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Anotace
Tato práce se zabývá využitím internetových vyhledávačů k lepšímu zobrazování 

webových stránek při vyhledávání určitých slov. Úkolem je aplikovat techniky SEO na 

webovou prezentaci a analyzovat výsledky.

V teoretické části  jsou rozebrány internetové vyhledávače,  způsoby vyhledávání a 

řazení výsledků. Dále jsou zde popsány techniky SEO, způsob jejich praktikování.

V  praktické  části  jsou  provedeny  analýzy  webu  www.motoml.cz, 

http://www.mtaplus.cz,  http://mta4cars.com  a  je  provedena  úprava  webových  stránek 

www.motoml.cz pomocí technik SEO popsaných v teoretické části. Všechny výsledky jsou 

prezentovány v závěru práce.

Klíčová slova:
SEO, vyhledávač, vyhledávání, robot, webové stránky, internet, klíčová slova

Summary
This work deals with using Internet search engines for better viewing of web pages 

when searching for certain words. The challenge is to apply SEO techniques to the website 

and analyze the results.

In  the  theoretical  part  are  addressed  Internet  search  engines,  search  and  sorting 

results. There are also described techniques SEO, the way they practice. 

In  the  practical  part  are  made  www.motoml.cz,  http://www.mtaplus.cz/, 

http://mta4cars.com, site analysis and an adjustment website www. motoml.cz using SEO 

techniques described in the theoretical part. All results are presented in the conclusion of 

the work.

Key words:
SEO, searcher, searching, robot, web pages, internet, key words



Obsah
 1 Úvod...................................................................................................................................1
 2 Rozbor internetových vyhledávačů, způsob řazení výsledků vyhledávání........................2

 2.1 Katalogy......................................................................................................................2
 2.2 Fulltextové vyhledávače.............................................................................................3

 2.2.1 Princip fungování vyhledávače...........................................................................3
 2.2.2 Robot...................................................................................................................5
 2.2.3 Práce robota........................................................................................................6
 2.2.4 Rozdělení robotů.................................................................................................7
 2.2.5 Webové rozhraní.................................................................................................7

 2.3 Index vyhledávače......................................................................................................8
 2.4 Podíl vyhledávačů na českém trhu.............................................................................8
 2.5 Způsob řazení výsledků vyhledávání.........................................................................9

 3 Možnosti vylepšení pozice odkazu na požadované stránky.............................................10
 3.1 Základní předpoklady pro optimalizaci....................................................................10

 3.1.1 Javascript...........................................................................................................10
 3.1.2 Flash..................................................................................................................10
 3.1.3 Splash page.......................................................................................................10
 3.1.4 Rámce...............................................................................................................11
 3.1.5 Dynamické stránky...........................................................................................11
 3.1.6 Duplicitní URL adresy......................................................................................11
 3.1.7 Validní HTML kód...........................................................................................12

 3.2 SEO techniky............................................................................................................13
 3.2.1 On page faktory.................................................................................................13
 3.2.2 Viditelné on page faktory..................................................................................13
 3.2.3 Titulek...............................................................................................................14
 3.2.4 Nadpisy.............................................................................................................14
 3.2.5 Text...................................................................................................................14
 3.2.6 URL...................................................................................................................15
 3.2.7 Klíčová slova....................................................................................................15
 3.2.8 Výběr klíčových slov........................................................................................15
 3.2.9 Long tail, dlouhý chvost...................................................................................17
 3.2.10 Umístění klíčových slov.................................................................................17
 3.2.11 Vnitřní struktura webu....................................................................................18
 3.2.12 Zaměření webu................................................................................................18
 3.2.13 Neviditelné on page faktory............................................................................19
 3.2.14 Description v elementu <meta>......................................................................19
 3.2.15 Klíčová slova v elementu <meta>..................................................................19
 3.2.16 Parametry alt a title.........................................................................................19
 3.2.17 Off page faktory..............................................................................................19
 3.2.18  Zpětné odkazy................................................................................................20
 3.2.19 Rank stránky podle vyhledávače....................................................................20

 4 Realizace a otestování SEO technik na vlastních webových stránkách...........................22
 4.1 Analýza stávajících stránek www.motoml.cz...........................................................22

 4.1.1 SERP nástroje...................................................................................................22
 4.1.2 Rank stránky.....................................................................................................22



 4.1.3 SEO nástroje.....................................................................................................23
 4.1.4 Výběr klíčových slov........................................................................................24

 4.2 Optimalizace stránek www.motoml.cz.....................................................................24
 4.3 Výsledky optimalizace www.motoml.cz..................................................................25
 4.4 Analýza a doporučeni pro stránek www.mtaplus.cz................................................27
 4.5 Analýza a doporučení pro stránky mta4cars.com.....................................................29

 5 Závěr.................................................................................................................................31
Literatura a zdroje................................................................................................................32
Seznam obrázků...................................................................................................................33
Seznam tabulek.....................................................................................................................34
Seznam příloh.......................................................................................................................35



Seznam použitých zkratek:
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BAN Boundary Access Nodes, omezení přístupu ze strany poskytovatele

DOC přípona souborů používaných aplikací Microsoft Word 

Fulltext text s plným zněním

HTML HyperText  Markup  Language,  jazyk  pro  tvorbu  internetových  
stránek  

ID identification, primární klíč sloužící k vyhledávání a identifikaci

Meta meta tagy jsou zvláštní značky, které se píšou do hlavičky stránky

PageRank, PR vyjadřuje věrohodnost nebo důležitost stránky, hodnota 1 – 10

PDF formát dokumentů Adobe Acrobat

SEM Search Engine Marketing, marketing ve vyhledávačích

SEO Search Engine Optimization, optimalizace pro webové vyhledávače

SERP Search Engine Results Page

Tag základní značka HTML, zápis tagu: <tag>

URL Unique Resource Locator, synonymum pro internetové adresy 

W3C Organizace zabývající se standardy pro WWW 

Web, www world wide web, soustava dokumentů dostupných na internetu

XLS přípona sešitu MS Excel



Jiří Bunček: SEO

 1 Úvod
Internet se v posledních letech stal výborným pomocníkem v oblasti marketingu, ať 

už při využití  reklamy,  elektronických obchodů, nebo jen prezentování firmy na síti.  V 

České republice každý rok stoupá připojených domácností k internetové síti. Podle statistik 

ČSÚ z roku 2008 vyplývá, že aktivní připojení k internetu má 42% domácností a více jak 

polovina dospělé populace internet využívá. Za 3 roky přibylo v ČR přibližně 1 milión 

domácností, které se připojily k internetu. Z dřívějších statistik můžeme zjistit, že v roce 

2003 bylo na internet připojeno pouze 15% domácností, v roce 2006 pak 27% domácností. 

Nelze se tedy divit, že s rostoucím počtem připojených domácností, poroste i počet firem a 

obchodů inzerujících nebo jinak se propagujících na internetu. Z toho vyplývá, že firmy si 

na poli internetu čím dál více konkurují. [11]

Dát webové stránky na internet se nerovná přílivu nových zákazníků a strmý růst 

zisku.  Nejdříve  se  musí  stránky  potencionálnímu  zákazníkovi  nabídnout,  buď  formou 

placené  reklamy,  nebo  je  zákazník  objeví  pomocí  internetového  vyhledávače  nebo 

katalogu. Takhle Internet přinesl světu nové formy marketingových technik. SEM – Search 

Engine Marketing, neboli marketing ve vyhledávačích. Tato oblast marketingu se zabývá 

oslovením  uživatelů  internetu  pomocí  internetových  vyhledávačů  –  co  nejcíleněji  a 

nejefektivněji.  Techniky SEM nenabízejí  zákazníkovi  produkty,  o které  nemá zájem,  a 

které ho nezajímají.  Naopak, vycházejí  vstříc zákazníkovi a nabízejí produkty z okruhu 

zájmu zákazníka. SEM můžeme rozdělit na dvě části – umísťováním placených reklam a 

odkazů, a nebo upravováním stránek, abychom dosáhli co nejlepší pozice při vyhledávání. 

Já jsem se rozhodl popsat a vyzkoušet v praxi druhou metodu a tedy SEO – Search Engine 

Optimization,  optimalizace  stránek pro  vyhledávače.   Tyto  metody vznikly postupně  s 

přibývajícím počtem stránek na internetu a tím rostoucí konkurencí mezi nimi. SEO má 

tedy za úkol přiblížit informace lidem, metody SEO jsou zadarmo a dají se aplikovat skoro 

na  každý  web,  při  splnění  daných  požadavků.  Ovšem úskalí  je  v  tom,  že  se  jedná  o 

dlouhodobou záležitost,  výsledky se neprojeví ihned. Vyhledávače nereagují okamžitě a 

většinou trvá delší dobu než změny na webu zpozorují a zaznamenají.
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 2 Rozbor internetových vyhledávačů, způsob řazení výsledků 
vyhledávání

Vyhledávače  slouží  uživatelům  k  nalezení  informací  (webových  stránek,  firem, 

výrobků...),  které  se  nacházejí  na  internetu.  Vyhledávače  můžeme  rozdělit  do  dvou 

hlavních  skupin:  fulltextové  vyhledávače  a  katalogy.  Mezi  oběma  jsou  dost  zásadní 

rozdíly,  ať už jak ve způsobu vyhledávání,  nebo zobrazování  výsledků, tak na některé 

vyhledávání  se více hodí fulltext  na jiné zase katalog.  Katalogy nám zobrazí  výsledky 

podle  zvolené  kategorie,  podkategorie  –  přesnější  pokud  hledáme  firmy  nebo  služby. 

Pokud rozklikáme kategorie a podkategorie a upřesníme dotaz dostaneme jen pár – několik 

desítek výsledků. Fulltext nám ve výsledku nabídne až několik tisíc stránek, ve kterých 

musíme ručně vybírat. Fulltext může do výsledků zařadit i stránky, které přímo nesouvisí s 

tím  co  potřebujeme  vyhledat.  Při  špatné  volbě  klíčových  slov  pro  vyhledávání 

nenalezneme požadovaný výsledek. [1,5]

 2.1 Katalogy
Internetové  katalogy  jsou  webové  stránky,  které  jsou  tématicky  rozdělené  do 

kategorií  a  podkategorií  a  ty  obsahují  odkazy  na  jiné  webové  stránky.  Na  rozdíl  od 

fulltextového  vyhledávače,  do  katalogů  se  odkazy  vkládají  ručně  –  musí  se  vyplnit 

formulář  pro  zařazení  webových  stránek  do  katalogu,  většinou  se  zde  vkládají  kromě 

webové  adresy  i  další  údaje,  jako  jsou  například  klíčová  slova,  popis  stránky,  název 

stránky.   Do které  kategorie  jsou vloženy rozhoduje správce webu. Katalogy zobrazují 

odkazy různě,  můžou je zobrazovat  seřazené  podle abecedy,  podle  data  vložení,  podle 

kvality,  hodnocení,  nebo to určuje sám provozovatel  katalogu.  Obsah stránky nemá na 

pozici žádný vliv. Pozici v katalogů nemůžeme ovlivnit,  můžeme si zaplatit reklamu a tím 

dostat náš odkaz do popředí. Většinou bývají placené odkazy zvýrazněny jinou barvou.

Vyhledávání  v  katalogu  může  probíhat  dvěma způsoby.  Rozklíkáváme jednotlivé 

kategorie,  až  dojdeme  k  hledanému  cíli.  Nebo  pomocí  vyhledávače  v  katalogu,  kdy 

zadáme klíčové slovo a vyhledávač prohledá databázi katalogu a zobrazí nalezené odkazy.

Mezi  nejpoužívanější  internetové  katalogy  v  České  republice  patří  katalogy  na 
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stránkách Seznam.cz, Najisto.cz (pro internetové stránky Atlas.cz a Centrum.cz). Ve světě 

patří mezi nejznámější katalogy Yahoo! nebo Dmoz.org. [1,3,5]

 2.2 Fulltextové vyhledávače
Vyhledávač je vlastně software, který neustále prochází internet a stahuje dokumenty 

–  internetové  stránky,  textové  dokumenty,  PDF,  a  další.  Tyto  dokumenty  následně 

indexuje  a  ukládá  ve  své  databázi,  která  je  přístupná  přes  webové  rozhraní  a  pomocí 

jednoduchých či složitých dotazů v ní lze vyhledávat. Vyhledávače, které prohledávají celý 

dokument  se nazývají  fulltextové.  Mezi  nejznámější  světové vyhledávače  patří  Google, 

mezi české potom Jyxo, Morfeo, Seznam fulltext.

Na obrázku č. 1 se nachází blokové schéma fulltextového vyhledávače. Tento vyhledávač 

se skládá ze dvou funkčních částí a z databází. Žlutě označené jsou bloky, které zajišťují 

vyhledávání v databázi a zobrazují výsledky vyhledávání uživateli. Modře jsou označené 

aplikace,  které  pracují  samostatně,  podle  předem stanoveného  algoritmu.  Získaná  data 

posílají do databáze, nebo je poskytují dalším aplikacím. [1,2,3,4]

 2.2.1 Princip fungování vyhledávače
Downloader je jednoduchá aplikace, která stahuje stránky z internetu. Její součástí je 

parser,  který  ze  stáhnuté  stránky  vytáhne  textový  derivát.  Data  se  následně  pošlou 

indexeru.  Všechna  slova  se  převedou  na  indexy.  Pomocí  seznamu  slov  v  lexiconu se 

každému slovu přiřadí příslušné ID a vytvoří se binární struktury, které popisují kde a ve 

kterém dokumentu je dané slovo. Celá indexace probíhá v paměti, při naplnění paměti se 

data v podobě incrementu zapíší na disk a paměť se vyčistí pro další indexaci. Downloader 

sám nerozhoduje, které stránky bude stahovat. Seznam adres stránek mu předá URL server, 

který má databázi všech URL adres, které vyhledávač eviduje.  URL server plánuje, které 

stránky se musí znovu stáhnout nebo přeindexovat. Samotná databáze vyhledávače se na 

obrázku nachází v bloku Barels a je rozdělena na svazky, každý svazek má určitý počet 

dokumentů. Nad databázi se nachází aplikace merge.  Ta propojuje incrementy uložené na 

disku s databázi  Barels.  Pokud se ukládaná data z dokumentu už v databázi  nacházejí, 

nahradí je za novější. Celá tato operace trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Za tu dobu se objeví 
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nové incrementy a celý proces začíná znovu.

Z druhého konce přicházejí  přes webové stránky dotazy na vyhledávání. Webová 

stránka vytvoří dotazy na metasearch. Ten rozešle dotaz na index searchers. Každý svazek 

databáze má svůj jeden index searcher. Při získání dotazu, prohledá svůj svazek a  nalezne 

výskyty  daného slova a zjistí  jakou mají  výskyty relevanci.  Výsledek předá zpátky na 

metasearch. Jelikož není  index searcher jeden, musí  metasearch všechny dílčí výsledky 

seřadit  a vytvořit  jeden celkový výsledek.  Výsledek je zatím jen číslo,  a proto existuje 

druhá komponenta content servers. Každý svazek má svůj jeden  content server.  Content  

servers evidují  všechny  texty,  které  se  indexovaly  a  jsou  schopné  převést  výsledek  z 

metasearch na výsledek, který dokáže uživatel přečíst. V praxi to funguje tak, že jakmile 

metasearch obdrží výsledky od index searchers a vytvoří si celkový výsledek, nechá si od 

content servers zjistit názvy stránek, URL adresy a texty, které se zobrazují – například v 

hlavičce stránky v tagu description. Vše dohromady vrací uživateli na webovou stránku v 

podobě výsledku vyhledávání. Další aplikace, která se nachází ve schématu je PageRank 

calculator.  Tato  aplikace  vezme z  databáze  Barels různé  statistické  data  a  vypočítává 

ranky  stránek.  Výsledky  předá  do  URL  serveru,  který  podle  nich  plánuje  procházení 

stránek. Dále výsledek předá index searchers, kteří podle těchto informací určují relevanci 

výsledků vyhledávání. [4]
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 2.2.2 Robot
Robot má za úkol procházení webu a stahování souborů a jejich indexaci do hlavní 

databáze  vyhledávače.  Například  roboti  Google  umí  současně  stahovat  100 stránek  za 

sekundu  a  průběžně  procházejí  miliardu  stránek,  které  na  internetu  existují.  Toto 

procházení (anglicky crawling) má svůj přesný algoritmus – programy určují, které stránky 

se budou procházet a kolik stránek se z každé webové prezentace projde. Robot se po webu 

pohybuje naprosto samostatně, nelze mu rozkázat jak často a v jakých intervalech má na 

stránku  chodit.  Můžeme  mu  však  nařídit,  které  stránky  nesmí  indexovat.  Robot  si 

pamatuje, které stránky navštívil a v jeho algoritmu je naprogramováno, kdy se na danou 

stránku vrátí. [1,4]
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 2.2.3 Práce robota
Na obrázku č. 2 je algoritmus robota pro procházení internetu. Cesta robota začíná ve 

vlastní databázi vyhledávače, robot obdrží seznam URL adres, které navštíví jako první. 

Přijde na hlavní stránku, stáhne ji a provede parsování. Při parsování stránky se  vyřazují 

slova,  která  se  v  textu  často  opakují.  Tyto  slova  nehrají  ve  výsledcích  vyhledávaní 

důležitou roli. Jde především o předložky a o spojky. Ve zdrojovém kódu stránky hledá 

párové značky <a> </a>, které označují odkazy.  Odkazy se pak vyčistí a sjednotí, tento 

proces  se  nazývá kanonizace.  Proces  kanonizace  zahrnuje  převedení  velkých písmen  v 

odkazu na malá, odstranění informací o parametrech nebo lokálních odkazech na stránce, 

překódování speciálních znaků, doplnění lomítka na konec odkazu a převedení relativní 

adresy odkazu na absolutní. Adresu URL přidá do svého seznamu procházených stránek. 

Tento  postup  se  opakuje  do  té  doby,  než  se  seznam  URL  adres,  které  má  navštívit, 

nevyprázdní.  Pokud se tak stane,  celý algoritmus  začíná  od začátku.  Robot  reaguje na 

změny na stránkách okamžitě a jeho cesta internetem není nikdy totožná. [1,4]
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 2.2.4 Rozdělení robotů
Existuje více druhů robotů, každý z nich má svou určitou funkci.

• Stahovač – vytváří výtahy z dokumentů, ty ukládá do databáze. Indexuje slova a 

fráze, které se nacházejí v dokumentech.

• Prohlížeč – specializuje se na obrázky, jejich náhledy stahuje do databáze spolu s 

názvem a s odkazem na stránku, kde jsou umístěny. Podobně jsou specializovaní 

prohlížeči pro jiné typy dokumentů – například DOC, PDF, XLS.

• Kontrolor – hledá odkazy na neexistující stránky, informace potom ukládá do své 

databáze. Pokud je opakovaně stránka nenalezena, je dán pokyn ke stažení stránky 

z hlavní databáze.

• Statistik – shromažďuje údaje o počtech odkazů, o využívání jednotlivých stránek. 

Podle těchto informací určuje, které stránky jsou oblíbené.

• Počtář – počítá množství stránek, zjišťuje jejich nárůst. [1]

 2.2.5 Webové rozhraní
Při vyhledávání se na webové stránce vyhledávače napíše dotaz – klíčové slovo nebo 

fráze,  která  se porovná s  databázi  vyhledávače.  Na stránce se  potom zobrazí  výsledky 

vyhledávání.  Výsledky jsou seřazeny podle  algoritmu  daného vyhledávače.  Algoritmus 

není dlouhodobě stejný a často se mění. Zobrazení výsledku také závisí na vyhledávači. 

Nejčastěji se využívají tři přístupy, které se často kombinují:

1. Zobrazí se okolí klíčového slova. Po zadání slova se analyzuje indexovaný obsah v 

databázi tak, aby co nejpřesněji odpovídal vyhledávaným slovům. Z toho se sestaví 

úryvek  odkazu.  Nejčastěji  je  pak  tvořen  částmi  vět,  ve  kterých  se  vyhledávaná 

slova vyskytují.

2. Zobrazí  se  obsah  metaznaček.  Především  vyhledávač  zobrazuje  text,  který  se 

nachází v meta značce description.
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3. Zobrazí se popis z katalogů. Používají se popisy z katalogu Open directory project, 

tento popisek se může zakázat zobrazovat pokud přidáme speciální meta značku do 

hlavičky  zdrojového  kódu.  Seznam  fulltext  využívá  k  popiskům  informace  z 

katalogu firem z vlastní databáze. [2]

 2.3 Index vyhledávače
Index vyhledávače  je  databáze  všech  slov,  které  se  nacházejí  na  prohledávaných 

stránkách.  Má za úkol  co nejvíce urychlit  prohledávání.  Používají  se  dva typy indexů: 

invertované a příponové stromy. Invertovaný index je abecedně řazený seznam všech slov, 

které  se  na  stránce  vyskytují.  Ke  každému  slovu  přiřadí  dokumenty,  ve  kterých  se 

nacházejí  a  číslo  jeho  pozice  v  dokumentu.  Je  to  nejpoužívanější  index  v  dnešních 

vyhledávačích.  Příponové  stromy  využívají  stromovou  strukturu  pro  ukládání  řetězců 

znaků  nad  danou  abecedou.  Tato  struktura  je  efektivnější  pro  práci  s  celými  slovy  a 

frázemi, rychle se s ní pracuje, ovšem jde velice těžko vytvořit a poté se složitě udržuje.

[1]

 2.4 Podíl vyhledávačů na českém trhu
Tabulka 1 ukazuje podíl počtu návštěv, využívajících vyhledávačů, na českém trhu. 

Statistiky  zveřejňuje  internetová  měřící  služba  Navrcholu.cz  ve  spolupráci  s  Factum 

invenio.  Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů je v období července 2006 až po říjen 

2008. [12]

Vyhledávač Červenec
2006

Říjen
2006

Leden
2007

Říjen
2007

Červen
2008

Říjen
2008

Seznam 61,10% 63,39% 62,53% 62,30% 62,80% 60,85%
Google 23,48% 23,85% 24,75% 28,87% 30,16% 32,61%
Centrum 5,37% 4,72% 4,84% 3,39% 2,86% 2,61%
Atlas 2,86% 2,38% 2,58% 1,53% 1,28% 0,97%
Jyxo 0,79% 0,57% 0,42% 0,24% 0,16% 0,14%

Tabulka 1: podíl vyhledávačů na českém trhu
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 2.5 Způsob řazení výsledků vyhledávání
Každý vyhledávač řadí výsledky jinak, podle svého algoritmu, který se často mění a 

nezůstává stejný po dlouhou dobu. Výsledky se vyhodnotí podle řady parametrů. Mezi ty 

nejdůležitější patří titulek, obsah stránky a název URL adresy.

Titulek patří mezi nejdůležitější on-page faktory.  Měl by obsahovat klíčové slova, 

neměl by se shodovat s ostatními titulky stránek webové prezentace.  Titulek se zadává 

mezi tagy <title> </title> a měl by obsahovat 10 - 70 znaků. Obsah stránky by měl být 

jedinečný,  nesmí  být  duplicitní  s  jinými  stránkami.  Rozhodující  je  i  vzájemná  poloha 

hledaných slov u víceslovných frází a umístění hledaných slov na stránce.

Mezi  další  faktory,  které  mají  vliv  na  pořadí  stránky,  patří  tzv.  page  faktory. 

Vyhledávače  mají  své  metody  pro  hodnocení  stránek.  Seznam  má  s-rank,  Google 

PageRank, Jyxo má Jyxo rank. Důležitá je také validita kódu podle standardů W3C. Záleží 

i  na počtu odkazů směřující  na stránku a na kvalitě  těchto odkazujících stránek.  Starší 

stránky bývají považovány za relevantnější než nové. [1]
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 3 Možnosti vylepšení pozice odkazu na požadované stránky

 3.1 Základní předpoklady pro optimalizaci
Vyhledávače nevidí stránky jako lidé, vidí pouze text. Některé technologie použité v 

kódu stránky můžou zamezit  indexaci  vyhledávačem.  Mezi  technologie  patří  například 

Javascript,  Flash,  použití  Rámců.  Některé  vyhledávače  jsou  inteligentnější  a  dokáží 

indexovat třeba dynamické URL, nebo jsou schopné nalézt odkazy ve Flashi. [3]

 3.1.1 Javascript
Byl vyvinut za účelem vytvořit web dynamičtější z pohledu uživatele. Vyhledávače 

tento skript většinou neumí indexovat. Pokud má web vytvořenou navigaci v javascriptu, 

vyhledávač indexuje pouze úvodní stránku a zbylou část webu není schopen nalézt. Pokud 

použijeme javascriptu je vhodné ho umístit do externího souboru. Web je lépe čitelný pro 

vyhledávače. [3]

 3.1.2 Flash
Jedná se o technologii vyvinutou firmou Macromedia. Nejedná se přímo o webovou 

stránku,  plní  funkci  podobnou  vloženému  obrázku  na  stránce.  Používá  se  často  jako 

prezentace,  úvodní  stránky,  reklamní  banery  a  v  místech,  kde  je  vhodné  zaujmout 

pozornost návštěvníka webu. Vyhledávače flashovou aplikaci neumí indexovat, proto není 

tato technologie vhodná pro SEO. Při použití flashe na navigaci, je vhodné také vytvořit 

ne-flashovou  verzi,  jinak  se  indexuje  pouze  úvodní  stránka  a  zbylé  stránky  webové 

prezentace zůstanou neviditelné pro roboty. [3]

 3.1.3 Splash page
Neboli vstupní stránka, většinou obsahuje obrázek nebo flashovou animaci a po její 

skončení dochází k přesměrování. Vyhledávač ji při návštěvě indexuje, i když neobsahuje 

žádné podstatné informace. Některé vyhledávače můžou tyto stránky označovat jako spam 

a následně nebudou celý web indexovat, nebo bude přesunut na ban list. [3]
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 3.1.4 Rámce
Neboli frames, používají se pro vytvoření rozvržení (layoutu) stránky. Pomocí rámců 

se  určí,  kde  bude  navigační  menu,  hlavička,  patička  a  hlavní  tělo  textu.  Každý rámec 

potom obsahuje svoji vlastní webovou stránku. Některé vyhledávače odmítají indexovat 

weby vytvořené z rámců. Pokud už robot stránku indexuje, může se stát, že při zobrazení 

uživateli,  se zobrazí pouze daná stránka a ne celý web. Uživatel  tak pouze vidí pole s 

textem, ale třeba už bez navigace. Některé vyhledávače indexují pouze části s označením 

noframe. [3]

 3.1.5 Dynamické stránky
Jsou takové webové stránky, které mají ve svém URL proměnné, které jsou umístěné 

za  otazníkem.  Tato  adresa  se  prakticky  nedá  zapamatovat  a  je  těžko  čitelná,  protože 

obsahuje různé znaky. Je vždy snadnější si zapamatovat statickou adresu než dynamickou, 

i  když  obě  dvě  odkazují  na  tu  samou  stránku.  Dynamické  stránky  vytvářejí  pomocí 

proměnných více adres vedoucích na stejnou stránku, a to může vést k penalizaci stránek 

za  duplicitní  obsah.   Při  použití  mnoha  parametrů  můžou  vzniknout  takzvané  pasti  na 

roboty,  nebo vzniknou struktury,  ve kterých budou mít roboti problémy s procházením. 

Optimalizace dynamických stránek, většinou spočívá v odstranění zbytečných parametrů z 

adresy stránky, nebo použití tzv. přepisování. Na stránkách tak můžeme mít adresy, které 

vypadají jako statické, ale ve skutečnosti se jedná o dynamické URL. [3]

 3.1.6 Duplicitní URL adresy
Ve webové prezentaci bychom měli používat pouze určitý tvar http adresy.  Robot 

vidí tyto 4 stránky jako různé a indexuje každou samostatně.

• http://motoml.cz;  

• www.motoml.cz/;  

• www.motoml.cz/index.html;  

• http://motoml.cz/index.html.  
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Duplicitní obsah může vzniknou také vytvořením stránky upravené pro tisk, stránky 

se stejným obsahem na jiné URL, stránky s podobnými předměty, nebo také stránky, které 

mají stejný titulek nebo description. Duplicitní stránky mohou vzniknout ukradením textu z 

vašich stránek a vytvořením kopií. Vyhledávač se může špatně rozhodnout, který z webů 

potrestá. Nebo plagiátor vytvoří mapu webu dřív než autor originálního textu a vyhledávač 

ho indexuje dříve a potrestá tak originální web za duplicitu. Většinou už jsou vyhledávače 

na takové úrovni, že dokáží poznat, kdo je autorem originálu,  a kdo vytvořil  duplicitní 

stránky.

Pokud na webu musíme používat  text,  který se už někde vyskytuje,  je nejlepším 

řešením tento  text  skrýt  před roboty.  Jsou dvě metody jak text  skrýt:  pomocí  souboru 

robots.txt  nebo pomocí elementu metarobots.  Nastavíme hodnoty noindex a nofollow – 

roboti  nebudou stránku indexovat  a nebudou ji ani procházet,  to znamená,  že nebudou 

pokračovat po odkazech, které jsou na ní umístěné. [2,3]

 3.1.7 Validní HTML kód
Organizace  W3C  webových  standardů  vydává  požadavky,  pro  tvorbu  webových 

stránek  pomocí  správného  validního  kódu  (například  HTML).  Každý  jazyk  má  svoji 

gramatiku a syntaxi a předpokládá se, že se budou dodržovat při vytváření dokumentů. 

Pojem validní znamená, že daná stránka prošla kontrolou kódu stránky a splnila všechny 

požadavky na syntaxi a gramatiku daného jazyka a splňuje předepsaná pravidla. Pokud je 

stránka validní, nemusí to znamenat, že se jedná o kvalitní stránku s kvalitním obsahem. 

Webové  prohlížeče  zobrazují  stránky  i  s  chybami  v  kódu.  Například,  když  chybí 

ukončovací značky, prohlížeče je dokáží doplnit. Většina robotů to umí taky, ale může se 

stát, že zamění text webu za chybějící HTML značku a stránka nebude parsována tak jak 

bychom očekávali.  V kódu může být  špatně zapsaný odkaz a  robot  ho bude brát  jako 

nefunkční.  Pro  kontrolu  kódu  se  používají  validátory.  Například  na  stránce 

http://validator.w3.org. Kompletně validních stránek na internetu je minimálně. Méně jak 

1%. Pro optimalizaci je důležité, aby stránka byla relativně validní – minimálně aby byly 

ukončené všechny párové tagy. [3]
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 3.2 SEO techniky
SEO techniky jsou spíše teoretické než praktické, protože neznáme přesné algoritmy, 

pomocí  kterých  vyhledávače  řadí  výsledky.   Algoritmy  pro  výpočet  zobrazování  se 

neustále vyvíjejí a mění. To ve výsledku může znamenat, že jednou je stránka zobrazena 

na první pozici a po změně algoritmu může být až v druhé desítce. 

Není vhodné optimalizovat stránku pro jeden konkrétní vyhledávač, i když většinový 

podíl ve vyhledávání v České republice představuje Seznam.

SEO techniky můžeme rozdělit na dvě skupiny:

• on page faktory;

• off page faktory. [1,3,5]

 3.2.1 On page faktory
Mezi  tyto  faktory  řadíme  vše  co  se  nachází  v  kódu  jedné  stránky.  Patří  mezi 

nejdůležitější  faktory  rozhodující  o  umístění  stránek  při  vyhledávání.  On  page  faktory 

můžeme přímo ovlivnit a vytvářením kódu stránky. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny: 

viditelné a neviditelné.

Viditelné  faktory  mají  daleko  větší  váhu  než  neviditelné,  ty  v  dnešní  době  už 

nepředstavují takový význam jako v minulosti a většina vyhledávačů je už neregistruje. 

Dají  se  snadno  zmanipulovat  a  velmi  lehce  můžou  ovlivňovat  umístění  stránky  ve 

vyhledávání, aniž by to mělo důsledek na vzhledu stránky. Takové spamování se dá dobře 

ukrýt  a  uživatel,  který  stránky  prohlíží,  nemá  o  použitých  praktikách  žádné  tušení. 

Viditelný obsah je proto pro vyhledávače daleko důležitější, nedají se tak snadno ukrýt 

spamy a uživatel přímo vidí to co je napsáno ve zdrojovém kódu. [1,3,5]

 3.2.2 Viditelné on page faktory
Mezi  viditelné  on  page  faktory  patří:  titulek,  nadpisy,  text,  URL,  klíčová  slova, 

vnitřní struktura a zaměření webu. [1,3,5]
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 3.2.3 Titulek
Titulek je text,  který se nachází v elementu <title> v hlavičce stránky. Titulek se 

zobrazuje  v  titulku  okna  prohlížeče  a  používá  se  jako  nadpis  stránek zobrazených  při 

vyhledávání vyhledávačem. Tato skutečnost, dělá z titulku jeden z nejdůležitějších aspektů 

pro optimalizaci stránek. Text obsažený v názvu stránky by měl být unikátní a zajímavý 

pro uživatele – pokud by byl sestaven pouze z klíčových slov, umístil by se sice vysoko, 

ale zase by nebyl  tolik atraktivní pro uživatele a měl  by nízký počet prokliků.  Měl by 

obsahovat  použité  klíčové  slova,  název  společnosti  nebo  firmy,  popřípadě  výrobku, 

značky. Každá webová stránka prezentace má mít svůj vlastní originální titulek, který musí 

korespondovat s obsahem, jinak hrozí postih ze strany vyhledávačů. Titulek stránky by měl 

obsahovat  10 – 70 znaků,  více znaků můžou roboti  označit  za  spam a stránku můžou 

vyhledávače penalizovat. [1,3,5]

 3.2.4 Nadpisy
Nadpisy jsou texty na stránce, které jsou zvýrazněny podle důležitosti a struktury. 

Jsou psány větším písmem než ostatní texty na stránce. Nadpisy jsou tvořeny elementy 

<h1> až <h6>, kde 1 představuje nadpis nejvyšší úrovně a  6 nejnižší.  Uživateli  velice 

usnadňují navigaci na stránce. V nadpisech by se měli objevovat klíčová slova, nadpisy 

totiž stále představují důležité faktory pro vyhledávače a jejich algoritmy. [1,3,5]

 3.2.5 Text
Text na stránce by měl obsahovat důležité klíčové slova, které uživatel vyhledává, 

aby byla stránka pro něj přínosem. Jejich výskyt by měl být rozmanitý, v různých pádech, 

množného nebo jednotného čísla. Při volbě klíčových frází je vhodné zaměňovat pořadí 

slov. Text by měl být přirozený, srozumitelný a dobře strukturovaný.

Psaný text by měl být pro uživatele dobře čitelný a smysluplný a měl by se zaměřit 

na vyhledávané fráze klíčových slov. Vhodné je vložit danou klíčovou frázi na začátek a 

konec textu – tím se vyhledávané slovo zdvojí. Text by měl obsahovat i slova, které nejsou 

brána jako klíčová, ale mají s nimi přímou souvislost. Jméno firmy nebo společnosti by 

mělo  být  na každé stránce zmíněno minimálně  jednou.  Klíčová  slova je dobré v textu 
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zvýraznit pomocí tagů <strong>, <bold>, vyhledávače můžou přisuzovat větší váhu těmto 

slovům než třeba zbytku textu. Text, který je napsán na obrázku, roboti neumí přečíst, je 

proto vhodné umisťovat text mimo obrázky, popřípadě vyplnit alternativní text obrázku.  

[1,3,5]

 3.2.6 URL
Vyhledávače přikládají  URL velký význam, je proto vhodné mít  klíčové slovo v 

adrese URL, větší význam má doménové jméno než zbytek adresy. Pro oddělování více 

slovních textů v URL je nejlepší použít znaky, jako je podtržítko nebo pomlčka. Je lepší 

používat  statické  adresy  než  dynamické  a  platí,  že  čím  kratší  adresa  URL tím  lepší.

[1,3,5]

 3.2.7 Klíčová slova
Klíčová slova jsou pro dobré umístění při vyhledávání nejdůležitější, pokud se slovo 

na  stránce  nevyskytuje,  nemůže  stránku  vyhledávač  najít.  Jejich  správná  volba  je 

základním předpokladem pro optimalizaci  stránek.  Klíčových slov by nemělo být příliš 

hodně, maximem je na jednu stránku 5 - 6. Čím je oblast méně konkrétní,  tím je lepší 

použít slov méně (1 – 2). Důležitým parametrem je hustota slova na stránce. [1,3,5]

 3.2.8 Výběr klíčových slov
Správný výběr  klíčových  slov  je  základem pro  kvalitní  optimalizaci  s  budoucím 

adekvátním výsledkem. Při výběru klíčových slov se nesmí zapomínat  na skloňování a 

množné čísla, i  když v dnešní době už kvalitní  fulltextové vyhledávače dokáží správně 

skloňovat.  Hlavním  pravidlem  pro  výběr  klíčových  slov  je,  hledat  slova,  která  jsou 

relevantní k dané webové stránce. Volíme specifická slova k dané oblasti, pokud možno co 

nejvyhledávanější.

Pro výběr vhodného klíčového slova můžeme použít nejrůznější techniky nebo také 

software – například SEO Administrator, Keyword Tool od Google, nebo můžeme použít 

online nástroje na internetu jako je AdWords od Google, popřípadě stránky zaměřené na 

SEO, které mají vlastní nástroje, např.: http://seo-servis.cz, http://etarget.cz.
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Tyto nástroje jsou vhodné pro výběr nejvyhledávanějších frází a slov na internetu z 

námi vybraného segmentu, pro vytváření nových klíčových slov, pokud chceme zjistit jak 

moc jsou námi  vybraná  slova vyhledávaná,  nebo pokud chceme nalézt  podobná slova, 

které používáme. Můžeme je použít na stránky konkurence, abychom zjistili jaké klíčové 

slova  používají.  Můžeme  potom použít  stejné  klíčové  slova  –  v  případě,  že  na  jejich 

stránkách  nejsou  hodně  frekventovaná,  nebo  můžeme  použít  podobná,  ale  specifická 

klíčová slova, nebo taková, která jsou častěji vyhledávaná. Můžeme použít i nástroje pro 

vyhledávání synonym – slova, která mají jiný tvar, ale představují stejný význam.

Měli bychom se při výběru klíčových slov zaměřit na zákazníka, jaké slova používá, 

nemusí vždy vyhledávat odborné názvy. Měli bychom se vždycky ujistit, zda-li jsou námi 

vybraná slova používaná, zda-li se jedná o jednoduchá slova, které zákazníka napadnou, 

pokud chce využít našich služeb, a kolikrát je slovo vyhledáváno. Pokud se zaměříme jak 

lidé pokládají své dotazy vyhledávači, zjistíme zajímavé informace. Například pouze při 

11% vyhledávání uživatel použije jedno slovo. Dvě slova pak při 29%, tři při 28%, čtyři 

při  17%.  Jak  je  vidět  je  vhodné  optimalizovat  stránky  na  celé  fráze  a  ne  jenom  na 

jednotlivé slova. Lidé častěji zadávají množné čísla slov do vyhledávače.

Například Seznam.cz zpracovává statistiky hledaných slov a frází a při psaní dotazu 

do vyhledávání, nám je zobrazuje. Tato funkce se nazývá našeptávač a je používaná, podle 

statistik,  z  85%  všech  vyhledávání.  Některá  slova  jsou  však  upravována  aby  se 

nezobrazovala.  Jedná  se  většinou  o  vulgární  výrazy.  Pokud  zjistíme,  že  našeptávač 

zobrazuje určité fráze po zadání našeho klíčového slova, můžeme tuto frázi použít jako 

klíčovou na svých stránkách. 

Konkurenceschopnost  klíčového  slova  nám  udává  jak  těžké  bude  optimalizovat 

stránku pro dané klíčové slovo nebo frázi. Jedná se však o dosti nepřesný údaj, udává kolik 

vyhledávač nalezl stránek pro vyhledávání slova nebo fráze. Čím více nabídne dokumentů, 

tím hůře bude pro nás optimalizovat stránky pro dané slovo. 

Běžná slova, kterým vyhledávače nepřikládají žádnou váhu, se nazývají stop slova. 

Jsou to předložky, spojky, krátká často používaná slovesa. Není tedy důležité dávat tyto 
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slova do titulků stránek, description nebo keywords. Škodící slova jsou taková slova, která 

můžou snižovat  váhu stránky.  Jsou to slova jako je  :  katalog,  seznam,  fórum, adresář, 

odkazy.  Jsou to slova zneužívaná především odkazovými weby,  aby nalákaly uživatele, 

nebo pro zvyšování PageRanku. [1,3,5]

 3.2.9 Long tail, dlouhý chvost
Nazývají se tak víceslovná spojení při vyhledávání, která jsou vyhledávána zřídka a 

jsou specifická. Vyhledávají se pouze párkrát za den, nejsou tolik konkurenční. Základní 

vlastnosti  těchto  klíčových 

slov jsou, že je jich mnohem 

víc než základních klíčových 

slov a  mohou přivést  daleko 

více návštěvníků než základní 

klíčová slova.

Je  vhodné  provést  analýzu 

těchto slov a umístit je v textu 

na  stránky.  Při  vyhledávání 

těchto  specifických  slovních 

spojení,  bude  uživateli  zobrazeno  jen  několik  stránek a   je  větší  šance,  že  uživatel  si 

prohlédne i tu naši. Proto je vhodné vložit do stránek co nejvíce těchto klíčových frází. Na 

obrázku č.3 je znázorněno, jak dlouhý chvost vypadá. Zhruba 20% vyhledávaných frází 

tvoří hlavní klíčová slova, na které byla provedena optimalizace stránky, a které mají velké 

množství vyhledávaní. Zbylých 80% frází tvoří zbylé slova a slovní spojení, které nejsou 

tak často vyhledávaná jako hlavní klíčové slova. [6]

 3.2.10 Umístění klíčových slov
Pokud máme zvolená  správná  klíčová  slova,  musíme  je  vhodně umístit  na  svoje 

stránky. Klíčem k správnému umístění jsou vyhledávače, ovšem neznáme jejich algoritmus 

pro sestavování výsledků, takže můžeme jen odhadovat, jak a kde slova umístit.
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Prvním důležitým pravidlem je,  že  slova  se  na  stránce  musí  fyzicky vyskytovat. 

Nestačí  je mít  třeba v obrázku, to vyhledávač neuvidí.  A kde tedy roboti  slova můžou 

najít?  Především v titulku  stránky,  v  adrese URL, v obsahu metaznaček -  description, 

keywords, v těle stránky, v alternativních popiskách u obrázků, v nadpisech a odstavcích, 

zvýrazněných textech, v seznamech, v titulcích odkazů a anchor textu. Naopak roboti slova 

nevidí v obrázcích, v javascriptech, flashových animacích.

Klíčová slova umisťujeme na stránky s danou tématikou a daným obsahem stránky. 

Pokud bychom používali klíčová slova, která nesouvisí s obsahem, můžou vyhledávače náš 

web  penalizovat.  Je  vhodné  kombinovat  fráze  s  použitými  klíčovými  slovy.  Pokud 

napíšeme  klíčová  slova  v  meta  značce  keywords,  musíme  si  dát  pozor,  abychom 

nepřekročili více jak 10 slov. Každé použité slovo by se mělo nacházet v těle webu. Žádné 

slovo se nesmí ve značce vyskytovat vícekrát. Výskyt klíčových slov na stránce by měl být 

v  intervalu  5  –  20%  v  poměru  ke  všem  slovům  vyskytujícím  se  na  webu.  Přílišná 

koncentrace  slov  může  být  považována  za  spam.  Frekvence  klíčových  slov  v  textu  je 

nejlépe udržet  v intervalu 1 – 6% v poměru  ke všem slovům textu.  Pokud používáme 

klíčové fráze, nerozdělujeme je a píšeme je vždy pohromadě. Není ale omezeno pořadí, 

které slovo bude první, a které druhé. [1,3,5]

 3.2.11 Vnitřní struktura webu
Vyhledávače  předpokládají,  že  stránky,  které  jsou  hluboko  vnořené,  jsou  méně 

důležité, než přímo přístupné. Je proto vhodné umístit odkazy na všechny stránky webu už 

z úvodní stránky. Úplně špatný způsob řazení stránek je ten, ve stylu posouvání tlačítky 

vpřed, vzad. Takto vytvořená navigace by měla být upravena o odkazy vedoucí na všechny 

stránky, nebo vytvořit mapu webu. [3]

 3.2.12 Zaměření webu
Kvalitní  stránky s  unikátním textem a přímá  souvislost  všech  stránek prezentace 

může hodnocení vyhledávači více vylepšit, než nesystematicky vytvořený web s různými 

tématy. Toto hodnocení se děje automaticky a nezávisí na ostatních faktorech. [3]
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 3.2.13 Neviditelné on page faktory
Patří  zde  description  v  elementu  <meta>,  klíčová  slova  v  elementu  <meta>  a 

parametry alt a title u obrázků a odkazů. [1,3,5]

 3.2.14 Description v elementu <meta>
Jedná se o slovní popis stránky, některé vyhledávače ho umísťují pod titulek stránky 

při zobrazení výsledku hledání. Proto může zvýšit návštěvnost stránek, musíme mít popis, 

který zaujme uživatele a dobře prezentuje služby, které nabízíme. Má i malý vliv na řazení 

stránky,  proto je vhodné umístit  zde i  klíčová slova.  Každá stránka by měla mít   svůj 

vlastní popisek. Description by měl mít rozsah maximálně 200 – 250 znaků. [1,3,5]

 3.2.15 Klíčová slova v elementu <meta>
Už nemá prakticky žádnou váhu, kvůli častému zneužívání. Není ovšem na škodu 

napsat několik důležitých klíčových slov do tohoto elementu. Pro každou stránku vlastní 

klíčová slova, která se na ní vyskytují. Keywords by měl mít rozsah maximálně 200 – 250 

znaků. [1,3,5]

 3.2.16 Parametry alt a title
Všechny obrázky vyskytující se v prezentaci by měli mít vyplněný parametr alt – 

popis nebo název obrázku. Pokud se obrázek nezobrazí, tak na jeho místě je napsaný obsah 

parametru alt. Robot obrázky nevidí, přečte akorát text, tudíž i parametr alt. Používají se 

spíš pro vyhledávání obrázků než textu.

Parametr title je méně významný jak alt, pokud se kurzor myši zastaví nad obrázkem 

nebo odkazem, zobrazí se text tohoto parametru. [1,3,5]

 3.2.17 Off page faktory
Jedná se o takové faktory, které nejsou umístěné v kódu stránky a neovlivňují ho. 

Jedná  se  především o  odkazy,  které  směřují  na  stránku,  kterou  optimalizujeme.  Suma 

těchto všech odkazů podle důležitosti nám vyjádří ranking stránky – čili její hodnotu pro 

vyhledávač. [1,3,5]
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 3.2.18  Zpětné odkazy
Jsou  to  odkazy,  které  jsou  nejsou  umístěné  na  optimalizovaných  stránkách,  ale 

odkazují na ně. Síť zpětných odkazů se může budovat mnoha způsoby. Nejvhodnější je 

však  získávání  přirozenou  cestou.  To  znamená,  že  obsah  stránek  je  tak  kvalitní,  že 

uživatelé sami na svých stránkách odkazují na ty naše. Stránky můžeme zaregistrovat do 

různých katalogů, kterých existuje na internetu spousta. Registrace může být zcela zdarma, 

nebo se dá koupit, pokud je katalog placený. Odkazy můžeme umístit na svých satelitních 

stránkách, zejména pokud katalogy neumožňují registraci.

Velmi důležitým faktorem, při budování zpětných odkazů, je kvalita stránky, ze které 

odkazujeme. Čím vyšší rank má odkazující stránka, tím více zviditelní naší stránku pro 

vyhledávače, protože má pro něj vyšší váhu. Rank každé stránky vypočítávají vyhledávače 

různě a většinou každý vyhledávač má svůj algoritmus pro jeho výpočet. Zpětné odkazy 

můžeme  získat  také  výměnou  s  jinými  weby,  nejlépe  potom  s  tématicky  podobnými. 

Většinou  se  odkazují  ve  speciální  stránce  nebo  v  patičkách  stránky.  Jedná  o  weby 

dodavatelů, partnerů a nejčastěji se odkazují v poměru 1:1. [1,3,5]

 3.2.19 Rank stránky podle vyhledávače
PageRank vytvořil Larry Page a Sergey Brin pro vyhledávač Google jako ukazatel, 

který  určuje  důležitost,  nebo  oblíbenost  stránky.  Hlavním  aspektem  pro  výpočet 

PageRanku  je  počet  a  důležitost  odkazů  směřujících  na  stránku.  PageRank  je  číslo  v 

intervalu 0 – 10, kde 0 znamená, že stránka není indexována nebo na ni nejsou žádné 

odkazy,  čím  vyšší  číslo  tím  je  web  důležitější.  Původní  algoritmus  PageRanku: 

PRa =1−d d PR T1/C T1...PRTn/C Tn

◦ kde:

▪ PR(a) je PageRank stránky a;

▪ PR(Ti) je PageRank stránek Ti, které odkazují na stránku a;

▪ C(Ti) je počet odchozích odkazů na stránce Ti;

▪ D je faktor útlumu a nabývá hodnot 0 – 1.
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S-rank je obdobou PageRanku od vyhledávače Seznam.cz. Vypočítává se obdobně, 

ale hodnota nabývá v intervalu 0 – 100, a opět platí, že čím je číslo vyšší tím je na tom 

stránka lépe. JyxoRank není tolik důležitý, patří vyhledávači Jyxo. Nabývá hodnot 0 – 220, 

čím vyšší  tím je web důležitější.  Alexa traffic  rank se používá pro určení návštěvnosti 

stránek – domény druhého řádu. Počítá pouze uživatele, kteří měli nainstalovaný Alexa 

toolbar na svém prohlížeči. Čím vyšší bude návštěvnost, tím nižší bude rank stránky. Ten 

nabývá hodnot 2500000 – 1. [3,6]
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 4 Realizace a otestování SEO technik na vlastních webových 
stránkách

Tyto  techniky  budou  realizovány  na  stránkách  http://www.motoml.cz.  Byl  jsem 

požádán o předělání stránek, jelikož na internetu jsou naprosto neviditelné a i vyhledávače 

je  špatně  zobrazují.  Jedná  se  o  internetové  stránky  obchodu  se  skútry  a  motocykly  v 

Hlučíně. Majitel si přál, aby se dostal do popředí při vyhledávání fráze „moto hlučín“. 

 4.1 Analýza stávajících stránek www.motoml.cz
Pro analýzu jsem použil aplikace, které se nacházejí na internetu.

 4.1.1 SERP nástroje
SERP jsou takové nástroje, které vyhledají pozice stránek při vyhledávání určitého 

slova  nebo  fráze  ve  vyhledávači  a  zobrazí  je.  Použil  jsem  online  SERP  nástroje  na 

stránkách http://www.serp.cz.

Nechal  jsem vyhledat  frázi  „moto hlucin,  prodej  skutru,  pujcovna  skutru,  tuning  

skutru“ na nejpoužívanějších vyhledávačích, výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Seznam.cz Google.cz morfeo.cz Jyxo.cz
Moto hlucin 104 - 36 -
Prodej skutru 644 - 431 -

Pujcovna skutru 7 6 2 -
Tuning skutru 525 155 3 -

Tabulka 2: pozice ve vyhledávání (prosinec 2008)
Podle výsledků je zřejmé, že každý vyhledávač má svůj algoritmus pro zobrazování 

výsledků hledání a proto se výsledky tolik liší. SERP nástroj prohledával výskyt v prvních 

1000 zobrazených výsledcích, pokud výsledek nebyl nalezen je označen pomlčkou.      [7] 

 4.1.2 Rank stránky
Ke zjištění  ranku stránek  jsem použil  online  nástroje  [7],  nejpoužívanější  Ranky 

stránky www.motoml.cz jsou zobrazeny v tabulce č.3.
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Google PageRank: 2/10;

Seznam Srank: 10/100;

Tabulka 3: ranky stránky (prosinec 2008)

 4.1.3 SEO nástroje
Jedná se o nástroje na analýzu technik SEO použitých na webu. Výsledek těchto 

analýz  má  spíše  informativní  charakter,  určuje  kolik  slov je  použito,  hustotu,  indexaci 

stránek  vyhledávači  a  podobně.  Na  SEO  analýzu  jsem  použil  nástroje  umístěné  na 

internetu. [7,10,13]

Na úvodní stránce se nachází přibližně 74 slov z toho 58 unikátních. Ovšem nachází 

se  zde  pouze  12  samostatných  slov,  5  dvouslovných  frází,  2  trojslovních  frází  a  0 

čtyřslovních frází.  Na stránce se rovněž nachází 9 odchozích URL adres. Nejpočetnější 

slova a jejich hustota jsou napsána v tabulce 4.

Slovo Výskyt Hustota Slovo Výskyt hustota
125 2 2,70% Aragon 2 2,70%
CPI 3 4,05% Gilera 2 2,70%
Home 3 4,05% Machala 2 2,70%
Moto 3 4,05% Ndash 3 4,05%

Tabulka 4: výskyt a hustota slov na stránce (prosinec 2008)
Z tabulky 4 je zřejmé, že některá slova mají významný počet zastoupení, ale nejsou 

důležitá  pro  webovou  prezentaci.  V  titulku  stránky  je  pouze  název  firmy  a  označení 

stránky (Home – Moto M&L). Chybí popisek stránky a nejsou vyplněna klíčová slova v 

meta tagu stránky.  Alt  popisky u obrázků jsou správně vyplněny.  Navigace webu není 

dokonalá, z hlavní stránky není možné se dostat na všechny stránky prezentace, některé 

jsou vnořené hluboko. Na stránkách se rovněž nachází málo textu a málo klíčových slov a 

slovních frází. Webová prezentace neprošla testem na validitu kódu [8] a rovněž neprošla 

na validnost souboru kaskádových stylů.
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 4.1.4 Výběr klíčových slov
Mezi  klíčovými  slovy by  neměla  chybět  lokalita  –  Hlučín,  zaměření  prodejny  – 

prodej,  půjčovna,  servis,  náhradní  díly,  moto, potom  prodávané  zboží  –  tedy  skútry, 

motorky, elektrokolo. Ovšem je paradoxem, že podle statistik vyhledávače Seznam.cz, lidé 

vyhledávají  hovorový  výraz  –  tedy  skútr.  Anglický  název  spíše  používají  pro  hledání 

hudební skupiny Scooter. Motocykl je rovněž vyhledávanější než motorka. Všechny tato 

slova nejsou moc vyhledávaná, je třeba se zaměřit na tzv. Long tail. Každá stránka pak 

bude mít své vlastní klíčové fráze, které ve výsledném efektu přilákají více zákazníků než, 

kdyby byl web zaměřen pouze na určité klíčové slova.

 4.2 Optimalizace stránek www.motoml.cz
Rozhodl  jsem  se  vytvořit  úplně  novou  webovou  prezentaci,  jelikož  ta  původní 

neodpovídala  standardům W3C a její navigace nebyla optimální.  Vytvořil  jsem stránky 

pomocí HTML 4.01 a kaskádových stylů. Celá prezentace obsahuje 25 stránek a všechny 

jsou mezi sebou propojené odkazy v navigaci.

Vyplnil jsem meta tagy – keywords a description, které u původních stránek chyběly. 

Každá  stránka  má  svoje  vlastní  keywords  a  description,  podle  zaměření  stránky.  Title 

obsahuje klíčová slova a  pro každou stránku rovněž unikátní, aby nedošlo k penalizaci za 

duplicitu. Titulek stránek není delší než 70 znaků. Titulek na úvodní stránce nyní vypadá 

takto:

<title>Hlucin moto M&amp;L - prodej, skutry, servis, pujcovna, nahradni dily</title>

Do nadpisů jsem umístil klíčová slova – název firmy a důležité slovo moto.  Použil 

jsem nadpisy první a druhé úrovně. Web je malý a myslím, že není účelné používat více 

nadpisů.  U všech obrázků na stránce jsem vyplnil  alt  popisek. Na úvodní stránce jsem 

umístil text o historii firmy a sortimentu, který nabízí. Důležité informace jsem zvýraznil 

pomocí tagu  <strong>  - text je napsán tučně. Celý text je čitelně strukturovaný pomocí 

odstavců a odrážek a je proto přehledný pro uživatele.  Byl vytvořen soubor sitemap ve 

formátu XML, který slouží k lepší indexaci stránek a sledování změn na webu.

Každou  stránku  jsem upravoval  zvlášť,  stejné  zůstaly  pouze  navigace  a  patička. 
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Každá stránka má svůj jedinečný textový obsah. Doplnil jsem v obsahové části texty k 

jednotlivým značkám skútrů, které na původních stránkách chyběly.  Kompletní původní 

zdrojový kód úvodní stránky se nachází v příloze č. 1 a zdrojový kód změněné úvodní 

stránky se nachází v příloze č. 2.

 4.3 Výsledky optimalizace www.motoml.cz
Pomocí  SERP  nástrojů  [7]  jsem  zjistil,  jak  je  na  tom  stránka  s  vyhledáváním 

klíčových slov. Výsledky jsou zapsány v tabulce 5. 

Seznam.cz Google.cz morfeo.cz Jyxo.cz
Moto hlucin 1 6 3 1
Prodej skutru 8 67 9 3

Pujcovna skutru 7 47 11 33
Tuning skutru 18 12 5 -

Tabulka 5: pozice ve vyhledávačích po optimalizaci (duben 2009)
Na úvodní stránce se nachází 398 slov z toho 215 unikátních. Unikátních 2 slovních 

frází se na stránce nachází 31, unikátních 3 slovních frází je 16, unikátních 4 slovních frází 

je 11. Hustotu slov jsem změřil pomocí online nástrojů [10,13] a zapsal do tabulky 6 a 7.

Slovo Výskyt Hustota Slovo Výskyt hustota
moto 18 4,28% Skútry 17 4,04%
m&l 8 1,90% Servis 8 1,90%
Prodej 8 1,90% Vespa 6 1,43%

Tabulka 6: výskyt a hustota slov na stránce po optimalizaci

Slovo Výskytů Procentní zastoupení
Skútry 14 4,05%
Moto 9 2,60%
Servis 6 1,73%
Prodej 5 1,73%

Tabulka 7: výskyt a hustota slov na stránce po optimalizaci
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Pro zlepšení off-page faktorů jsem zaregistroval hlavní doménu do různých katalogů 

na internetu [9]. Zvýší se tím počet zpětných odkazů na hlavní stránku. Trvá delší dobu než 

se  výsledky  dostaví  a  ranky  stránky  se  zvýší.  Google  PageRank  zůstává  stejný  1/10, 

zatímco Seznam S-Rank se zvýšil z 10/100 na 30/100. 

Hledaná slovní spojení Počet hledání Procento
elektrokolo 74 10,00%
keeway 16 2,10%
Vespa prodej 13 1,70%
Jawa náhradní díly 12 1,60%

Tabulka 8: hledaná slovní spojení za rok 2009
Hledaná slovní spojení v tabulce 8, která vedla na vstup na naši stránku se podstatně 

liší od neoptimalizované verze. Objevilo se nově slovo elektrokolo. Je zde dobře patrný 

long tail webových stránek. Tato tabulka bohužel není moc směrodatná protože ukazuje 

hodnoty za první 4 měsíce roku 2009. Celkem bylo zadáno 430 různých slovních spojení 

použitých ve vyhledávačích ke vstupu na optimalizované stránky a celkem bylo provedeno 

736 vyhledávání.

Návštěvnost  webu  se,  podle 

interních statistik, zvýšila až o 50% v 

průběhu měsíce března a dubna než za 

stejné  období  loňského  roku,  jak 

ukazuje  graf  č.1.  Měsíc  duben  nemá 

ještě  kompletní  statistiky,  měřeno  ke 

dni  26.4.2009.  Kompletní  graf 

návštěvnosti  stránek  naleznete  v 

příloze  č.  3.  Očekávám,  že  se 

návštěvnost  stránek  bude  nadále 

zvyšovat  s  přicházející  motoristickou 

sezónou.

2009 26

Graf 1: vývoj návštěvnosti stránek za období 
01-04/2008,2009

01 2008
03 2008

01 2009
03 2009

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Unikátní 
návštěvy
Počet 
návštěv



Jiří Bunček: SEO

 4.4 Analýza a doporučeni pro stránek www.mtaplus.cz
Provedl jsem analýzu na hustotu slov na stránce [10], výsledek je zobrazen v tabulce 

číslo 9.

Slovo Výskyt Hustota Slovo Výskyt hustota
redukce 19 1,21% immo 18 1,15%
vag 15 0,95% obd2 15 0,95%
programátory 13 0,83% zboží 13 0,30%

Tabulka 9: výskyt a hustota slov na stránce
Analýza stránky pomocí SERP nástrojů [7], byli použitá klíčová slova z meta tagu 

keywords a z titulku. Výsledek je zobrazen v tabulce 10.

Seznam.cz Google.cz morfeo.cz Jyxo.cz
Autodiagnostika 25 27 - 6

Chiptuning 49 113 - 41

Tabulka 10: pozice ve vyhledávačích
Změna titulku hlavní stránky z  <title>autodiagnostika vag obd2 eobd kkl hex can 

bus  crash  airbag  immo  km  chiptuning</title>  na  <title>mtaplus  >  autodiagnostika,  

chiptuning,  vag,  com,  airbag</title>.  Ponechány  v  titulku  pouze  slova,  která  jsou 

nejvyhledávanější na Seznam.cz. Description by neměl obsahovat pouze slova. Často se 

zobrazuje ve výsledku spolu s URL adresou, měl by proto obsahovat celé věty. Například: 

„Mtaplus – zabýváme se autodiagnostikou, prodáváme zboží:....“ ovšem délka by neměla 

přesáhnout 250 znaků. Vhodné do description umístit slova z titulku stránky. Keywords 

obsahují příliš mnoho slov, omezit pouze na ty, které jsou použity – nejlépe z titulku a 

některé méně se vyskytující, například:  „autodiagnostika, chiptuning, vag, com, airbag,  

immo, obd2, programátory.“  Maximální délka znaků je 200 – 250, překročení může být 

považováno  za  spamování.  Všechny stránky webového obchodu mají  stejné  tyto  meta 

tagy.  Přepsat  alespoň  hlavní  podskupiny  nabízeného  zboží.  Například  pro  položku 

Diagnostické kabely a příslušenství změnit title na <title>mtaplus - Diagnostické kabely a 

příslušenství</title>,  podle  dále  vybraných  kategorií    <title>mtaplus  >  Diagnostické 

kabely a příslušenství  > audi, seat, škoda, volvo</title>, <title>mtaplus > Diagnostické  
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kabely  a  příslušenství   >  BMW</title>  a  podobně.  To  samé  platí  i  u  description  a 

keywords, alespoň přepsat hlavní podkategorie ať nejsou všechny stejné. Stačí změnit pár 

slov.  Například  u  description:  „Prodej  diagnostické  kabely  a  příslušenství  –  pro  

automobily značek Mercedes.“  Keywords nemusí být tolik jako na úvodní stránce, stačí 

vypsat všechny podkategorie: „Diagnostické kabely, příslušenství, BMW, Mercedes, Opel,  

Renault,....“

Text  v  prostřední  části  stránky  je  špatně  zapsán  do  nadpisových  tagů 

<h1>,<h2>,<h3>. Například: „<h1><p align="justify"><span style="background-color:  

#FF0000">*HIT*</span>  Pouze  u  nás  ruční  VAG  (Škoda/VW/Audi/Seat)  

autodiagnostika kompletně v českém jazyce vč. českých chybových hlášek...“ Je nelogické 

za tag <h1> hned použít <p>, který není navíc ukončen </p>, tato chyba se opakuje na 

stránce  několikrát.  Je  přehlednější  napsat:  „<h1>  autodiagnostika  VAG 

(Škoda/VW/Audi/Seat)  </h1>  <p>kompletně  v  českém  jazyce  vč.  českých  chybových 

hlášek (žádné jen chybové kódy,ale celé chybové texty)! Cena 3.500Kč </p>“, samozřejmě 

s příslušnými styly. Validátor na stránce na http://validator.w3.org provedl kontrolu kódu a 

objevil 1336 chyb a 2292 varování. Český validátor [8] objevil 1246 chyb a 69 varování. 

Odkaz na výsledek kontroly: 

http://validator.w3.cz/check?uri=http://www.mtaplus.cz/&ss=1&shttp=1

Text  „Autodiagnostika  je  synonymum mtaplus.cz.  Autodiagnostika  je  naše  druhé 

jméno. Spokojenost našich zákazníků je pro nás vždy na prvním místě, proto Vám nabízíme 

pouze  kvalitní  software,  hardware  a  příslušenství  pro  počítačovou  autodiagnostiku,  

autodiagnostické kabely , programy a přístroje u kterých je garantována dlouhá životnost  

a kvalita.“ by bylo vhodné umístit na začátek stránky, zde u konce se ztrácí v textu. Je opět 

špatně  použit  tag  <h2>.  Zvýraznit  důležitá  slova  jako  je  autodiagnostika,  software, 

hardware pomocí  tagů <strong> nebo <bold>. Zbylý  text z téhle části  by bylo vhodné 

seskupit  do  tabulek  nebo  pomocí  odrážek  podle  společných  vlastností.  Celý  text  se 

zpřehlední a může se vhodně zvýraznit důležitá slova pomocí tagů <strong> nebo <bold>. 

Na konci stránky místo nadpisu třetí úrovně <h3> použít nadpis první úrovně <h1> pro 

tato  slova  „AUTODIAGNOSTIKA  -  AIRBAG  -  ČIPTUNING  -  IMMO  -  RÁDIA  -  
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TACHOMETRY – PROGRAMÁTORY“ a pomocí stylů text zmenšit. Text ve spodní liště 

stránky  není  vůbec  zvýrazněn  –  použít  nadpisy  <h1>  popřípadě  <h2>.  Na  stránce  se 

vyskytuje  slovo „čiptuning“. Přepsat ho za slovo „ chiptuning“,  které  je daleko častěji 

vyhledáváno.

 4.5 Analýza a doporučení pro stránky mta4cars.com
Provedl jsem stejnou analýzu [10] jako u předchozího případu, výsledek je zobrazen 

v tabulce 11.

Slovo Výskyt Hustota Slovo Výskyt hustota
Immo 11 3,01% Airbag 7 1,91%
Na 6 1,64% Ecu 4 1,09%
Tachsoft 4 1,09% Čiptuning 4 1,09%

Tabulka 11: výskyt a hustota slov na stránce
Rovněž jsem provedl SERP analýzu [7]  na některá slova z titulku a keywords a 

výsledky jsou zobrazeny v tabulce 12.

Seznam.cz Google.cz morfeo.cz Jyxo.cz
Čiptuning 1 5 1 -

IMMO 10 18 2 -
Tachometry 14 81 1 -

Tabulka 12: pozice ve vyhledávačích
V  titulku  hlavní  stránky  bych  změnil  slovo  čiptuning za  chiptuning,  které  je 

vyhledávanější.  Přidal  bych  slovo  tuning.  Jako  nadpis  <h1>  bych  nechal  AIRBAG  - 

ČIPTUNING  -  IMMO  -  RÁDIA  –  TACHOMETRY  +  přidal  slovo  tuning  a  slovo 

čiptuning  vyměnil  za  chiptuning  v  celém dokumentu.  Zbytek  textu  bych  označil  jako 

podnadpis <h2> se zvýrazněným slovem dump v tagu <strong>. Text pod nadpisem bych 

vložil do tagu <p> a podobně zvýraznil pomocí <strong> slova airbag, čiptuning, immo,  

rádia, tacho. Místo číselných odrážek je vhodnější použít klasické odrážky pomocí tagů 

<ul> a <li> a zvýraznit klíčová slova. Zbylý text bych rovněž nepsal jako nadpisy třetí 

úrovně, ale jako text <p> se zvýrazněnými klíčovými slovy.

2009 29



Jiří Bunček: SEO

Vyhledávač jyxo neindexuje stránky, ručně lze přidat web na seznam stránek, které 

roboti navštíví, na adrese http://jyxo.cz/d/submit.

Pro lepší přehled nad webem se registrujte na igoogle.cz do sekce webmaster tools. 

Zde se nachází nástroje pro analýzu a správu webu.

Doporučoval bych ve webové prezentaci vytvořit stránky popisující techniky nebo 

nástroje  používané  při  autodiagnostice,  popřípadě  postupy,  tipy.  Webové  vyhledávače 

registrují  kolem 30  stránek  dané  prezentace,  ovšem tyto  stránky jsou  přístupné  až  po 

registraci a nemají žádný obsah vhodný k indexaci pro vyhledávání. Z toho vyplývá, že 

kvalitní textový obsah má pouze první úvodní stránka. Doporučoval bych vytvořit 4 - 10 

stránek s textem, obrázky. Stránky by měly být propojené mezi sebou odkazy.

Budováním zpětných  odkazů  docílíte  zvýšení  ranku  stránek.  Jednou  možností  je 

přidáním stránek do internetových katalogů [9]. Další možností je výměna odkazů s weby 

zaměřenými na automobilismus a motorismus, tuning nebo jiné tématicky podobné weby. 

Zde je uveden příklad několika vhodných stránek s vysokými ranky, kde bych doporučoval 

kontaktovat  majitele  a  požádat  o  výměnu  odkazů:  motoml.cz,  pkcars.cz,  ton-car.cz, 

novacar.cz, tuning.as,  tuningsystem.cz,  auto-e-shop.cz,  tuning-centrum.cz,  tuningshop.cz, 

tuning-car.cz,  extra-tuning.com,  auto-doplnky.com,  autodoplnky.cz. Nalézt další stránky, 

vhodné k výměně odkazů, můžeme na webu  optimalizace-seo.eu , kde se nachází burza 

odkazů.

Zvýšení návštěvnosti  a rank stránek neproběhne okamžitě,  ale  až po určité  době. 

Obvykle  během  několika  měsíců,  než  se  stránky  znovu  indexují  a  než  se   změny 

zaznamenají ve vyhledávačích.
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 5 Závěr
V  teoretické  části  byly  analyzovány  internetové  vyhledávače,  práce  robota  při 

indexaci stránek a trochu podrobněji fulltextové vyhledávače. Dále byly popsány možnosti 

a předpoklady pro použití SEO technik na webové stránky. Všechny SEO techniky jsem 

podrobně popsal.  Každý vyhledávač  má  svůj  algoritmus,  podle  kterého hodnotí  pozice 

zobrazování stránek. Tyto algoritmy nejsou veřejně přístupné a často se mění.

SEO techniky jsem aplikoval na stránky www.motoml.cz, kde původní stránky byly 

prakticky neviditelné.  I přesto, byla  návštěvnost celkem vysoká.  Ovšem podle interních 

statistik  z  webového  hostingu,  většina  návštěvníků  přicházela  na  stránky  z  USA.  Při 

aplikaci jsem vytvořil stránky zcela nové pomocí poznámkového bloku a HTML jazyka 

verze  4.01.  Byly  použité  kaskádové  styly  pro  lepší  přehlednost  výsledného  kódu.  Z 

výsledků  je  patrné,  že  při  použití  SEO  technik  se  stránky  dostanou  do  popředí 

vyhledávačů. Z výsledků je také zřejmé, že každý vyhledávač používá jiné parametry pro 

určení  pozice,  při  zobrazení  výsledku  hledání.  Vyhledávače  také  důsledně  penalizují 

stránky s duplicitním obsahem. Z tohoto důvodu jsem na stránky umístil originální textový 

obsah, který se jinde na internetu nevyskytuje. Klíčová slova se v textu často opakovala, 

byla  umístěná  do  nadpisů  a  titulků  stránek,  byla  zvýrazněná  kurzívou  nebo  tučným 

písmem. Stránky jsem registroval do 120 internetových katalogů za účelem zvýšení ranku. 

Toto se mi podařilo pouze u S-ranku, kdy došlo ke zvýšení z 10/100 na 30/100 během 2 

měsíců.  Pro  ještě  znatelnější  zvýšení  bude  potřeba  vyměnit  odkazy  s  jinými  weby se 

stejnou  tématikou.  SEO  techniky  jsou  dlouhodobou  záležitostí  a  výsledek  se  dá 

zaznamenat po několika měsících. U mnou upravených webových stránek došlo nejdříve k 

poklesu,  kdy  docházelo  k  indexaci  nových  stránek,  a  posléze  nastal  prudký  nárůst 

návštěvnosti. Podle statistik předpokládám, že návštěvnost bude nadále stoupat.

Správně provedená optimalizace stránek je krokem k úspěchu nad konkurencí a k 

přilákání nových potencionálních zákazníků. SEO techniky nezajistí automaticky zvýšení 

návštěvnosti  a  zisků,  pokud  jsou  stránky nepřehledné,  nabízejí  zavádějící  obsah,  nebo 

nestrukturovaný špatně čitelný text.
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