SEO jsem sestavil na základě 

prostudování několika odborných zdrojů, tykajících se postupu optimalizace SEO. 
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4. Návrh řešení 

 

V návrhové části se pokusím odstranit nedostatky, které jsem objevil v jednotlivých 

bodech analýzy internetového obchodu INTERNETHity.cz. Struktura návrhové části bude 

tedy téměř shodná se strukturou rozborové části. Zaměřím se pouze na ty body analýzy, ve 

kterých jsem objevil jisté nedostatky. Nebudu se již zbytečně vracet k částem, kde jsem 

vyhodnotil výsledek jako dostačující nebo dokonce výborný. Nedostatky jsem nalezl jak         

v analýze z pohledu návštěvníka, tak v analýze z pohledu internetových vyhledávačů. Ke 

konci návrhové části stanovím jistá doporučení ohledně dalšího chodu daného e-shopu. 

 

4.1 Nedostatky z pohledu návštěvníka a návrhy řešení 

 

Nedostatky z pohledu návštěvníka, které jsem odhalil v rozborové části své 

diplomové práce, jsem stanovil na základě obecného web-designérského úsudku a také na 

základě mého subjektivního názoru. Vady ve vzhledu e-shopu jsem objevil u nevhodně 

zvoleného kontrastu barev, popisků výrobků a chybějící nebo špatně vytvořené navigace. 

Klasické rozložení stránky internetového obchodu, zvolený font a velikost písma jsem 

hodnotil kladně, čili ponechám stávající výběr tvůrců e-shopu ze společnosti NetDirect s.r.o. 

 

4.1.1 Výběr barev 

 

Výběr barev webové stránky je velice podstatný pro první dojem. Většinou právě 

barvy rozhodují, zda-li návštěvník stránku příjme. Vnímání barev závisí na mnoha 

okolnostech a podmínkách. Mezi hlavní patří složení dopadajícího světla a směr jeho dopadu, 

směr pohledu pozorovatele, vlastnosti povrchu a např. kvalita zraku (světlo v okolí, věk). 

Barvy velice působí na podvědomí člověka a usměrňují jeho chování, city i nálady. To vše 

může ovlivňovat člověka při prohlížení právě vašich internetových stránek.[14] 

Správný výběr barev závisí také na pohlaví, jak si můžeme všimnout v tabulce    

4.1.1-9. Díky rozdílným chromozomům mužů a žen, vnímají tyto pohlaví odlišně i barvy. 
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Tab. 4.1.1-9 Vnímaní barev u mužů a žen 

 

Pro výběr vyhovujícího kontrastu dvou barev jsem opět zvolil aplikaci Colour 

Contrast Analyser verze 2.0 a pro návrh odstínů jednotlivých barev potřebných k analýze 

jsem zvolil program CorelDRAW Graphics Suite 11. Navrhovat budu barvu běžného textu        

a barvu zvýrazněného textu.  

Autoři webu zvolili u běžného textu spíše světlejší odstín černé (30% černá), což 

aplikace vyhodnotila na bílém pozadí stránky jako nedostatečný. Zvolil jsem tedy výraznější 

odstín černé (60%-100% černá). Při výběru 60%-70% černé barvy textu byl kontrast shledán 

jako dostačující výsledek v rámci českých pravidel přístupnosti webu. Zatímco pro           

70%-100% černou barvu byl výsledek vyhodnocen jako mimořádně dobrý. 

Zvýrazněný text v zkoumaném e-shopu je sytě růžový a aplikace jej vyhodnotila 

jako nevyhovující pro bílé pozadí stránky. Zvolil jsem tedy na základě tabulky 4.1.1-9 odstíny 

červené barvy, které jsou atraktivní pro obě pohlaví. Nejprve jsem použil neonovou červenou 

(#EC3A3E), což aplikace vyhodnotila jako dostačující, ale pouze pro zvýrazněné texty nikoli 

pro texty běžné. Poté jsem na zvýrazněný text aplikoval temnější odstín červené (#C00000), 

v tomto případě byl kontrast posouzen jako mimořádně dobrý. 

 

4.1.2 Obsah e-shopu 

 

Obsah internetového obchodu je dle mého subjektivního mínění dobře propracovaný 

a disponuje všemi potřebnými náležitostmi. Jak již jsem se zmínil v analýze, za nedostatek 

obsahu e-shopu považuji dlouhý text, jimž se budu zabývat v bodě 4.1.3.  Na tomto místě se 

především budu věnovat popiskům výrobků.  

Co se tedy popisků výrobků týče, doporučil bych v prvé řadě text rozčlenit do určité 

struktury.  Naházet jednotlivé údaje za sebou a vytvořit tak jeden ucelený odstavec je sice 
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jednoduché, ale zcela nepřehledné. Doporučil bych vypsání jednotlivých náležitosti produktu 

pod sebe, což se jeví alespoň jako lehce strukturovaný popisek. Dále bych na danou stránku 

výrobku k obyčejnému firemnímu popisku dopsal vlastní recenzi, vlastní zkušenosti 

s výrobkem, prostě a jednoduše poskytl návštěvníkovi přidanou hodnotu a odlišil se tak od 

konkurence.  

Pokud prodejce nemá žádné zkušenosti s nabízeným produktem, není v dnešní době 

problém najít na Internetu diskusní fóra, kde si zákazníci sdělují své zkušenosti, a vytvořit na 

ně odkaz. Potencionální zákazník takovouto službu určitě ocení, protože z vlastí zkušenosti 

vím, že když vybírám nějaký výrobek ke koupi, nejdříve zjistím, jak se jevil jiným občanům. 

V poslední řadě bych doporučil k jednotlivým produktům vytvořit hodnocení (např.: známkou 

od 1 do 5), kde by nejdříve hodnotil administrátor a pak zákazníci. 

 

4.1.3 Navigace 

 

V tomto bodě návrhové části diplomové práce se pokusím odstranit nedostatky 

související s pohybem v rámci celého webu. Jedná se o tyto vady: Nevyznačení aktuální 

stránky, absence mapy stránek a lokálních odkazů, špatné pojmenování možností 

vyhledávání.   

Chybějící vyznačení aktuální stránky v navigaci lze jednoduchým úkonem vytvořit. 

K tomuto účelu můžeme využít například kaskádové styly CSS a nechat pracovat svou 

fantazii. 

Vytvoření mapy stránek u rozsáhlých webů má své opodstatnění, jak pro 

návštěvníky, kterým napomáhá v orientaci, tak pro pavouky, které tak mohou snadno projít         

i do jinak ve struktuře hluboko ukrytých stránek. Jelikož považuji absenci mapy stránek u 

takto velikého webu za nepřípustnou, pokusím se v návrhové části Sitemap (bod 4.2.7) 

postrádanou mapu vytvořit jak pro roboty, tak pro uživatele.  

Lokální odkazy napomáhají návštěvníkovi v rychlejší orientaci v rámci textu 

stránky. Dlouhý článek jsem našel například na stránce Vše o nákupu. Článek je rozdělen do 

několika částí, ke kterým bych doporučil vytvořit lokální odkazy na začátku i na konci 

stránky. Pro lepší znázornění jsem vytvořil jednoduchý obrázek 4.1.3-6, v níž jsem převzal 

úsek textu ze stránky Vše o nákupu, a nahoru jsem umístil červenou lokální navigaci 

k jednotlivým částem textu. 
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Obrázek 4.1.3-6 Lokální odkazy 

 

Možnosti vyhledávání bych doporučil pojmenovat stejně jako názvy pater. 

Například položka ve vyhledávání výpočetní technika není konzistentní s názvem patra 

Počítače, což může vést zmatení návštěvníka. 

 

4.2 Nedostatky z pohledů internetových vyhledávačů a návrhy řešení 

 

Nedostatky z pohledů internetových vyhledávačů (hlavně Seznam.cz a Google.cz) 

jsem určil na základě marketingové a technologické analýzy. V rámci marketingové analýzy 

jsem se dozvěděl o významných náležitostech pro úspěšnou optimalizaci e-shopu.  

Z odpovědí na marketingové otázky jsem došel k závěru, že společnost CZECH 

INTERNATIONAL, a.s. má jasné cíle a představy ohledně internetového obchodu. Také jsem 

se dozvěděl, kdo jsou hlavní konkurenti e-shopu INTERNETHity.cz a na kterou cílovou 

skupinu osob firma hodlá apelovat. Účelem zjištění a následného nastudování konkurentů 

bylo odhalit jejich silné stránky, vysvětlit proč jsou jejich weby v čele výsledků vyhledávačů 

a pak nalezené poznatky aplikovat při odstraňování našich nedostatků. V rámci technologické 

analýzy jsem stanovil následující nedostatky: nekorespondující názvy pater se sortimentem, 

špatný výběr klíčových slov, chyby v meta značkách, kód není validní, špatná stavba URL 

adresy, nedostatek zpětných odkazů. 
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4.2.1 Názvy pater  

 

Dobře pojmenovaná patra představují rychlou cestu k výrobku. Špatně pojmenovaná 

patra matou návštěvníky, kteří v důsledku nenalezeného produktu, zklamaně odcházejí. 

Aktuální rozdělení e-shopu do tří pater bych navrhnul změnit na čtyřpatrový 

obchodní dům. Navržená patra jsem nazval: Počítače a komponenty, Elektronika, Kosmetika, 

Ostatní zboží. Obsahy jednotlivých pater jsou následující. 

 

• Na první patro Počítače a komponenty jsem zařadil: veškerý hardware 

(notebook, skener, monitor, procesor, kabely, herní konzole atd…) a software 

(hry, naučné programy, antivirové programy atd…).  

• Na druhé patro Elektronika  jsem umístil: televize, mobilní telefony a jejich 

příslušenství, fotoaparáty, kamery, audio a video zařízení. 

• Na v pořadí třetí patro Kosmetika jsem zařadil: parfémy, deodoranty, 

sprchové gely, šampony, krémy atd… 

• Na poslední čtvrté patro Ostatní zboží jsem umístil: reklamní předměty, 

potřeby pro mazlíčky, textil, tašky, sportovní vybavení, deštníky a různorodý 

výprodej.  

 

Podlé mého názoru takovéto rozdělení pater vyjadřuje přesně, kde se jaký sortiment 

nachází. 

 

4.2.2 Klí čová slova 

 

Relevantní klíčová slova, jak jsem popisoval v teoretických východiscích, jsou velmi 

důležitá k vystižení podstaty stránky. Každá stránka tedy má mít svůj vlastní výběr klíčových 

slov.  

 

4.2.2.1 Výběr klí čových slov 

 

Ve své diplomové práci se zejména zaměřuji na úvodní stránku zkoumaného              

e-shopu, na kterou jsem aplikoval vlastní selekci klíčových slov. Zvolil jsem pouze čtyři 

klíčová slova: obchodní dům, počítače, elektronika a kosmetika.  
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Slovní spojení obchodní dům jsem zvolil namísto klíčového slova internetový 

obchod. Internetový obchod má na rozdíl od obchodního domu značně silnější konkurenci. 

Slovní spojení obchodní dům sice není tak vyhledávané jako internetový obchod, ale je lepší, 

jednodušší z hlediska optimalizace. Kromě toho obchodní dům lépe vystihuje podstatu            

e-shopu INTERNETHity.cz, jelikož není specializován na určitý druh sortimentu. 

Výraz počítače jsem vybral na základě prodávaného sortimentu zkoumaného            

e-shopu. Toto klíčové slovo zahrnuje veškerý prodej výpočetní techniky internetového 

obchodu INTERNETHity.cz. Váhal jsem tedy mezi slovním spojením výpočetní technika, 

které sice lépe vystihuje nabízený sortiment, a počítače, jenž je oproti tomu slovem o mnoho 

vyhledávanějším u návštěvníků Internetu. Zdůvodnění proč jsem zvolil zrovna množné číslo     

a ne jednotné. Za využití on-line nástroje Google AdWords dostupného z internetové stránky 

adwords.google.com, jsem došel k závěru, že celkový objem vyhledávání slova počítače za 

měsíc činí 673 000, zatímco výraz počítač byl vyhledáván pouze 60 500krát. 

Klíčová slova jako elektronika a kosmetika jsem rovněž zvolil na základě 

nabízeného sortimentu daného e-shopu. 

 

4.2.2.2 Konkurenčnost a hledanost zvolených klíčových slov 

 

Konkurenčnost nově zvolených klíčových slov, jak můžete zpozorovat v tabulce 

4.2.2.2-10, je zásadně nižší oproti předchozím. Navíc počet těchto nově vybraných klíčových 

slov je zdaleka nižší, než množství zvolené tvůrci internetového obchodu INTERNETHity.cz 

v tabulce 3.3.2.2-5. 

 

 Google.cz Seznam.cz 
obchodní dům 1 980 000 1 239 485 

počítače 13 200 000 25 712 360 
elektronika 29 100 000 13 325 667 
kosmetika 8 300 000 17 770 643 

Tab. 4.2.2.2-10 Konkurenčnost zvolených klíčových slov u vyhledávačů 

 

Statistiky hledanosti zvolených klíčových slov jsem opět vložil do příloh č. 12-15. 

Ukazatel hledanosti nově vybraných klíčových slov je sice menší než ten původní, i přesto 

však nižší konkurenčnost a menší počet klíčových výrazů zajišťují jednodušší a výraznější 

optimalizaci internetového obchodu. 
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4.2.2.3 Hustota klíčových slov v těle stránky 

 

Doporučil bych frekvenci klíčových slov v těle stránky vytvořit mezi 5% až 20% 

celkových výrazů textu (poměr všechna klíčová slova / celkem všechna slova), jak uvádějí 

odborné publikace. Přílišná koncentrace klíčových slov může působit jako spam. Jednotlivé 

frekvence klíčových slov v textu jsou optimální, pokud se pohybují mezi 1% a 6% výskytu 

(jednotlivé klíčové slovo/ všechna slova). 

 

4.2.2.4 Důležitá umístění klíčových slov 

 

V tomto posledním bodě návrhové části klíčových slov uvedu, kde všude by se tyto 

výrazy měly vyskytovat: 

 

• v URL adrese,  

• v metaznačkách stránky: titulek, klíčová slova, popisek, 

• v těle stránky, 

• v alternativních popiscích obrázků v parametru alt, 

• v nadpisech (<h1>…<h6>) a odstavcích (<p>), 

• ve zvýrazněném textu (<strong>, <b>, <i>), 

• v samotném textu odkazů (anchor text).  

 

4.2.3 URL adresa zkoumaného e-shopu 

 

Zde navrhnu změnu domény internetového obchodu a správný URL zápis 

podstránek. Po takovýchto změnách bude třeba navrhnout přesměrování staré domény na 

novou, následovně bude zapotřebí zaregistrovat novou doménu do katalogů. 

 

4.2.3.1 Doména zkoumaného e-shopu 

 

Jelikož je vhodné použít v doméně klíčové slovo, jak jsem uvedl v předchozím bodě 

4.2.2.4 – Důležitá umístění klíčových slov, rozhodl jsem se navrhnout změnu domény 

internetového obchodu na obchodni-dum-havirov.cz, abych zajistil lepší pozici ve 

výsledcích vyhledávačů. Za použití stránky www.nic.cz, která funguje jako národní správce 
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domén s příponou CZ, jsem poté zjistil, že daná doména je volná. Jak můžete vidět v názvu 

domény je umístěno klíčové slovo „obchodní dům“, a zároveň název domény není složitý 

k zapamatování.  

Zde bych ještě doporučil změnit název e-shopu z INTERNETHity.cz například na 

původní název INTERNETHity ale bez přípony .cz aby to návštěvníky zbytečně nemátlo. Za 

použití vyhledávačů jsem zjistil, že navržený název internetového obchodu nikdo nepoužívá. 

 

4.2.3.2 Zápis URL jednotlivých podstránek 

 

Původní zápis podstránek od tvůrců zkoumaného e-shopu byl komplikovaný jak pro 

vyhledávače, tak pro zákazníky. Navrhnul jsem proto nový zápis jednotlivých podstránek 

s ohledem na nově zvolenou doménu e-shopu a nově pojmenovaná patra. Jednotlivé URL 

adresy podstránek by tedy vypadaly takto:  

 

• 1. patro – obchodni-dum-havirov.cz/pocitace/, 

• 2. patro – obchodni-dum-havirov.cz/elektronika/, 

• 3. patro – obchodni-dum-havirov.cz/ kosmetika/, 

• 4. patro – obchodni-dum-havirov.cz/ostatni-zbozi/. 

 

Takovýto zápis podstránek využívá všechna klíčová slova mnou zvolená. 

 

4.2.3.3 Přesměrování staré domény na novou 

 

Přesměrování staré domény na novou navrhuji provést na straně serveru, je                

to vhodné zejména pro stěhování více stránek, protože se to dá nastavit celému serveru 

najednou. Jiné možnosti přesměrováni jako vytvoření odkazů, použití meta tagu refresh  nebo 

technologie JavaScript na jednotlivých stránkách webu, se jeví jako nepříliš spolehlivé             

a velmi namáhavé způsoby, vzhledem k množství stránek daného e-shopu. 

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. provozuje daný internetový obchod        

u firmy NetDirect s.r.o. na serverech Microsoft IIS (Internet Information Server). 

Přesměrování tedy zařídí správce serveru. Přesměrování domény u takového serveru je 

poměrně jednoduchou záležitosti. Server při požadavku zobrazit starou doménu odpoví buď 

hláškou 301 (přesunuto trvale), nebo 302 (přemístěno dočasně). 
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4.2.3.4 Registrace do katalogů 

 

Z důvodu nově vzniklé domény je potřeba opětovně registrovat daný e-shop do 

různých katalogů. Přehledný seznam 183 českých a slovenských katalogů nalezneme na 

stránce: http://www.seokniha.cz/katalogy. Předtím než začneme zapisovat daný internetový 

obchod do jednotlivých katalogů, navrhuji vytvořit si seznam například v Microsoft Excel, 

abychom v budoucnu věděli, ve kterých katalozích jsme zaregistrovaní a ve kterých ne. 

 

4.2.4 Zpětné odkazy 

 

Změna staré domény na novou nám nezruší existující zpětné odkazy, pouze externí 

odkazy směřující na náš e-shop z cizích webů budou přesměrovány. V analýze internetového 

obchodu jsem došel k závěru, že množství získaných zpětných odkazů je nedostačující.            

Z tohoto důvodu navrhnu možnosti, jak získáme nové odkazy s ohledem na novou doménu. 

V prvé řadě bych navrhoval výměnu odkazů s partnerskými weby, protože je to 

bezplatný a nejsnadnější způsob. Za účelem výměny odkazů bychom měli vybírat stránky, 

které nemají nízké hodnocení PageRank. Odkazy z lépe hodnocených webů zvýší pro 

vyhledávače důležitost našeho e-shopu. Pokud odkazujeme na stránky s nižším hodnocením, 

nemusíme se obávat, že by se to projevilo na našem hodnocení. Musíme si také dávat pozor, 

ať neodkazujeme na weby s pochybným obsahem. Například Google.cz sexuální a násilné 

stránky tvrdě penalizuje. 

Registrace do katalogů je další způsob získávání odkazů. Tuto možnost jsem blíže 

popisoval v bodě 4.2.3.4. 

Pro získávání hodnotných zpětných odkazů je dobré se účastnit ve fórech, diskusích 

nebo blozích. Navrhnul bych zúčastnit se blogů vyjmenovaných na adrese 

http://www.seokniha.cz/blog. 

Poslední možnost, jak získáme zpětné odkazy, je, že si je jednoduše koupíme. 

Bohužel tento způsob se raději nedoporučuji, protože například Google.cz považuje takovouto 

cestu za spamerskou techniku. Může se tedy stát, že odkazy nebudou brány v potaz. 
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4.2.5 Meta značky stránky 

 

Z důvodu změn klíčových slov je zapotřebí vytvořit také nové meta značky stránky     

a to i ty, které jsem vyhodnotil v analýze jako správně vytvořené. V této části tedy budu 

navrhovat tagy: <title>, <keywords> a <description>. 

 

• Titulek <title> 

 

Na obrázku 4.2.4 - 7 znázorňuji navržený titulek, kde na začátku uvádím název webu 

a následovně hlavní klíčová slova. Titulek obsahuje 65 znaků, čili je ve stanoveném limitu. 

 

<TITLE>Obchodní d ům INTERNETHity nabízí po číta če, elektroniku, 

kosmetiku a další..</TITLE> 

Obrázek 4.2.4-7 Navržená meta značka titulek 

 

• Klí čová slova <keywords> 

 

Meta značka titulek obsahuje hlavní klíčová slova, jak vidíme na obrázku 4.2.4-8. 

 

<META NAME="Keywords" CONTENT="obchodní d ům, po číta če, 

elektronika, kosmetika"> 

Obrázek 4.2.4-8 Navržená meta značka klíčová slova 

 

• Popisek <title> 

 

Navržený popisek na obrázku 4.2.4-9 pouze rozvíjí mnou vytvořený titulek. 

Obsahuje 125 znaků z maximálního pro dobrou optimalizaci doporučeného počtu 250. 

 

<META NAME="Description" CONTENT="Obchodní d ům INTERNETHity 

nabízí výb ěr z pestré nabídky po číta čů a jejích komponent ů, 

elektroniku, kosmetiku osv ědčených zna ček a jiné zboží"> 

Obrázek 4.2.4-9 Navržená meta značka popisek 
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4.2.6 Nadpisy <h1>…<h6> 

 

Na úvodní stránku internetového obchodu jsem navrhl novou strukturu nadpisů, která 

vypadá následovně: 

 

<h1> Obchodní dům – INTERNETHity<h1> 

  <h2>Počítače  - top nabídka<h2> 

<h3>Microsoft webová kamera Lifecam VX-3000<h3> 

<h2>Elektronika – top nabídka<h2> 

<h3>20" LG LCD-TV M2062D-PC - 50000:1,5ms<h3> 

<h2>Kosmetika – top nabídka<h2> 

<h3>Jaguar New Classic 100ml - Toaletní voda<h3> 

<h2>Ostatní zboží – top nabídka<h2> 

<h3>HIPPO HOUDINI WEDGE 60°<h3> 

 

Takto navržená struktura je jednak zapsaná ve správném pořadí a zároveň zahrnuje 

všechna mnou vybraná klíčová slova v nadpisech h1 a h2. Pro jednotlivé nadpisy úrovně h3 

jsem pak zvolil top nabídky výrobků vždy v určitém patře. 

 

4.2.7 Validita kódu stránky 

 

Pro odstranění chyb v HTML tagách stránky navrhují použít například on-line 

nástroj (Zdrojový kód) dostupný z http://seo-servis.cz. Nástroj po zadání URL adresy 

vyhodnotí aktuální stav stránky. Tento nástroj nám v odstavci Zdrojový kód vyhodnotí, zdali 

stránka obsahuje HTML chyby, či ne. Pokud nástroj stanoví, že daný kód není validní, vytvoří 

odkaz na speciální stránku, kde vypíše jednotlivé chyby a způsoby možné opravy. 

 

4.2.8 Soubor Sitemap.xml a indexace stránek 

 

Problémy se zaindexováním všech stránek vyřeší soubor sitemap.xml. Pro tvorbu 

takového souboru bych navrhoval využít on-line generátor, který je dostupný                        

z http://www.scriptsocket.com/sitemaps.php. Je to jednoduchý nástroj, jenž po vložení www 

stránky webu a vyplnění čtyř políček sám vygeneruje kód, který se uloží do souboru 
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sitemap.xml. U zkoumaného e-shopu bych takovýto soubor rozhodně doporučil vytvořit, a to 

zejména kvůli jeho významným náležitostem: 

 

• Nabídka kompletního seznamu jednotlivých stránek webu, která zvětší šanci, 

že budou všechny stránky zaindexovány. 

• Sdělení vyhledávačům, jak často je určitá stránka aktualizována, popřípadě 

jak často má robot stránku znovu analyzovat. 

• Možnost informovat vyhledávače o tom, které stránky jsou podle nás 

důležitější než jiné v rámci našeho webu. 

 

4.3 Doporučení pro další chod zkoumaného e-shopu  

 

Pro správný chod daného internetového obchodu bych doporučil přijmout nového 

zaměstnance nebo najmout externího správce. Daná osoba musí být patřičně zaškolena 

v oblasti SEO. Nově vytvořená pracovní pozice by měla v popisu práce sledovat statistiky 

návštěvnosti a prodeje. Dále by měla podávat měsíční výkazy, provádět různorodé analýzy       

a navrhovat změny pro dosažení lepších výsledků. Poslední významnou činností, kterou by 

měl náš nový pracovník zastávat, je tvorba a vedení databáze katalogů, do nichž je e-shop 

registrován. 
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5. Zhodnocení přínosu navrhovaného řešení 

 

V tomto bodě své diplomové práce nejprve zhodnotím přínosy jednotlivých návrhů 

optimalizace, které jsou řešeny buď z pohledu návštěvníka, nebo z pohledu internetových 

vyhledávačů. V závěru potom zvážím přínosy plynoucí z celkové navrhované optimalizace 

internetového obchodu. 

 

5.1 Hodnocení jednotlivých návrhů optimalizace z pohledu návštěvníka 

 

Optimalizace webu z pohledu návštěvníka je velice důležitá.  Jak tvrdí profesor Gitte 

Lingaard z Carletonské University v Ottavě: "Pokud nezaujmete na první pohled, návštěvník 

opustí vaše stránky dříve, než se dozví, že dokážete nabídnout víc, než konkurence." Z tohoto 

důvodu jsem vytvořil návrhy, jejichž cílem je vyřešit jednotlivé nedostatky v oblasti vzhledu, 

obsahu a navigace zkoumaného internetového obchodu. 

Zmíněné návrhy vedou k těmto přínosům: 

 

• Výrazná barva textu na pozadí stránky napomáhá rychleji vyhledat a číst dané 

informace.  

• Přehledné popisky umožňují snadnější a rychlejší dohledání konkrétních 

údajů o daném výrobku.  

• Přidaná hodnota (recenze) potencionálním zákazníkům ulehčí dilema 

v rozhodování, zdali koupit určitý produkt, či ne. 

• Přehledná navigace usnadňuje návštěvníkovi rychlejší pohyb mezi 

jednotlivými stránkami e-shopu. 

• Ucelená navigace (sitemap) na jedné stránce webu nabízí návštěvníkovi 

rychlejší vyhledání potřebných informací. 

• Lokální odkazy usnadňují orientaci v textu v obsahově dlouhých stránkách       

a šetří tak čas potencionálnímu zákazníkovi. 

 

5.2 Hodnocení jednotlivých návrhů optimalizace z pohledu vyhledávačů 

 

Přínosy jednotlivých návrhů optimalizace z pohledu internetových vyhledávačů jsou 

následující: 
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• Adekvátní názvy pater naznačují potencionálnímu zákazníkovi, kde má jaký 

sortiment hledat. Pro vyhledávací roboty tyto údaje však nemají větší 

význam. 

• Vhodný výběr klíčových slov lépe charakterizuje zaměření internetového 

obchodu a sděluje vyhledávacím robotům, podle jakých hesel mají web 

zařadit ve výsledcích vyhledávačů. 

• Výstižná doména zkoumaného e-shopu jasně naznačuje vyhledávacím 

robotům orientaci webu. 

• Nový zápis URL podstránek má významný vliv na indexaci u vyhledávačů      

a navíc je snáze zapamatovatelný pro návštěvníky webu. 

• Nově navržené meta značky přesněji vystihují obsah zkoumaného e-shopu     

a zahrnují v sobě klíčová slova důležitá pro lepší pozici ve výsledcích 

vyhledávačů. 

• Řádná struktura nadpisů prozrazuje vyhledávacím robotům úroveň 

jednotlivých sdělení, což zefektivní řízení webu. 

• Soubor Sitemap.xml jednoduše sdělí potřebné informace vyhledávacím 

robotům. 

 

5.3 Očekávané přínosy návrhu optimalizace e-shopu 

 
Přínosy celkového návrhu optimalizace jsou pouze přejaté předpoklady, protože 

cílem mé diplomové práce nebyla implementace, ale pouze návrh, jak řešit jednotlivé 

nedostatky. Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. mi neposkytla možnost 

implementovat mé návrhy z finančních důvodů. 

Očekávané přínosy souhrnného návrhu optimalizace zkoumaného internetového 

obchodu jsou: 

 

• více návštěvníků, potencionálních zákazníků, 

• umístění webu na lepší pozice, 

• úspora za reklamní kampaně, 

• snížení nákladů na získání nového zákazníka, 

• lepší konkurenceschopnost, 

• zkvalitnění e-shopu. 
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6. Závěr 

 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na analýzu a návrh optimalizace internetového 

obchodu INTERNETHity.cz.  Daný e-shop analyzuji a posléze optimalizuji ze dvou     

aspektů: z pohledu návštěvníka a z pohledu internetových vyhledávačů. V rámci rozboru          

a návrhu optimalizace z pohledu internetových vyhledávačů využívám techniky a nástroje 

z oblasti Search Engine Optimization. 

Po podrobnějším zkoumání dané problematiky jsem došel k závěru, že internetové 

vyhledávače bezesporu hrají významnou roli při získávání nových návštěvníků. Internetová 

populace má tendenci se neustále zvyšovat a vyhledávat zdroje, informace či zboží především 

přes vyhledávače. Většina uživatelů Internetu navštíví pouze odkazy z první strany 

zobrazených výsledků. V případě že nenaleznou požadované služby, zkouší druhou a třetí 

stranu. Další strany prohledává už pouze minimum uživatelů.  

Z tohoto důvodu musí daný internetový obchod vynaložit značné úsilí, aby vytvořil 

co nejlepší prezentaci s výborným umístěním na internetu. Pro dobrou pozici ve výsledcích 

vyhledávačů je podstatné mít programátorsky kvalitně vytvořené stránky. Každá stránka na 

konkrétním webu musí mít unikátní obsah, ten je pak optimalizován pomocí on-page               

a off-page faktorů. Na druhou stranu nestačí pouze validní kód stránky pro náležité umístění, 

ale rovněž je důležité zaindexovat všechny stránky webu. Indexaci jednotlivých stránek je 

potřeba zajistit kvůli tomu, že lidé většinou nehledají informace, které jsou na úvodní stránce 

webu, ale většinou ty, ke kterým je potřeba se proklikat. 

K tomu aby zkoumaný e-shop uspěl, musí být nejen dobře zviditelněn, ale také 

zajímavě designově proveden. V dnešní době zákazníci kladou značný důraz na vzhled, který 

je pro ně známkou důvěryhodnosti a spolehlivosti nabízených výrobků. 

Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat daný e-shop a navrhnout řešení 

zjištěných nedostatků. Domnívám se, že tyto cíle, jež jsem si stanovil, jsem úspěšně splnil. 
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Seznam zkratek 

 

ASP .NET  Active Server Pages 

B2B   Business-to-business 

B2C   Business-to-customer 

CSS   Cascading Style Sheets 

EDI   Electronic Data Interchange 

ERP   Enterprise Resource Planning 

GPS   Global Positioning System 

HTML  HyperText Markup Language 

HW   Hardware 

IS/IT   Information Systems / Information Technology 

kB   Kilobyte 

LCD   Liquid Crystal Display 

MIDI   Musical Instrument Digital Interface 

PHP   PHP: Hypertext Preprocesor (původně Personal Home Page) 

PPC   Pay Per click 

SEM   Search Engine Marketing 

SEO   Search Engine Optimization 

SQL   Structured Query Language 

SW   Software 

URL   Uniform Resource Locator 

W3C2  World Wide Web Consortium 
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Příloha č.1 - Statistika hledanosti slovního spojení "internetový obchod" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 363 4 015 
Maximální  1 157 6 476 
Průměrná 778 5 448 

 

 

 

Příloha č.2 - Statistika hledanosti výrazu "prodej" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 56 022 516 788 
Maximální  96 597 628 689 
Průměrná 81 476 570 335 
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Příloha č.3 - Statistika hledanosti výrazu "audio" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 1 737 14 429 
Maximální  3 318 18 650 
Průměrná 2 434 17 036 

 

 

 

Příloha č.4 - Statistika hledanosti výrazu "video" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 46 094 359 075 
Maximální  66 751 408 957 
Průměrná 56 272 393 906 
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Příloha č.5 - Statistika hledanosti výrazu "mp3" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 79 098 630 805 
Maximální  133 932 767 680 
Průměrná 103 090 721 629 

 

 

 

Příloha č.6 - Statistika hledanosti výrazu "hifi" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 520 4 402 
Maximální  1 099 6 255 
Průměrná 786 5 50 
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Příloha č.7 - Statistika hledanosti výrazu "digitální" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 4 047 35 440 
Maximální  8 438 44 511 
Průměrná 6 014 42 096 

 

 

 

Příloha č.8 - Statistika hledanosti výrazu "foto" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 21 019 187 858 
Maximální  39 948 254 054 
Průměrná 32 955 230 684 
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Příloha č.9 - Statistika hledanosti výrazu "fotoaparát" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 819 7 110 
Maximální  1 673 9 825 
Průměrná 1 246 8 722 

 

 

 

Příloha č.10 - Statistika hledanosti výrazu "počítač" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 1 359 11 400 
Maximální  2 488 14 975 
Průměrná 2 004 14 029 
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Příloha č.11 - Statistika hledanosti výrazu "hračky" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 4 296 41 826 
Maximální  9 641 57 237 
Průměrná 7 426 51 982 

 

 

Příloha č.12 - Statistika hledanosti výrazu "obchodní dům" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 483 5 206 
Maximální  1 097 6 771 
Průměrná 856 5 991 
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Příloha č.13 - Statistika hledanosti výrazu "počítače" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 1 696 16 176 
Maximální  3 431 22 215 
Průměrná 2 880 20 162 

 

 

 

Příloha č.14 - Statistika hledanosti výrazu "elektronika" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 399 4 084 
Maximální  1 047 5 513 
Průměrná 701 4 907 
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Příloha č.15 - Statistika hledanosti výrazu "kosmetika" 

 

 
 

 

 Za den Za týden 
Minimální 3 454 38 143 
Maximální  8 983 53 038 
Průměrná 7 002 49 015 

 

 


