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Úvod 

Pokud chceme být úspěšní, je potřeba být tím nejlepším v daném oboru, protože lidé si 

nejlépe zapamatují toho prvního. To samé se dá říct i o internetu, respektive o vyhledávání  

v něm. Uživatel při hledání výrazu většinou nelistuje ve výsledcích příliš daleko, ale v případě 

nenalezení odpovídající stránky změní svůj dotaz. Nejlepšími možnými pozicemi jsou tedy 

logicky první příčky, ovšem vítězství je být první. V každém oboru existuje spousta firem či 

podnikatelů, kde každý může být náš konkurent. Proto je důležité být vidět a být o krok 

napřed s využitím dostupných možností. 

Při vybírání bakalářského okruhu jsem především zvažoval, které téma by mě bavilo  

a zároveň bych získané zkušenosti mohl v budoucnu i opakovaně využít. Jelikož se o správu 

webových prezentací zajímám už několik let a sám navíc vlastním zájmovou stránku, která 

má také svého konkurenta, téma Návrh zvýšení efektivity webové prezentace firmy mě zaujalo. 

Má práce pojednává o firmě zabývající se pokrývačskými, klempířskými a natěračskými 

pracemi. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení optimalizace, které zvolenou firemní 

webovou prezentaci posune ve výsledcích vyhledávání na první pozice. Dosaženo toho bude 

pomocí metodiky SEO, tedy optimalizací pro vyhledávače. Tato optimalizace by měla na 

stránky přivést především nové potencionální zákazníky, kteří mají opravdu zájem o určitý 

druh práce prováděný touto firmou, a také redukovat ty návštěvníky, jež přichází přes 

nerelevantní dotaz. Vstupní stránka bude navržena se snahou udržet na stránce příchozí 

návštěvníky bez okamžitého opuštění. To by měl zajistit cílově napsaný, ne příliš dlouhý text, 

jenž vystihuje nejdůležitější informace. V ostatních sekcích webu pak bude možné dohledat 

informace doplňující. 

Práce bude rozdělena do tří částí. Úvodní kapitola bude pojednávat o problematice 

SEO. Popsány budou jednotlivé faktory ovlivňující pozice ve vyhledávačích, ať už půjde  

o prvky přímo na stránce či mimo ni. Dále zde budou uvedeny techniky a způsoby, jež jsou 

z pohledu SEO zakázané a jejichž použití může stránku z vyhledávače vyřadit. V závěru 

tohoto úseku se pak dočteme o pomocných nástrojích, které budou aplikovány v další části 

práce. Náplní druhé kapitoly bude rozbor výchozího stavu prezentace. Tedy zjištění 

nedostatků, ale i určení typu uživatelů navštěvujících web a provedena bude také analýza 

konkurence. V konečné fázi pak budou využity nabyté poznatky z teoretické části, které 

budou na základě analýzy aplikovány. Stávající text bude s využitím analyzovaných 

klíčových slov rozšířen a dojde i k editaci zdrojového kódu. 
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1. Metody a nástroje pro dosažení vyšší efektivity webové 
prezentace 

1.1 Počátky a vývoj internetu 

Když po roce 1960 začala vznikat první počítačová síť, nikdo v té době netušil, kam 

tento základní kámen povede. První síť, ARPANET (2. 9. 1969), tvořily zprvu pouze dva 

uzly. Jedním z nich byl počítač ve škole Henryho Samueliho pro technické a aplikované vědní 

obory (UCLA Henry Samueli School of Engineering and Aplied Science) v kalifornském Los 

Angeles a druhý ve Stanfordském mezinárodním výzkumném ústavu (Stanford Research 

Institute International) v Menlo Park. Poté se k této síti připojily ještě dva ústavy – University 

of California v Santa Barbaře a University of Utah v Salt Lake City. Internetsociety, Leiner 

(2011) 

Tato síť se začala postupně rozvíjet a rozšiřovat o další počítače, kdy v roce 1984 bylo 

připojeno 1000 počítačů, aby už o tři roky později jejich počet vzrostl sedmadvacetkrát.  

O deset let později se tato čísla pohybovala v řádu desítek milionů a nyní jsou to přes dvě 

miliardy obyvatel Země. Internetsociety, Slatter (2002) Tedy více než jedna třetina všech lidí 

„na jednom místě“. 

Na internetu můžeme hledat zábavu, sdílet data, ale také je to masivní marketingový 

nástroj. Internetová inzerce je stále v rozmachu a v roce 2010 se internet řadil na třetí místo 

jakožto nejpoužívanější médiatyp, hned za tiskem a televizí. Spir.cz (2011)  

1.2 Metodika SEO 

Musíme se nejdříve sami sebe zeptat, zda naše stránka SEO optimalizaci potřebuje. 

Logicky se nabízí odpověď „ano“, poněvadž kdo by nechtěl své webové stránky díky této 

metodice lépe zviditelnit? Jenomže v některých případech může být reakce opravdu opačná. 

A to například: 

 pokud máme stránky, u kterých nechceme, aby je našly cizí osoby, jedná se 

kupříkladu o cvičný nástroj pro zaměstnance nebo studenty 

 naše stránka má už dobré hodnocení, jsme spokojeni s prodejem a nechceme měnit 

zažité koleje 

 jsme ve velkém spěchu – v následujících měsících budeme končit s byznysem bez 

zásadního vzestupu příjmů. Není na místě říci, že nám SEO nepomůže, ale vyžaduje 

mnoho času. Svou energii však musíme v tuto chvíli zaměřit jinam. 
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 naše stránka bude v příštích měsících kompletně předělána nebo bude nasazen nový 

vzhled Grappone (2006) 

V této práci však bude popisován případ, kdy provedení určitých změn žádané je. 

1.2.1 Katalog versus fulltextový vyhledávač 

Tyto dva pojmy se liší nejen svým pojmenováním, ale také významem. Katalogem 

rozumíme určitou databázi záznamů, které tam vložili lidé, například majitelé webových 

stránek. Kubíček (2008) V tomto katalogu je také možnost vyhledávání, ale dá se říci, že je  

o pomyslnou úroveň níže, než vyhledávání fulltextové - to spočívá v tom, že uživatel do 

příslušného formuláře zadá hledanou frázi a vyhledávač pak prochází svou vlastní 

fulltextovou databázi, kde má uložené informace o všech webových stránkách, které 

zaindexoval. Snadněji řečeno – pokud nějaká osoba do katalogu ručně neumístila například 

smyšlenou firmu Společnost XYZ, která disponuje webovou prezentací, návštěvník ji 

v katalogu nenajde. Pokud však zadá její název do fulltextového vyhledávače, ve výsledcích 

se již zobrazí (pokud není na tzv. blacklistu, o tom více v kapitole 1.5 Zakázané praktiky 

SEO). 

Katalog si lze představit jako rozsáhlou knihovnu, kde jsou jednotlivá díla uspořádána 

podle specifického pravidla. Ta samozřejmě nemá několik různých stylů řazení děl, které si 

návštěvník může měnit dle svého zájmu, jako je to v případě katalogu. Katalogový výpis 

můžeme seřadit například podle krajů, měst, abecedně či stáří záznamu. Jak již bylo řečeno, 

katalog má vlastní databázi a přistupuje pouze do ní. Kubíček (2008) Nezajímá jej, co je 

obsahem stránky – záznam spočívá pouze v názvu, krátkém popisu a URL adrese, což pak 

dodatečně zkontroluje editor. 

Katalogů existuje spousta, v řádu stovek i tisíců. Kubíček (2010). V zásadě nám 

registrace do jakéhokoliv z nich neuškodí, ale v některých případech bude tento úkon pro nás 

ztrátou času. Abychom tomu předcházeli, je dobré si předem zjistit, zda katalogy odkazují 

přímo na naše WWW stránky a nevyužívají interní přesměrování. Jestli nemají v podmínkách 

požadavek na uvedení zpětného odkazu na zaregistrované stránce, popřípadě zda za ni 

nepožadují platbu. Kubíček (2010). Své záznamy se vyplatí předávat jen seriózním 

katalogům, aby pak ze strany vyhledávačů nedošlo k omylu, že stránky registrujeme na 

takzvané odkazové farmy (viz kapitola 1.5.5 Odkazové farmy). V našich zeměpisných šířkách 

jsou nejznámější Firmy.cz patřící pod Seznam.cz a Najisto.cz pod záštitou Centrum.cz. Zápis 

do nich je zdarma, nabízí ale také možnost placeného záznamu. Katalog Firmy.cz se věnuje 
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přímo podnikům a je v něm výčet zaregistrovaných společností. Registraci mohou zdarma 

provést majitelé, kteří musí vyplnit povinné údaje. K samotnému vyplňování dat se uživatel 

dostane až po uvedení identifikačního čísla společnosti. Dále vedle povinných údajů, jako je 

název a adresa firmy, popis činnosti a další, je zde například i nepovinná položka, a to adresa 

www stránky firmy. Tomuto neplacenému zápisu se říká Záznam. V současnosti možnosti 

registrace vlastní firmy na portálu Firmy.cz využilo přes půl milionu lidí. Firmy.cz (2012) Na 

stejném principu funguje i konkurenční Najisto.cz. 

 Globálně je pak známý projekt ODP – Open Directory Project, který spravují 

dobrovolní editoři a jsou zde přidávány odkazy ze všech koutů světa. Jak tvrdí Kubíček (2010, 

s. 125) „V minulosti platilo, že pokud je vaše stránka umístěna v tomto katalogu, Google ji 

upřednostní ve vyhledávání. Dokonce nenašel-li Google na vašem webu dostatek relevantních 

informací k vyhledávacímu dotazu, mohlo se stát, že si „sáhl“ pro popisek právě do DMOZ.“  

Fulltextové vyhledávání využívá přes 90% lidí. Navrcholu.cz (2010) Proč tedy 

využívat služby katalogu? Jednak je zde těch zbylých několik procent potencionálních 

zákazníků a jednak fulltext mimo jiné využívá právě i záznamy z katalogů, které někdy 

vypisuje na první pozici ve výsledcích vyhledávání – označováno také zkratkou SERP
1
. 

1.2.2 Aby o nás vyhledávač věděl 

Založení webových stránek automaticky neznamená, že nás vyhledávač sám nalezne. 

Existuje relativně snadná možnost, jak mu v tom napomoct, a to upozornit na své stránky na 

specializovaných webech, kde zadáme naši www adresu. Robot daného vyhledávače pak 

uvedený odkaz prohledá a oindexuje. Domes (2011) Další možností pak je umístit vlastní 

odkaz na cizí kvalitní stránky, které pak robot automaticky prochází a po nalezení našeho 

linku se dostane i k naší prezentaci. Kubíček (2008) Tím však není zaručeno, že se stránka 

ihned začne zobrazovat ve výsledcích. Web musí mít kvalitní obsah s využitím klíčových 

slov, které uživatel při hledání může zadat. Na každou stránku by měl vést odkaz – nejlépe 

z úvodní stránky, validní kód by pak neměl být výjimkou.  

Robotům můžeme při procházení podat pomocnou ruku, a to tak, že jim řekneme, co 

mají a nemají indexovat. Do hlavičky dokumentu se vloží meta tag s názvem robots, kde 

parametr content nabývá různých hodnot v závislosti na tom, co robotovi přikazujeme. Pro 

představu parametr index či noindex říká, že danou stránku robot může či nemůže vložit do 

                                                 

1
 SERP (Search Engine Results Page) – stránka výsledků vyhledávání po položení dotazu internetovému 

vyhledávači uživatelem 
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databáze, a pokud je uvedeno follow nebo nofollow, smí nebo nesmí následovat odkazy na 

této stránce. Parametry lze kombinovat. Další možností je vytvoření souboru robots.txt, který 

se vkládá do kořenového adresáře serveru. Do něj se pak opět vkládají specifické příkazy, dle 

kterých se robot na stránkách orientuje. Pokud provozujeme i subdoménu, je třeba na každou 

z nich umístit zvláštní soubor robots.txt. Kubíček (2008) 

 

User-agent: * 

Disallow: / 

Ukázka kódu 1.1: Příklad zdrojového kódu souboru robots.txt (zdroj: Google, Robots, 2012) 

 

 „Tímto zápisem zakážete všem robotům indexaci všech podstránek. Robot Seznamu 

tento zápis bere v potaz, ale první stránku webu přesto oindexuje! Důvodem je zkušenost 

správců vyhledávače s neznalostí mnohých majitelů webů, kteří se potom diví, že jim robot 

neindexuje stránky – problém je samozřejmě tento zápis v robots.txt.“, jak uvádí Kubíček 

(2008, s. 54). 

Vyhledávač Google respektuje i meta tag „googlebot“, kde výchozími hodnotami jsou 

„index, follow“. Systém rozumí i dalším hodnotám, které se případně v zápise oddělují 

čárkou. Kupříkladu snippet, respektive nosnippet, povolí či zabrání vyhledávači ve výsledcích 

vyhledávání zobrazovat úryvek textu ze stránky. Archive nebo noarchive pak nastavuje, zda 

chceme umožnit prohledávači archivovat stránku v jeho vlastní cache paměti. Google, Meta 

tags (2012) Určité stránky pak můžeme fyzicky z FTP serveru smazat, ale skrz archiv google 

budou stále dostupné. 

1.2.3 Volba jména domény 

V minulosti byl vyhledávači kladen důraz na klíčové slovo obsažené v názvu domény. 

Nyní je tento parametr ve vyhledávacím algoritmu slabší, jelikož dříve se vyhledávače 

právem domnívaly, že pokud si někdo zaregistroval doménu s určitým klíčovým slovem, 

umístí na web relevantní obsah vztahující se právě k názvu serveru. Poté vyhledávače dávaly 

takové stránce v SERP přednost. Později se toto pravidlo muselo přehodnotit, protože doména 

již automaticky nezaručuje kvalitní obsah. Rozšířilo se tzv. doménové spekulantství. Jde  

o kupčení se zajímavými doménami, jejichž majitelé na ně neumísťují žádný odpovídající 

text, pouze vyčkávají na případné kupce. Kubíček (2010) 

Pakliže je vhodné klíčové slovo dostupné, registraci takové adresy provést můžeme. 

Následující příklad ukazuje využití tohoto případu v praxi. Pokud bude mít uživatel zájem  
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o motokáru a zadá do vyhledávače Google text „prodej motokár“, na prvních dvou pozicích 

se vypíše adresa Motokary.cz (viz Obr. 1.1).  

 

 

Obr. 1.1: První pozice při zadání výrazu „prodej motokár“ do vyhledávače Google  

(zdroj: Google, Vyhledávání, 2012) 

 

Problém však nastává tehdy, pokud chceme zaregistrovat doménu na klíčové slovo, 

jež je velice konkurenční, a je tedy pravděpodobné, že je taková adresa již obsazená. V tom 

případě je třeba zvolit alternativu. Adresu může tvořit i několik slov, která se v nejlepším 

případě oddělí pomlčkami. Ta musíme volit s uvážením - doména by měla být snadno 

zapamatovatelná. Pokud tedy otevíráme nový obchod s motokárami, stránka motokary.cz již 

dostupná není, ale můžeme zvolit prodej-motokar.cz nebo pouze motokar.cz s tím, že 

využijeme subdomény například stylem prodej.motokar.cz. V případě prvním je vhodné 

zaregistrovat i variantu bez pomlčky, tedy prodejmotokar.cz. Lidé si nemusí pamatovat, zda 

adresa obsahuje pomlčku či nikoliv, a předejdeme tak tomu, že si takový tvar adresy pronajme 

konkurence, která může těžit z našeho úspěchu. Kubíček (2008, s. 126); Domes (2011, s. 30) 

Za povšimnutí také stojí tvar adresy za doménou. Server Motokary.cz používá 

sémanticky správnou konstrukci, která, jak můžeme vidět, obsahuje klíčové slovo 

motokary.cz/bazar/prodej/. Tento způsob je efektivnější, než zápis stylem 

motokary.cz/stranka.php?id=123, jelikož je snáze zapamatovatelný, dá se lehce nadiktovat  

a vyhledávače ho indexují raději. Kubíček (2008) 

„Dokonce i stáří domény je určitým vodítkem, kterým se určuje relevantnost výsledků 

ve vyhledávání. Google prozradil tento faktor v jednom ze svých patentů. Stáří domény 

dodává webu autoritu a důvěru. Čím je doména starší, tím bude lépe hodnocena,“ píše 
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Kubíček (2008, s. 128). Stářím se však nerozumí doba, kdy byla doména zaregistrována, ale 

den, kdy ji poprvé oindexoval vyhledávač, našel na ní nějaký obsah a navíc na ni začaly 

odkazovat jiné stránky. 

1.2.4 Kvalitní text je to hlavní 

Jak bylo nastíněno – to, že k nám přijde robot, nezaručuje nutně úspěch, pokud nemá 

co číst. Pro robota není důležitá grafická úprava, což ale neznamená, že není podstatná. 

Podoba webu ovlivňuje chování návštěvníka. Jakému internetovému obchodu dáme přednost? 

Tomu, který je poskládán z tabulek, je osázen základními barvami a má neupravené textové 

menu, nebo jinému, jenž svou šablonou působí profesionálně?  

„Veškerý proces vyhledávání na webu je založen na textu. A to i v případě, pokud 

hledaná věc vůbec textová není – jako je např. obrázek nebo video. Vyhledávače velmi 

zajímá, kolik textu na stránkách máte, jak je naformátovaný, a samozřejmě i jeho obsah,“ 

tvrdí Grappone (2007, s. 62).  

V této části je vhodné rozdělit faktory působící na finální umístění ve výsledcích 

vyhledávání na on-page a off-page. On-page faktory se věnují faktorům na stránce, off-page 

pak prvkům mimo ně. Domes (2011) 

Ve skupině on-page faktorů se považuje za nejdůležitější značka title, která se nachází 

v hlavičce. V českém jazyce to doslova znamená titulek. To je ta část, kterou si můžeme 

přečíst v panelu prohlížeče a zároveň ji vyhledávače zobrazují jako hlavní část výsledků 

vyhledávání. Pro představu – jestliže se nacházíme na stránkách Seznam.cz, vidíme titulek 

Seznam – Najdu tam, co hledám. Chybou pak je, pokud je pro každou jednotlivou stránku 

tento text stejný. Měl by být optimalizován vždy podle aktuálního obsahu stránky, a to tak, 

aby obsahoval klíčové slovo, byl srozumitelný a v přiměřené délce maximálně okolo padesáti 

až osmdesáti znaků. V SERP se dlouhý titulek nevypíše celý, ale pouze jeho část, jež 

považuje vyhledávač za odpovídající položenému dotazu. Kubíček (2011) Názorný příklad 

můžete vidět na obrázku 1.1, kde úvodní stránka serveru Motokary.cz obsahuje popisek 

Motokáry – Prodej motokár | JOKA, Kališ, a ta část webu, kde se nachází jejich prodej, je 

opatřena titulkem Bazar motokár – Prodej | Motokáry. Správně vyplněný text navíc 

usnadňuje orientaci návštěvníka. 
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<head> 

 <title>Nadpis stránky – text charakterizující danou stránku 

</title> 

 … 

</head> 

Ukázka kódu 1.2: HTML hlavička s meta tagem pro nastavení titulku stránky  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

V hlavičce stránky se nachází celý výčet meta tagů, jedním z nich je keywords, tedy 

klíčová slova. Tato značka plnila svůj účel v dřívějších dobách, dnes ji vyhledávače ignorují 

 a z hlediska SEO nemá význam. Description (popis) již v potaz berou, a to zejména, pokud 

na dané stránce není žádný další relevantní obsah, ale například jen obrázek. V takovém 

případě vyhledávače zobrazí právě text převzatý z meta značky. Kubíček (2010) Má 

obsahovat charakteristiku stránky v rozsahu maximálně 200 – 250 znaků, ve které se nachází 

klíčová slova – nikoliv jejich výčet, ale souvislý text. Kubíček (2008) Opět s odkazem na 

obrázek 1.1 můžeme vidět, že vyhledávače používají právě tuto část ve svém výpise. 

Konkrétně jde například o text „Prodej a servis motokár - motokáry závodní, káry pro 

půjčovny, …“. 

Stěžejní část pak tvoří samotný obsah stránky, kterou uživatel vidí, kterou čte. 

Stylizace textu je důležitá jak pro návštěvníka, tak pro roboty vyhledávačů, kteří mohou díky 

určitým značkám v kódu rozpoznat tu část textu, kterou autor považuje za důležitější. Jak 

píše Domes (2011, s. 57): „Je také nutno důsledně oddělit zdrojový kód popisující obsah webu 

a kód určený k prezentaci obsahu.“ V jazyce (X)HTML existují tagy, které prohlížeč 

upozorňují na význam daného textu a nemají za úkol jej formátovat. Mezi ně se řadí párové 

značky jako je <p>, <h1>, <li>, apod. Kdežto kód, jenž má prezentační charakter, by se měl 

od zdrojového kód HTML oddělit tak, že se umístí do speciálního kaskádového souboru CSS. 

Domes (2010) 

Kvalitní text by měl dodržovat určitá pravidla. Jednotlivé články, jež popisují 

například určitý produkt či službu, by měly být ve formě tzv. obrácené pyramidy. Ta má 

následující tvar: 

 Nejdříve nejdůležitější část – pointa sdělení 

 Poté podrobnosti 

 Na závěr doplňující informace Domes (2011) 
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V prvním bodě se uvede název služby či produktu a jeho nejpodstatnější vlastnosti. 

V další části pak jednotlivé parametry, jako technické, časové či cenové. Tento text by měl 

návštěvníka podbízet, nikoli nutit, ke konverzi (nákupu, objednání, blíže popsáno v kapitole 

1.4.1 Konverze návštěvníka). Méně podstatné informace a rozšiřující text o parametrech se 

nachází v závěrečné části. Tu čtou pouze ti, jež chtějí daný výrobek nebo službu prostudovat 

důkladně. Z této pyramidy pak vychází následná stylizace a strukturování textu. Domes 

(2011) 

„Obsah webových stránek by měl být dobře strukturovaný – lidé obsah na internetu 

nečtou, ale pouze skenují. Pokud narazí na něco, co vypadá jako odpověď na hledanou 

informaci, pak zastaví a začnou číst,“ tvrdí Domes (2011, s. 69) Zároveň je důležité robotovi 

říct, která část textu má větší význam. To se určuje pomoci párových značek zmíněných výše. 

V praxi existují validní zápisy pro zvýraznění nadpisů. Ty se ve zdrojovém kódu ohraničí tagy 

H1 až H6, kde značka H1 určuje nejdůležitější část textu (například název výrobku), avšak 

text musí být výstižný. Jestliže bude příliš rozsáhlý, robot z něj nepozná, co je opravdu 

důležité. Kubíček (2010) V názorech, do jaké míry je tento tag významný, se lidé rozcházejí. 

Například Prokop (2007) tvrdí: „Nadpis H1 nemá v žádném důležitém vyhledávači větší 

význam pro řazení nalezených dokumentů než jakékoliv jiné zdůraznění textu značkami, jako 

je strong, b apod.“ 

 

<h1>Jawaweb.cz – české motocykly Jawa</h1> 

<h2>Motocykl Jawa 350</h2> 

  <h3>Jawa 350: Technická data</h3> 

   <h4>Jawa 350: technická data</h4> 

  <h3>Jawa 350: Ceník</h3> 

Ukázka kódu 1.3: Ukázková struktura nadpisů. (zdroj: Kubíček, 2010, s. 51) 

 

Stránka by měla obsahovat jeden nadpis úrovně H1 a poté by měl být obsah rozdělen 

do menších bloků se svým vlastním nadpisem nižší úrovně. Bloky mohou tvořit odstavce 

nebo odrážkové seznamy. Odstavce se zapisují párovou značkou <p> a patří do nich popisný 

text. Ten by neměl být příliš rozsáhlý, jelikož takový lidé neradi čtou. Druhý způsob, tedy 

neuspořádané seznamy, je využíván především pro výpis vlastností nebo parametrů určitého 

výrobku či služby. Domes (2011) 

Po rozdělení textu dle nadpisů a odstavců je vhodné zvýraznit klíčová slova 

v samotných větách. Ta můžeme pomocí tagu <strong> otisknout tučně, díky <em> bude 
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text kurzívou, případně můžeme použít kombinaci obou. Takto vyznačený text napomůže 

skenujícím uživatelům a zároveň mu mohou vyhledávače přisuzovat větší váhu. Domes 

(2011)  

Velice často se v textu setkáváme s hypertextovými odkazy, které odkazují buď na cizí 

doménu, nebo pouze v rámci naší webové stránky. V jeho konstrukci se užívá atribut title, do 

kterého se píše bližší popisek k odkazované stránce. Ten se pak zobrazí v plovoucím textu po 

najetí kursoru myši na příslušný odkaz. Kubíček (2010, s. 147) tvrdí: „Typické odkazy, kde je 

dobré pamatovat na užití parametru title, vypadají tak, že text samotného odkazu je ve tvaru 

„klikněte zde“, „sem“, „celý text článku“, „více“, „podrobnosti“. Z hlediska SEO však 

parametr title nijak nepomůže, a proto je použití vhodnějších textů odkazů velmi důležité. 

Této viditelné části hypertextového odkazu se říká anchor text. Měl by co nejvýstižněji 

definovat, kam se uživatel po kliknutí odkáže, a zároveň by měl obsahovat klíčová slova. 

Takto se ve vyhledávačích posiluje odkazovaná stránka - jestliže je anchor text tvořen 

klíčovým výrazem, jenž směřuje na relevantní stránku, vyhledávač ji upřednostní před jinými, 

na které odkazy nesměřují. Kubíček (2010); Domes (2011) 

1.2.5 Klíčová slova 

Jde o velice důležitý faktor, jenž se velkou měrou podílí na tom, že naše stránky budou 

nalezeny. Jsou to výrazy, které jsou spjaty s naším podnikáním či problematikou, o které 

vedeme webové stránky. Optimalizovat pouze na obor podnikání je složité a určitě nepřinese 

kýžené ovoce. Jako příklad uveďme sféru instalatérství. Pokud majitel soukromé firmy 

v tomto odvětví bude mít pole působnosti v Ostravě a okolí a bude optimalizovat pouze na 

klíčová slova jako „instalatérství“, „topenářství“, může to mít sice za následek vysokou 

návštěvnost, ale z blízkosti Ostravy bude jen malé procento návštěvníků. Navíc taková slova 

jsou vysoce konkurenční, a tak dostat se na první příčky bude těžké, možná spíše nemožné. Je 

proto potřebné volit i taková slova, která více konkretizují naši skutečnou nabídku. Zmíněná 

soukromá firma by tedy měla klíčové slovo „instalatérství“ rozšířit o sídlo firmy, a tím  

i o místo, kde působí. Výsledkem tedy bude „instalatérství Ostrava“, dále se může 

specifikovat i konkrétní obvod města a nesmí se zapomenout ani na okolní obce, kde firma 

taktéž provádí své práce. Kubíček (2008) 

Tím se dostáváme k pojmu Long tail neboli Dlouhý ocas. Domes (2011, s. 42) tvrdí: 

„Nejvíce lidí hledá podle obecného klíčového slova a následně hledání konkretizují 

přidáváním dalších slov. Na konci je dlouhá a přesná fráze. Shrnuto tedy: Na začátku je velké 

množství hledajících, kteří hledají hodně obecně. Na konci je málo hledajících, kteří hledají 
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zcela konkrétně.“ Z toho vyplývá, že bychom se měli zaměřit právě na konec ocasu, kde 

probíhá větší konverze na zákazníka, protože zde lidé hledají velmi konkrétně. Domes (2011) 

Při určování klíčových slov je třeba se vcítit do kůže zákazníka a uvažovat nad tím, jak 

se bude ptát. Kubíček (2008) Ne každý je znalý všech řemesel, proto, když bude chtít zájemce 

namontovat v Ostravě plynový kotel, nejspíše nebude vyhledávat onu frázi „instalatérství 

Ostrava“, ale zadá například „montáž plynového kotle Ostrava“. Slovník relevantních 

klíčových slov musíme tedy rozšířit i o takové výrazy, které souvisí s naším polem působnosti 

ať už přímo nebo nepřímo. Za dobrou, levnou a málo pracnou metodu se dá považovat ta, že 

své známé či spolupracovníky necháme sepsat různé pojmy, které je napadnou v souvislosti 

se společností. Tím získáme rozmanitou škálu slov, kterou můžeme dále využít. Smička 

(2004) Dále, pokud patříme mezi distributory určitého zboží, musíme i jeho popisu věnovat 

určitou pozornost. V zásadě je třeba psát správné a přesné názvy výrobků spolu s jejich 

popisem, jelikož v současné době, kromě vyhledávače, lidé často používají porovnávací 

servery, kde zadávají přímý název produktu a výsledkem vyhledávání je pak seznam těchto 

výrobků s odkazy na konkrétní internetové obchody, kde jsou nabízeny. 

Na určité klíčové slovo nesmíme nikdy zapomenout. Je jím název společnosti, 

popřípadě webových stránek. Kubíček (2008) Může se stát, že někdo bude vyhledávat právě 

přímo název firmy, například na základě doporučení třetí osobou. Pokud se na stránkách tato 

fráze nevyskytuje, ani nemáme web registrován v katalogu, potencionální zákazník jej 

s největší pravděpodobností nenajde. Nestačí mít název podniku pouze na obrázku v logu 

stránek, to vyhledávací robot přečíst nemůže. Je třeba jej uvést přímo do textu.  

Existuje přesný počet klíčových slov, která se mají na stránce nacházet? Všeobecně se 

doporučuje mít v textu takových slov maximálně 1-6%. Platí však zásada, že obsah má být 

hlavně čitelný pro návštěvníka, ne pro robota. Záměrné opakování slov s cílem být ve 

vyhledávání pro tuto frázi první, nám nepomůže, naopak může uškodit. Slova je vhodné  

i skloňovat, ačkoliv s tímto si v dnešní době vyhledávače také poradí. Domes (2011) 

1.2.6 Navigace na webu a mapa stránek 

Pokud je web středně velký či rozsáhlý, například e-shop, je navigace důležitým 

parametrem. Cílem je, aby se návštěvník dobře a rychle na stránkách orientoval, pokud tomu 

tak není, často rovnou odchází. Navigace by tedy měla být vždy na stejném místě a aktuální 

stránka má být nějakým způsobem v menu zvýrazněna – třeba změnou barvy nebo stylem 

písma. Kubíček (2008) 
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Kupříkladu v internetových obchodech se často setkáváme s tzv. drobečkovou 

navigací. Kubíček (2008) Uživatel se může na určitý produkt dostat skrz vyhledávač nebo 

pomocí vyhledávacího formuláře umístěného přímo na stránkách e-shopu. Aby návštěvník 

věděl, kde přesně se nachází, využívá se právě drobečková navigace (viz obrázek 1.2). Díky 

ní se jedním kliknutím dostaneme do nadřazené kategorie produktu, který máme právě 

zobrazen. 

 

Obr. 1.2: Tzv. drobečková navigace e-shopu (zdroj:Electrohall.cz, 2012) 

 

Dalším druhem navigace je mapa stránek. Ta je zbytečná, pokud web obsahuje jen 

několik málo stránek. Ovšem jestliže je web rozsáhlejšího charakteru, kde jsou jednotlivé 

stránky zanořeny hluboko, je vytvoření mapy stránek na místě. Kubíček (2008) 

Kubíček (2008, s. 174) o takových stránkách píše, že: „Stránky umístěné příliš 

hluboko ve struktuře webu, na které se dostanete po třetím, čtvrtém nebo pátém klepnutí myší, 

jsou pro vyhledávače neviditelné.“ Kdežto Sirovich (2008, s. 219) uvádí: „V minulosti 

vyhledávače neprocházely weby příliš do hloubky, a mapy webu tak pomáhaly oindexovat  

i stránky hlouběji v hierarchii webu. V dnešní době problém téměř vymizel (vyhledávače už 

prohledávají do hloubky), ale mapa webu stále pomáhá oindexovat stránky rychleji.“ Mapa 

webu je tedy určitě přínosná. Dělí se na tradiční uživatelskou a pro vyhledávače. Tradiční 

můžeme vytvořit ručně nebo pomocí skriptu v PHP. Na takovou stránku pak musí vést odkaz 

například z menu. Zároveň by měla mít logickou strukturu, například velikost odsazení od 

levého okraje v závislosti na hloubce odkazu, aby byla pro návštěvníka přehledná. Mapy pro 

vyhledávače jsou navrženy právě pro vyhledávací roboty, kterým usnadňují procházení webu. 
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Pokud proběhne změna na stránce, která je vnořena hluboko, dostane se k ní robot skrz mapu 

rychleji než v případě její neexistence. Zároveň se mu podaří oindexovat i ty stránky, na něž 

nevede žádný jiný odkaz. Soubor pro tuto mapu se jmenuje sitemap a ukládá se do 

kořenového adresáře FTP serveru, kde ho vyhledávače nejčastěji hledají. Často se používá 

formát XML, mapa může být však napsána i v jiných jazycích jako PHP, ASP, HTM nebo 

HTML. Sirovich (2008, s. 220); Kubíček (2010) 

1.2.7 Chybové stránky 

I přesto, že na funkčnosti odkazů budeme dbát, může se některý z nich stát 

nedostupným. Z FTP můžeme například smazat určitý soubor, po kterém zapomeneme zamést 

stopy a neodstraníme všechny odkazy vedoucí k němu, nebo jej ze své databáze ještě 

nevyřadil vyhledávač a některý z návštěvníků se na něj dostane právě skrz vyhledávací dotaz. 

V tom případě se mu zobrazí chybová stránka s označením 404 – tedy „Stránka neexistuje“. 

Takovou stránku si může naprogramovat sám webmaster. Měla by obsahovat formu omluvy  

a odkaz s přesměrováním na hlavní či jinou stránku webu. Soubor bývá pojmenován 

„404.html“ a nahrává se do kořenového adresáře. Na stejném místě je umístěn soubor 

„.htaccess“ a do něj se vkládá kód ve tvaru „ErrorDocument 404 „/404.html“, který zajistí 

přesměrování na námi vytvořenou chybovou stránku v případě, že se uživatel dostane na 

neexistující adresu. Kubíček (2008)  

Těchto stavových kódů je více. Za zmínku stojí označení 500, což je interní chyba 

serveru. Setkáme se s ní, pokud nastavíme špatné příkazy v souboru .htaccess. K dalším se 

pak řadí 503, který nás upozorňuje na nedostupnou službu. Server může být přetížený nebo 

dočasně vypnutý. Kubíček (2010) 

1.2.8  Faktory působící zvnějšku 

Dostáváme se k faktorům, které působí mimo web a nazývají se off-page. Mezi takové 

činitele patří odkazy, které směřují na naši doménu z cizích webů. Pokud si myslíme, že stačí 

rozeslat odkazy na co nejvíce stránek, popřípadě s nimi odkazy vyměnit, hluboce se mýlíme. 

Vyhledávače již nejsou zdaleka tak hloupé, aby díky tomuto chování zvyšovaly hodnocení 

webové prezentace. Pokud na naše stránky odkazuje spousta cizích osob, pravděpodobně to 

znamená, že se jim náš obsah líbí a je kvalitní. Existují různé zásady, které robot zohledňuje  

a na základě nich pak případně ohodnocení zvyšuje, či naopak penalizuje. Sirovich (2008) 

V zájmu administrátorů je vyměňovat odkazy s takovými weby, které jsou samy 

hodnoceny kvalitně a na které tedy míří velké množství linků. Kladné hodnocení se pak 
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určitou měrou přenese i k nám. Vyhledávač vyhodnocuje i to, zda jsou takové stránky 

tematicky podobné. Dále je třeba si dávat pozor na to, jakou měrou přibývají odkazy. Sirovich 

(2008) „Algoritmus vyhledávače může považovat přírůstek mnoha tisíc odkazů na nový web 

za podezřelý, pokud ho nedoprovází relevantní vysoce hodnocené důvěryhodné weby. 

Obvykle je takový přírůstek znakem odkazovacího systému,“ píše Sirovich (2008, s. 42). 

Problematika výměny odkazů je blíže popsána v kapitole 1.3 Linkbuilding. 

1.2.9 Hodnocení stránek 

V dosavadním textu bylo několikrát zmíněno hodnocení stránek. O co vlastně jde? Jak 

již víme, vyhledávače mají své roboty, které neustále procházejí a indexují stránky. Na 

základě faktorů popsaných výše jim pak přiřazují určitou hodnotu ze své škály, kde vyšší číslo 

znamená lepší známku, takzvaný rank. Ten je vypočítáván rozsáhlým vzorcem, jenž není 

veřejnosti dostupný. Kubíček (2008) 

a) PageRank 

Tento algoritmus vlastní společnost Google. Page rank vychází z toho, kolik stránek 

na tu naši odkazuje a zároveň jaké mají dané stránky vlastní hodnocení. Domes (2011) 

Stupnice nabývá jedenácti hodnot, od nuly do deseti. Situaci si lépe popíšeme na následujícím 

obrázku. 

 

 

Obr. 1.3: Schéma přidělování hodnocení stránek dle Google PageRank  

(zdroj: Domes,2011) 

 

Písmena představují jednotlivé domény a hodnota pod nimi je pak výše PageRanku, 

který jim je přidělen. Nejvyšší hodnocení má stránka A, která odkazuje jak na B, tak na C. 

Z tohoto důvodu se její hodnocení rozdělí na polovinu a každé jiné doméně tak přidělí 
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PageRank 3. Na webu B je umístěn odkaz pouze na C, kterému tak přiděluje celou svou 

hodnotu, tedy 2. Vidíme, že tato hodnota je nižší než PageRank stránky C, který je taktéž celý 

přidělen jediné okolní stránce. Z následujícího příkladu vyplývá, že čím více je na dané 

stránce umístěných odkazů, tím menší hodnotu mezi ně přerozděluje. Navíc je žádoucí, 

abychom vyměňovali odkazy pouze s takovými stránkami, které mají alespoň rovnocenné 

hodnocení, nejlépe však vyšší. Domes (2011) 

b) S-rank 

Podobně důležitost stránek měří i algoritmus z dílny českého portálu Seznam.cz. Jeho 

výše sice také záleží na počtu odkazů směřujících k nám, nicméně pouze tento faktor nám 

nezaručí, že budeme v SERP výše než jiná stránka s nižším S-rankem. Oproti PageRanku se 

liší tím, že tuto relevanci zjišťuje na základě dalších, zejména off-page veličin. Programátoři 

ani v tomto případě neprozrazují více. Hodnota nabývá opět mezi číslem 0 a 10. Domes 

(2011) 

1.3 Linkbuilding 

Následující kapitola pojednává o různých formách výměny odkazů. Jak jsme se již 

dozvěděli, jde o off-page faktor, který je významný pro přivádění návštěvníků z okolních 

stránek. Zpětné odkazy můžeme vyměňovat - což probíhá zdarma, nebo je kupovat – v práci 

nebude tento faktor zpracován, jelikož je zaměřena primárně na SEO.  

1.3.1 Stránky vhodné pro nás 

Z předchozího textu víme, že odkaz máme vyměňovat s takovými webovkami, u nichž 

zjistíme dostatečné hodnocení. Toto by měl být pomyslný odrazový můstek. Pokud obsahově 

odpovídají našim, je to další významné plus. Domes (2011) Umisťovat odkaz na stránky  

o vaření je pro nás zbytečné, pokud se věnujeme montáži bazénů. 

1.3.2 Výměna odkazů 

Nejjednodušší způsob je vyměnit odkazy s přátelskými stránkami, různými dodavateli 

či odběrateli. V dřívějších dobách byla především rozvinuta podoba takzvaných ikonek, které 

mají předepsanou velikost a mohou být i animované. Majitelé stránek často doufali, že po 

umístění své ikony na velice navštěvovaný server se tato návštěvnost přenese i k nim. Lidé si 

však vypěstovali jakousi bannerovou slepotu a na reklamu přestali reagovat. Hodnota bannerů 

z hlediska SEO je asi jen padesátiprocentní. Pavouk sice ve zdrojovém kódu najde odkaz na 

daný web, ale jak už bylo řečeno – nedokáže přečíst text na obrázku, který významnost 
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odkazu zvyšuje. Nejefektivnější je tedy odkaz textový, který obsahuje klíčové slovo. Umístění 

odkazu má také svůj vliv. Často se využívá jedinečná stránka, kam se vepíší všechny odkazy, 

které se pro přehlednost mohou roztřídit do různých kategorií (například Obchodní partneři, 

Ostatní stránky, apod.). Jak je popsáno v kapitole 1.2.9 Hodnocení stránek, pokud budou na 

takové stránce stovky odkazů, přenese se na nás pouze velmi malá část ranku této domény. 

Další možností je patička webu, popř. jiná vyhrazená místa přímo na úvodní stránce. Takové 

odkazy se pak zobrazují na všech stránkách domény. Kubíček (2008) 

V neposlední řadě se dají odkazy umístit přímo do relevantního textu. Toto je nejlepší 

způsob, protože je link zakomponován do „přirozeného prostředí“. Takový text pak čtou lidé, 

které jeho obsah opravdu zajímá, a je větší šance, že na uvedené odkazy kliknou a případně se 

stanou koncovými zákazníky. Navíc v něm bude méně odkazů, tudíž se odkazu předá vyšší 

hodnota ranku. Tomuto se říká PR článek. Ten může pojednávat o aktuálním dění, novém 

výrobku na trhu, zajímavosti či dalších tématech. Musí být napsán tak, aby čtenáře zaujal. PR 

články si mohou firmy nechat vypracovat na zakázku, popřípadě pokud je webmaster natolik 

zdatný, může ho napsat i sám. Poté jej kromě svého webu může umístit i na jiné, přímo 

věnované této problematice. Domes (2011) 

1.3.3 Aktivita v názorových fórech a diskuzích 

Fóra a diskuze mají obrovskou výhodu v tom, že jsou rozdělena do specifických 

kategorií, které mají své členy. Jak na globálním, tak na českém internetu se setkáváme se 

spoustou takových serverů. Na některých jsou aktivní tisícovky diskutérů, jiné využívají už 

jen spam boti. Většina fór umožňuje nastavit uživatelský podpis, kam je vhodné umístit odkaz 

na vlastní stránky, a to nejlépe tak, aby byly dodrženy zásady popsané v minulých kapitolách. 

Pokud budeme i aktivní, budeme odpovídat na dotazy, reagovat na různá témata jiných 

uživatelů nebo se rozhodneme sami informovat o nějaké zajímavosti s tím, že budeme v rámci 

diskuze uvádět odpovídající odkazy směřující na naši webovou stránku, získáme tak přímé 

návštěvníky. Kubíček (2008) 

1.3.4 Vedení blogu 

Blogy se v posledních letech rozrůstají. Často jde o osobní blogy, ale zakládají si je 

například i e-shopy, kde informují návštěvníky o nejnovějších trendech, módních apod. Může 

být tedy umístěn na vlastní doméně, ale využít se dají i servery, které se blogování přímo 

věnují. Zde po registraci získá uživatel svou unikátní adresu. Články by měly být výstižné 

s jistou úrovní odbornosti, což může zákazníky přesvědčit k nákupu naší služby či zboží. 
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Kubíček (2008) „Nikdy se v blogu nechvalte, vaše články, pravidelnost, zajímavé informace  

a vaše názory to udělají za vás,“ dodává Kubíček (2008, s. 207). 

Vzhledem k množství textového obsahu je blog z hlediska SEO dobrý nástroj. Jestliže 

jsou příspěvky zajímavé, lidé na ně sami začnou odkazovat na svých webech, blozích či 

sociálních sítích. Abychom tohoto docílili, mělo by být předmětem našich článků téma, jemuž 

rozumíme a baví nás. Zároveň by měly být vydávány v určitých pravidelných intervalech. 

Zprvu je užitečné v nich odkazovat na články podobně zaměřených webů, čímž můžeme 

docílit toho, že si nás jejich majitelé všimnou a zachovají se stejně. Neměli bychom 

opomenout zakomponovat také zpětné odkazy na vlastní web, kdy jako text odkazu zvolíme 

vhodné klíčové slovo. Kubíček (2008); Domes (2011) 

1.3.5 Validní kód 

Pokud dodržíme pravidla jazyka HTML a budeme tedy kód psát syntakticky správně, 

bude naše stránka validní. Takový kód je spíše dobrou vizitkou programátora než významným 

pomocníkem v SEO. Vyhledávače se totiž snaží číst stránku spíše z pohledu uživatele, a tudíž 

správnosti kódu nepřipisují tak velkou váhu, jak se někteří domnívají. Validní kód by měl 

zajistit, aby prohlížeč stránku správně zobrazil. Kubíček (2008); Domes (2011) Ověřit takový 

kód můžeme nástrojem validator.w3.org, blíže popsán v kapitole 1.6.4.  

1.3.6 RSS 

Uživatelé internetu se dle chování dají rozdělit do různorodých skupin. Někteří chodí 

na určitou stránku i několikrát denně, jen aby se podívali, zda je vydán nový článek – pokud 

není, odchází. Jiní se zase objevují jednou za několik dní a případně zpětně přečtou novinky. 

Pokud se však člověk zajímá o určitou problematiku, v záložkách svého prohlížeče má 

uloženou spoustu stránek týkajících se daného tématu a chce nebo potřebuje mít nové 

informace co nejdříve přečtené, bylo by časově náročné každý den všechny stránky znovu  

a znovu kontrolovat. Aby se tomuto dalo předcházet, existuje utilita, jež nám tyto starosti 

odstraní. Známá je jako RSS. 

RSS kanál zakládají zejména portály, kde se často mění obsah webu – například 

přidáváním novinek nebo článků. Jde o blogy, zpravodajské weby, videoservery. Kubíček 

(2008) Uživatel si do svého počítače stáhne RSS čtečku, kam přihlásí odběr těchto kanálů  

a jakmile některý ze serverů vydá článek, během několika okamžiků se mu zobrazí i v jeho 

čtečce. Odpadá tak nutnost slepě procházet tyto weby a ručně kontrolovat, zda se něco 

změnilo. 
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RSS čtečky si však nemusíme představit jen jako stažený a nainstalovaný program. 

Český portál Seznam.cz umožňuje na své hlavní stránce také aktivovat tento modul. Obsahuje 

základní nastavení, kde lze zvolit počet zobrazených článků v rozmezí 1-10 a také, zda 

chceme zobrazovat i jejich náhledy.  

1.3.7 Facebook 

Mark Zuckerberg založil tuto sociální síť původně za jiným účelem. Měla sloužit 

pouze studentům vybraných amerických univerzit. Mashable (2006) Jakmile se ale registrace 

otevřely okolnímu světu, stal se z něj fenomén. Jen v České republice je zaregistrováno přes 

tři a půl milionu uživatelů. Facemag.cz (2012) Lze jej dobře využít k propagaci firemní 

stránky či e-shopu. Můžeme kupříkladu poskytovat informace o novinkách, slevách, pokládat 

anketní otázky, nahrávat fotografie, videa a komunikovat se zákazníky. Domes (2011)  

1.4 Další prvky SEO 

1.4.1 Konverze návštěvníka 

V první řadě je třeba říci, že konverze má několik podob v závislosti na poslání webu. 

Jde o přeměnu návštěvníka v zákazníka. Pojem zákazník je zažitý ve vztahu nakoupení 

nějakého zboží či služby. V tomto případě se musí tato oblast ještě více rozšířit. Zákazník je 

totiž i ten, kdo například odešle skrz webový formulář dotaz technické podpoře, člověk, jenž 

se zaregistruje do diskusního fóra, který zavolá na bezplatnou telefonní linku nebo třeba 

vyplní jen anketu. Konverze souvisí s návratnosti investice (ROI
2
). Ta se vypočítá vzorcem: 

ROI v % = zisk / investice × 100 . Kubíček (2008) 

1.5 Zakázané praktiky SEO 

Vše má své pomyslné hranice a stejně tak tomu je i v případě SEO. Pokud by 

neexistovaly, mohli bychom hledat kvalitní stránky velmi těžko – třeba až na páté stránce 

SERP. Proč? Administrátoři by se snažili do svých stránek vepsat co nejvíce různorodých 

klíčových slov, jen aby se dostali na první pozice, a k tomu by využívali i další techniky, které 

však moderní vyhledávače trestají penalizací. V takovém případě se stránka dostane na tzv. 

black list, ze kterého je mnohem těžší vystoupit, než být na něj zapsán. Stránky z tohoto 

                                                 

2
 ROI – Return on Investment – návratnost investice 
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seznamu nejsou ve vyhledávači k nalezení. O některých nekalých praktikách více 

v následujícím textu. Kubíček (2008); Domes (2011) 

1.5.1 Zastírání, podstrkování 

Jak již bylo uvedeno, vyhledávací roboti jsou ošetřeni i v tom směru, aby text na 

stránce odpovídal těm klíčovým výrazům, na které je web optimalizován. Zastírání (anglicky 

Cloaking) je technika, která se snaží zakázaným způsobem zvýhodnit stránky před ostatními. 

Vytvořený skript detekuje příchod robota a zobrazí mu jedinečnou verzi webové prezentace, 

která se podstatně liší od té, jež vidí běžný návštěvník. Vyhledávač tak čte něco jiného než 

člověk. Podstrkovat se mohou například jména celebrit, klíčová slova týkající se aktuálního 

dění ve světě či jiné oblíbené fráze, které lidé frekventovaně vyhledávají. Kubíček (2008) 

1.5.2 Skrytý obsah 

Svou podstatou se přibližuje předchozí metodě. Jedná se o takový text, který 

návštěvník nevidí, ale robot se k němu dostane. Ukrýván je pomocí několika způsobů, ať už 

jde o nastavení stejné barvy textu jako má pozadí, zmenšení jeho velikosti na nulu nebo 

umístění za obrázek. Obdobně jsou ukrývány i hypertextové odkazy, které navíc bývají 

situovány na malý znak, jako je třeba pomlčka či tečka za větou. Kubíček (2008); Grappone 

(2007) 

1.5.3 Duplicitní obsah 

Vlastníci stránek mohou uvažovat tím směrem, že pokud mají odstavec bohatý na 

klíčová slova a vyhledávač to hodnotí pozitivně, proč tento odstavec nezkopírovat na stránku 

několikrát nebo rovnou nevytvořit několik totožných stránek? I toto je ošetřeno speciálním 

algoritmem a následně trestáno, jelikož by takové chování znehodnocovalo výsledky 

vyhledávání. Grappone (2006) 

1.5.4 Opakovaná a matoucí slova 

Pokud se využije tento podvodný způsob, tzv. keyword stuffing, je běžný text uměle 

doplněn o klíčová a vyhledávaná slova. Problémem je, že mnohdy jednotlivé pojmy nijak 

nesouvisí s obsahem webu, a proto jsou stránky penalizovány. Následující příklad uvádí pro 

lepší pochopení Kubíček (2008, s. 282): „Náš horský hotel je levný horský hotel (levné 

ubytování, dovolená na horách, horská chata, hory, Šumava), zdarma, mp3, sex, download, ke 

stažení.“ Je zde zřetelný výčet slov, které tvoří nelogický celek a pro návštěvníka se jeví až 
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odpudivě, jelikož takový podnik pak ztrácí svou úroveň a může působit nedůvěryhodně. 

Navíc se na stránky uvedeného hotelu může dostat taková osoba, která hledá ke stažení 

hudbu, a ta se jen s velice malou pravděpodobností promění v budoucího zákazníka. Vysoká 

návštěvnost takové prezentace nutně neznamená konverzi těchto návštěvníků v konečné 

zákazníky v podobě ubytovaných turistů, tudíž více přístupů na stránku v tomto případě 

nezaručí vyšší zisky, ale je to důsledek špatné optimalizace. Kubíček (2008) 

Se spamováním klíčových slov se však nesetkáváme pouze ve viditelném textu, ale  

i v meta značkách keywords, description nebo title. Je nutno podotknout, že opakující se slova 

v těchto meta značkách nijak nepřispívají vyšší optimalizaci na dané výrazy. Pokud je toto 

slovo v uvedené značce jedenkrát, má stejnou váhu, jakoby tam bylo vícekrát za sebou. 

Kubíček (2008) 

1.5.5 Odkazové farmy 

Další rozšířenou podvodnou technikou jsou tzv. link farms. „Odkazové farmy vznikly 

krátce po tom, co se objevil Google. Spameři totiž brzy přišli na to, jakou váhu má PageRank, 

a tak se ho snažili uměle zvyšovat,“ tvrdí Smička (2004, s. 87). To, že se hodnocení webu 

zvyšuje na základě odkazů směřujících na něj zvenčí, je popsáno v kapitole 1.2.8 Faktory 

působící zvnějšku. Nic se ale nesmí přehánět. Proto weby, které obsahují obrovské množství 

vzájemných odkazů, jsou považovány za farmy a jimi provázané stránky jsou pak 

penalizovány PageRankem s hodnotou nula. Domes (2011) 

 

 

Obr. 1.4: Příklad link farmy, která obsahuje velký počet nesouvisejících odkazů 

(zdroj: Linkfarm, 2008) 
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1.6 SEO nástroje a jiné služby  

1.6.1 WHOIS.net 

Stránky sídlící na této adrese napomáhají zjistit informace o doméně. Stačí zadat její 

adresu a za okamžik již vidíme nejen datum samotné registrace a expirace domény, ale také 

informace o člověku, který registraci provedl i jeho adresu a kontakt na něj. 

1.6.2 Seo-Servis.cz 

Tato stránka umožňuje rychlou analýzu webu. Můžeme si vybrat z několika sekcí. 

Kontrola Zdrojového kódu v něm odhalí počet chyb, také upozorní na nedostatky v hlavičce 

HTML kódu, ale například prověří i dělení textu do odstavců se součtem slov. Orientovat se 

můžeme podle celkového hodnocení kódu, které nabývá v nejlepším případě hodnoty 100. 

Seo-servis, Zdrojový kód (2012) 

Analýza klíčových slov výrazně napomůže v tvorbě slovníku klíčových slov, na které 

je vhodné stránky zaměřit. Nástroj ukáže nejčetnější dané fráze na stránce, ale zároveň vypíše 

i ty, které v textu uvedeny nemáme. Navíc jsou zobrazeny spolu s četnosti jejich hledání. 

Takto snadno zjistíme, jakým způsobem a která spojení lidé nejčastěji vyhledávají. Seo-servis, 

Klíčová slova (2012) 

Užitečná je i část Vyhledávače. Zde si pohodlně ověříme, jak silně jsou naše stránky 

optimalizovány na určité klíčové slovo. Výsledek ukáže, na které pozici daného vyhledávače 

se nachází námi zvolená webová adresa při současně zadaném klíčovém výrazu. Seo-servis.cz 

prohledává hned čtyři vyhledávače – Google, Seznam, ale také Jyxo a Bing. . Seo-servis, 

Vyhledávače (2012) 

Síla webu pak porovnává vybrané faktory týkající se zdrojového kódu, jednotlivé 

naměřené ranky, zpětné odkazy a doménu (její stáří a počet oindexovaných stránek). Opět 

platí, že čím vyšší celková hodnota vzejde, tím si náš web na internetu stojí lépe. Seo-servis, 

Síla webu (2012) Jde však o ukazatel, který je již zastaralý a v jeho algoritmu nejsou zahrnuty 

aktuální trendy a změny.  

Kategorie Zpětné odkazy slouží k tvorbě Linkbuildingu (viz kapitola 1.3). I ta pracuje 

se zadanými klíčovými slovy, na základě kterých se vypíše seznam doporučených stránek, jež 

mají logicky s těmito výrazy něco společného, s nimiž můžeme vyměnit odkazy. Seo-servis, 

Zpětné odkazy (2012) 
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1.6.3 Seonastroje.cz 

Tato stránka je založena na stejném principu jako předchozí popisovaná. Umožňuje 

komplexní analýzu webové stránky po zadání její adresy. Obsahem analýzy jsou jak základní 

informace o webu, tak nejrůznější testy – například na přítomnost nadpisů, velikost stránky, 

počet odkazů, validita stránky a další. Seonastroje.cz, Analýza (2012) 

Oproti předešlé stránce, tato má navíc i službu, která přímo porovnává dvě různé 

domény. Můžeme tak otestovat sílu naší stránky oproti konkurenční. Výsledkem je tabulka, 

kdy v jednom sloupci jsou naměřené hodnoty první domény, v druhém pak hodnoty 

konkurence. Přehledně tak zjistíme, v čem je jejich stránka slabší nebo naopak silnější, a na 

základě toho usoudíme, na co se zaměřit, abychom dosáhli alespoň stejné úrovně. 

Seonastroje.cz, Srovnání (2012) 

Analýze klíčových slov předchází nastavení toho, jaké prvky chceme do analýzy 

zahrnout nebo také která slova chceme ignorovat. Můžeme se tak zaměřit na nejrůznější 

atributy, jako jsou meta tagy, alternativní texty v podobě značky alt (používána u obrázků 

jako „neviditelný“ text) či title (totéž, jen u odkazů). Výsledek si je možné prohlédnout 

v přehledné tabulce, která vyjadřuje počet slov a jejich důležitost, hustotu daného klíčového 

slova, jejich výskyt v textu nebo popisu stránky a mnoho dalšího. Seonastroje.cz, Analýza KS 

(2012) 

Je třeba ještě vyzdvihnout Odkazy na doménu, které zjistí, kolik odkazů vede na naši 

stránku a také z kolika různých domén. Seonastroje.cz, Odkazy (2012) 

1.6.4 Validator.w3.org 

Jedná se o utilitu, která během několika sekund zobrazí chyby, kterých se tvůrce 

stránek dopustil při kódování. Upozorňuje na vyložené chyby v nesprávné syntaxi i varování 

na lehčí prohřešky. Nedostatek zobrazí s části samotného nesprávného kódu a informací  

o tom, na kterém řádku a v jakém sloupci se nachází, a to spolu s doporučením, jak vše uvést 

do správné podoby. Markup Validation Service (2012) 

1.6.5 Keyword Density & Prominence Analyzer 3.14 

Jednoduchý nástroj
3
, který kvalitně prezentuje výsledek analýzy, ať už jde o klíčová 

slova s jejich hustotou, velikost stránky, její poslední aktualizaci, celkový počet slov i souhrn 

výrazů unikátních. Dále se dozvíme, co je vepsáno ve značkách v hlavičce HTML kódu, co je 

                                                 

3
 http://www.ranks.nl/tools/spider.html 

http://www.ranks.nl/tools/spider.html
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obsahem anchor textu, který text je napsán kurzívou či tučně, analýzu odkazů a spoustu 

dalšího. Page Analyzer (2011) 

Na úvodní stránce se do prvního pole vyplní www adresa analyzovaných stránek, do 

druhého pak můžeme vepsat určité klíčové slovo, o němž chceme znát údaje. Po načtení 

výsledku se na stránce pohybujeme pomocí horizontálního menu. Analýza klíčových slov je 

hned v první záložce Tab 1. Zahrnuje sloupcový graf prvních nejobsáhlejších klíčových slov 

na stránce, tabulku s ostatními nalezenými výrazy i poznámkou, kde jsou tato slova napsána 

(zda jde o titulek stránky, meta tagy Keywords a Descriptions nebo jestli je tento text tučný). 

Nechybí ani poznatek o hustotě a důležitosti výrazu. Na závěr vypíše tzv. Tag Cloud, neboli 

Tagový mrak
4
, který je tvořen právě výrazy z tabulek rozlišenými velikostí písma dle jejich 

důležitosti. Tagcloud (2002) Ta je vypočítána automaticky podle výskytu klíčových slov na 

základě výše zmíněných faktorů. Je to algoritmus, který samozřejmě neposoudí, zda jsou tato 

slova ve vztahu k webové prezentaci ta nejvhodnější. To musí posoudit sám tvůrce či majitel 

stránek a na základě analýzy rozhodnout, zda je potřeba do této problematiky zasáhnout  

a provést změny. Tagcloud (2002); Page Analyzer, Výsledek (2012) 

1.6.6 Google Analytics 

Společnost Google je v podvědomí lidí známá především stejnojmenným 

vyhledávačem, který byl jejím prvotním počinem. Od svého založení Google disponuje 

nepřeberným množstvím dalších služeb. Mezi nejznámější patří Google Maps či Earth, galerie 

Picasa, nedávno spuštěná sociální síť Google+, anebo pro webmastery nástroje Google 

AdSense, Adwords nebo právě Google Analytics 
5
. Google, Produkty (2012) 

Google Analytics umožňuje majitelům webových stránek sledovat aktivity 

návštěvníků, odkud přicházejí, jak dlouho na stránce zůstávají apod. Služba je dostupná 

zdarma, a to jak pro majitele velkých stránek, tak i pro ty ne příliš rozsáhlé.  Google Analytics 

Support, Info (2012) 

1.6.6.1 Cílové publikum 

Jde o základní sekci, která v úvodním Přehledu disponuje grafem, jenž vykresluje 

přednastavené údaje. Na výběr máme například klasický přehled návštěv (viz obr. 1.5), 

                                                 

4
 Tag Cloud – shluk klíčových slov charakteristických pro určitou stránku, vyjádřený sílou či velikostí písma 

podle důležitosti jednotlivé fráze 

5
 http://www.google.com/analytics/ 

http://www.google.com/analytics/
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průměrnou dobu strávenou na webu, ale i diagram okamžitého opuštění stránek či unikátních 

návštěvníků. Výpis lze zobrazovat v rámci hodiny, dne, týdne a měsíce. Přehled souhrnně 

vypisuje i další parametry, jako například celkový počet návštěv, zobrazení stránek či 

koláčový graf ukazující poměr nových a vracejících se lidí. Tyto a mnohé další veličiny jsou 

detailněji sledovány ve zbylých podkategoriích. V Demografických údajích administrátor 

zjistí, odkud lidé přicházejí – v případě České republiky je možné zjistit i konkrétní město. 

Chování se specifičtěji věnuje například počtu zobrazených stránek na návštěvu. Kategorie 

Technologie umožní odhalit, který prohlížeč je nejvíce využíván. Neopomnělo se ani na 

browsery v mobilních telefonech. Pod položkou Mobil pak nalezneme konkrétní přístroje, 

skrz které bylo na stránky přistoupeno. Google Analytics, Cílové publikum (2012) 

 

 

Obr. 1.5: Graf nástroje Google Analytics znázorňující základní údaje o návštěvách 

(zdroj: Google Analytics, Přehled domény blink-182.cz, 2012) 

1.6.6.2 Zdroje návštěvnosti 

 Je velice důležité vědět, jak se k nám potencionální zákazník dostal. V tomto přehledu 

zjistíme, kolik návštěvníků se k nám proklikalo prostřednictvím vyhledávání a jaká klíčová 

slova při tom použili, jaká část přišla přes odkazující stránky i s uvedeným výpisem těchto 

konkrétních webů a v neposlední řadě počet přímých návštěv spolu se vstupní stránkou. 

Google Analytics, Zdroje návštěvnosti (2012) 
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1.6.7 XML-Sitemaps.com 

Jedná se o užitečný nástroj, který nám během krátké chvíle vygeneruje mapu webu, 

tzv. Sitemap. Na stránkách je nutné vyplnit krátký formulář. Do pole Starting URL napíšeme 

adresu, pro kterou má být mapa vytvořena. V rozbalovací roletce Chase frequency vybereme, 

jak často se mění obsah našich stránek, a tím určíme robotovi, jak často se má vracet. Zvolit 

můžeme ze 7 možností – od stálého procházení, každou hodinu, denně, týdně, měsíčně, ročně 

až po možnost nikdy. Poté jsme tázáni, kdy proběhla poslední změna v URL. Z možností 

můžeme vybrat volbu „neproběhla“, aby tuto informaci zajišťovaly odpovědi serveru, nebo 

můžeme zvolit přesný čas a datum. Tento nástroj je možné použít i zdarma, ale je omezen 

pouze na indexaci 500 stran. Pro menší weby, které často svůj obsah nemění, však vyhovuje. 

XML-Sitemaps (2005) 

1.7 Shrnutí 

V dosavadním textu byly popsány jednotlivé SEO aspekty, jež budou zkoumány při 

následné analýze webové stránky Svancara.cz. Ověří se například, v jakých katalozích je 

stránka zaregistrována, co je obsahem meta tagů a zda jsou vyplněny správně, analýze se také 

podrobí text na stránce a v neposlední řadě bude prozkoumán i zdrojový kód pro zjištění 

validity. Pro nalezené nedostatky pak bude v poslední části bakalářské práce navrženo řešení. 
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2. Analýza výchozího stavu webové prezentace 
Analýza bude provedena pomocí nástrojů popsaných v kapitole 1.6 SEO nástroje  

a jiné služby. V případě Google Analytics se bude vycházet z období pěti měsíců, konkrétně 

5.10.2011 až 5.3.2012, po které byla díky umístěnému měřícímu kódu ukládána data  

o přístupech a chování návštěvníků na stránce. Dalším měřícím nástrojem jsou Seonastroje.cz, 

kde je však doba měření kratší, a to od 23.1.2012 do 5.3.2012. Grafická podoba stránek je 

v příloze č. 1. 

2.1 Typ návštěvníků vyhledávající webové stránky firmy 

Před samotnou optimalizací na určitá klíčová slova si nejdříve musíme uvědomit, jaký 

druh návštěvníků k nám chodí a co chtějí. Existuje spousta důvodů, proč na stránky 

pokrývačské firmy, která zároveň provádí natěračské i klempířské práce včetně zateplení, 

zavítal určitý návštěvník. Z rozhovoru s majitelem (viz příloha č. 2) vyplynuly následující 

motivy navštívení webu: 

 Majitel činžovního domu se po domluvě s nájemníky rozhodne o zateplení stěn 

celého objektu. 

 Pracovník firmy na pokyn ředitele na internetu hledá vhodnou společnost pro 

zastřešení provozní haly. 

 Obecní úřad se poohlíží po firmě, která provádí výměnu okapů. 

 Majitel rodinného domu hledá v nejbližším okolí podnikatele na opravu 

poškozené střechy. 

 Výrobce střešních krytin hledá řemeslníky, kteří by jeho produkty odebírali. 

 Zájemce o zkonstruování nové střechy na jeho domě porovnává na internetu 

ceníky nejbližších firem a prohlíží si také reference. Poté se rozhodne pro 

konkrétní společnost. 

 Na základě doporučení svých známých se majitel rozhodl zrekonstruovat 

střechu a vyžaduje střešní krytinu určité značky. Nyní vyhledává firmu, která 

tyto krytiny používá. 

 Rodina se rozhodla pro vestavení střešních oken na svém domě. 

 Zákazník požaduje odstranění sněhu ze střechy. 

Z uvedeného rozhovoru bylo tedy zjištěno, kteří potencionální zákazníci na web chodí. 

Tito návštěvníci navíc při svém výběru firmy sledují sekci Reference. Pan Švancara zároveň 
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chce na takový typ lidí cílit. Nejčastěji prováděnou prací je výstavba zateplených plochých 

střech.  

2.2 Doména a registrace v katalozích 

URL adresa není tvořena žádnými složitými výrazy, obsahuje název firmy – přesněji 

řečeno její část - a fyzicky byla zaregistrována 12.6.2012. Stáří domény se ale v době 

testování (31.1.2012) datuje na 509 dní, kdy byla stránka poprvé zaindexována do 

webarchívu, jak lze vyčíst z testu
6
 na Sílu webu. 

Firma je zaregistrována v hlavních českých katalozích – Firmy.cz
7
 (viz příloha č. 3)  

a Najisto.cz
8
. Odpovídající je i registrace na stránkách Strechujem.cz

9
, což je katalog věnující 

se přímo oboru, ve kterém firma René Švancara podniká. Firmu je možné též dohledat na 

Dobryremeslnik.info
10

. Ovšem zcela chybí záznam v Open Directory Project
11

, který je spíše 

důležitý z pohledu SEO. Nadpisy v záznamech jsou správné – obsahují název firmy „René 

Švancara“. Co se týká popisu stránek v katalozích, jsou velice krátké, nepopisují úplnou 

činnost společnosti a také je v nich uvedeno minimum klíčových slov. Jde například  

o „Provádíme realizace a opravy střech.“ nebo „Provádíme pokrývačské, izolatérské  

a klempířské práce.“ Firmy, Švancara (2012) 

2.3 Klíčová slova a jejich obsah v textu 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, meta tag keywords v dnešní době již nemá 

žádný význam, nemá tedy smysl jej analyzovat. Zaměříme se na viditelný textový obsah 

stránek. 

Na obrázku 2.1 lze vypozorovat, na které výrazy je na stránce kladen největší důraz. 

Výsledkem analýzy algoritmu KDPA
12

 je řečeno, že nejdůležitější slovní spojení je „rené 

švancara“, následované slovy „pokrývačství rené“ a tak dále. Je zřejmé, že toto řešení není 

optimální. Je správně, že se název firmy na stránce vyskytuje, protože lidé takto vyhledávají, 

jestliže někde jméno společnosti například zahlédnou nebo dostanou doporučení. Ovšem 

                                                 

6
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7044948 

7
 http://www.firmy.cz/detail/720710-rene-svancara-jesenik.html 

8
 http://najisto.centrum.cz/241319/rene-svancara/ 

9
 http://www.strechujem.cz/katalog-firem/rene-svancara 

10
 http://www.dobryremeslnik.info/tesarstvi-pokryvacstvi-a-klempirstvi/rene-svancara-s35195.html 

11
 ODP – dmoz.org, celosvětově známý katalog, spravován dobrovolníky 

12
 KDPA – Keyword Density & Prominence Analyzer 3.14 
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v tomto případě se tato klíčová slova vyskytují zbytečně mockrát. Jednou se nachází v titulku 

stránky a v description, dvakrát pak v textu na stránce. 

 

 

Obr. 2.1: Vyhodnocení testu nástroje KDPA pro nejpoužívanější slova na stránce 

(zdroj: KDPA, 2012) 

 

V rozhovoru, konkrétně v první otázce, byl majitel tázán, jaké práce provádí, a to za 

účelem získání základních klíčových slov vztahujících se k jeho podnikání. Na základě toho 

byly jednotlivé výrazy zpracovány službou Klíčová slova, jež je součástí webu  

Seo-Servis.cz
13

, a byla provedena analýza na jejich výskyt v textu. Jednalo se o následující 

slovní spojení: rené švancara, pokrývačství, izolatérství, klempířství, natěračství, sanační 

práce, tesařské práce, zednické práce, zateplení, zateplování, zateplování střech, zateplování 

budov, zateplování střech jeseník, zateplování budov jeseník, pokrývačství jeseník, renovace 

střechy, renovace střechy jeseník, oprava střechy jeseník, údržba střech, pronájem lešení, 

pokládka izolací, izolace. 

Z uvedených frází se jich na stránce vyskytuje pouze deset, ty jsou znázorněny na 

obrázku 2.2. Opět je vidět, jaká je skladba nejčetnějších výrazů, které by měly zároveň být 

těmi nejdůležitějšími. Jeden z oboru podnikání firmy Svancara.cz, tedy „pokrývačství“, se 

nachází až na šestém místě, kdežto pojem „práce“, jež je téměř bezpředmětný a vysoce 

konkurenční, obsadil hned první pozici. Tabulka také udává procentní zastoupení jednotlivých 

slov v textu. Z teoretické části již víme, že by se tato hodnota měla pohybovat mezi jedním  

a šesti procenty. 

                                                 

13
 http://seo-servis.cz/keywords-test-klicovych-slov/7309077 
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Obr. 2.2: Výpis testu výskytu klíčových slov v textu  

(zdroj: Seo-servis, KS Švancara, 2012) 

2.4 Titulek stránky a její popis 

2.4.1 Title 

Přestože se počet znaků může pohybovat maximálně do osmdesáti, v případě uvedené 

firmy jich je využito pouze 26. Titulek stránky je reprezentován slovy „Pokrývačství René 

Švancara“. Vhodné by bylo rozšířit tato tři slova o další relevantní výrazy, jež by se nacházely 

na začátku titulku, a až za nimi by byl vložen za určitý oddělovač (například svislá čára „|“) 

název firmy. Je zde navíc porušena podmínka, která říká, že tento meta tag má být na každé 

jednotlivé stránce jiný. 

2.4.2 Meta tag Description 

Stejně jako v případě předešlé meta značky, i tato je na každé podstránce neměnná. 

Využití klíčových slov v popisu stránek je dostatečný, jelikož obsahuje výčet několika oborů, 

v nichž firma podniká.  

 

<meta name="description" content="Pokrývačství René Švancara - 

Pokrývařské, klempířské, izolatérské a natěračské práce s garancí 

kvalitně provedené prace a zárukou až 15 let!"> 

Ukázka kódu 2.1: Obsah meta tagu Description (zdroj: Švancara, Zdrojový kód, 2008) 
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Z ukázky kódu 2.1 můžeme zpozorovat překlep ve slově „Pokrývačské“, kde je místo 

znaku č otisknuto ř. Ačkoliv se nejedná o závažnou chybu, jelikož vyhledávače jsou již 

zdokonaleny a dokážou toto rozpoznat a nabídnout relevantní dotaz  

(viz obrázek 2.3), měl by být výraz napsán správně. I přesto jsou však na chybně zadané slovo 

výsledky zobrazeny. Nalezeno bylo celkem 12 výsledků a žádný z nich neodkazoval na firmu 

René Švancara. 

 

 

Obr. 2.3: Funkce opravy překlepů ve vyhledávači Seznam.cz  

(zdroj: Seznam.cz, Překlep, 2012) 

2.5 Text na stránce 

Velkým problémem je počet slov na webové prezentaci. Dle analýzy serveru  

Seo-Servis.cz
14

 jich je pouhých 126 s tím, že byla vynechána tzv. stop slova, jako jsou spojky, 

předložky (bez čárky) atp. Na obrázku 2.4 je vidět veškerý text stránky. Odrážkový výpis, kde 

je výčet spousty klíčových slov, by byl v pořádku, kdyby byl doplněn o doprovodný smyslný 

text napsaný v odstavcích. Dalším mínusem je pak fakt, že přestože firmě poskytují materiál 

dva dodavatelé a preferují přes deset konkrétních výrobců (viz druhá otázka v rozhovoru, 

příloha č. 2), v textu je uveden pouze jeden z výrobců – VELUX. 

 

 

Obr. 2.4: Textový obsah stránky Svancara.cz (zdroj: Švancara web, 2008) 

                                                 

14
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7044948 
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Na stránce neexistují nadpisy uvozené tagem H, zato ze zdrojového kódu lze 

vypozorovat, jak je několikrát nastavována síla a velikost textu tagy <b> a <font>, viz ukázka 

kódu 2.2, což má být provedeno právě značkami pro nadpisy, které se dají taktéž stylizovat 

v CSS. 

 

<font color="#FF6600" size="3"> 

<b>VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH FIRMY RENÉ ŠVANCARA!</b> 

</font> 

Ukázka kódu 2.2: Nastavení barvy, velikosti a síly otištěného textu na stránkách Svancara.cz  

(zdroj: Švancara, Zdrojový kód, 2008) 

 

Dalším nedostatkem je počet indexovaných stránek.
15

 Web je tvořen vstupní stránkou 

a dále pak jen třemi podstránkami – jsou to Reference, Cenová nabídka a Kontakt. I zde se 

skýtá úskalí – prakticky žádná z těchto stránek neobsahuje text. Reference tvoří pouze 

fotografie realizovaných zakázek s poštovní adresou objektů, kde byly práce provedeny, 

Cenová nabídka pak webový formulář pro kontaktování firmy ohledně zjištění ceny 

zamýšlených rekonstrukcí či jiných prací a v Kontaktu nalezneme mapu s umístěním firmy, 

identifikační číslo, adresu a telefon s e-mailem. Tyto údaje jsou pak zapsány na konci webu 

každé podstránky. 

2.6 Nedostatky zdrojového kódu 

Pomocí online nástroje zvaného Validátor bylo na indexové stránce zjištěno hned 80 

chyb a 3 varování
16

, na stránce s cenovou nabídkou pak 52 chyb a 4 varování, stejně je pak na 

tom i podstránka Kontakty a bezchybná není ani sekce Reference, kde je chyb nejvíce, a to 

106.  

2.6.1 Určení typu dokumentu 

Jak uvádí FAQ webu validator.w3.org, deklarovat typ dokumentu, tzv. DOCTYPE, je 

povinné pro většinu současných značkovacích jazyků a bez něj není možné spolehlivě 

dokument ověřit. Vkládá se na úplně první řádek zdrojového kódu, a to na každou stránku. 

                                                 

15
 https://www.google.com/search?q=site:www.svancara.cz 

16
 http://validator.w3.org/check?uri=http://www.svancara.cz/ 
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Markup Validation Service (2012) Tvůrce stránek Svancara.cz však tuto povinnost úplně 

opomněl.  

2.6.2 Alternativní text u obrázků 

Většinový podíl z veškerých chyb je způsoben parametrem ALT u obrázků, jelikož 

není uveden u žádného z nich. Běžný a problematikou neznalý člověk namítne, že žádný 

popis obrázku, navíc ještě neviditelný, nepotřebuje, protože svýma očima vidí, co je na něm 

vyobrazeno. V tom má sice pravdu, ale na internetu se pohybují i lidé, kteří jsou nevidomí  

a speciální software nainstalovaný v jejich počítačích jim sám obrázek vizuálně nepopíše. 

K tomu slouží právě ALT, jehož text program přečíst umí. Proto by měl vždy vystihovat to, 

co na obrázku opravdu je. To ale není vše, další využití je v případech, kdy se obrázek 

z nějakého důvodu nenačte, nebo máme v prohlížeči zablokované zobrazování obrázků  

– většinou kvůli rychlejšímu načtení stránky, což se v dnešní době využije maximálně v rámci 

internetu v mobilních telefonech. Místo obrázku se zobrazí jeho popis a dostaneme tak 

alespoň představu o tom, co se na něm nachází. Kubíček (2008) 

2.6.3 Chybný zápis ampersandu 

Tento problém se netýká ampersandu, tedy znaku &, jež se nachází v běžném textu. 

Validátor takto zapsaný znak označí za chybu v případě, že se nachází v odkaze, jenž 

umístíme na stránku. V rámci českého internetu se s tímto nedostatkem setkáváme například 

při umístění počítadla přístupů společnosti TopList
17

, jehož generátor zdrojového kódu takto 

chybný zápis nabídne, pokud ve volbě Kód na stránku necháme upřednostněnou možnost 

Kompatibilní místo Validní. Tak tomu je i na analyzovaných stránkách. Správný zápis znaku 

& je &amp;. HTMLhelp (2007) 

2.6.4 Špatně uzavřené párové tagy 

Čím více prvků se na stránce objevuje, tím delší je i zdrojový kód. Pokud je tvořen 

například tabulkami, začne se v něm objevovat spousta párových tagů jak pro řádek tabulky, 

tak i pro její sloupce. Jestliže nemá programátor naučenou svou strukturu psaní kódu, jež 

striktně dodržuje, nebo hůře – pokud jej musí doplňovat po někom jiném, snadno se v něm 

ztratí a dopustí se chyb. Jakmile se objeví i tzv. DIV či SPAN kontejnery, bude kód ještě 

složitější. 

                                                 

17
 www.toplist.cz 
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V případě stránek firmy René Švancara se i zde objevuje několik chyb způsobených 

špatně umístěnými tagy. I když validátor zobrazuje podobných prohřešků hned několik, někdy 

postačí opravit pouze jeden z nich, a to ten, který zapříčiňuje zdánlivě špatnou deklaraci 

jiných značek. 

2.7 Neexistence chybových stránek 

Webová prezentace nemá vlastní chybové stránky, které návštěvníka informují  

o případném špatném požadavku, jenž byl na server odeslán. Taková stránka může obsahovat 

například kontakt na firmu, formulář pro odeslání zprávy o chybě nebo odkaz na vstupní 

stránku. Domes (2011) Malé plus je alespoň v tom, že při žádosti o načtení dokumentu neboli 

stránky, jež se na FTP serveru nenachází, není uživatel automaticky přesměrován na 

chybovou hlášku umístěnou přímo na doméně hostingu - návštěvník by tak byl automaticky 

přesměrován na naprosto odlišný web. Uživatel stále zůstane na stránkách Svancara.cz, kde za 

doménou nejvyššího řádu, tedy .cz, zůstane za lomítkem adresa chybně zadaného dokumentu 

a prohlížeč zobrazí vlastní defaultně nastavenou chybovou hlášku číslo 404, známou jako Not 

Found či Stránka neexistuje. 

2.8 Odkazy vedoucí na stránku i z ní 

Jak již z teoretické části víme, odkazy se řadí mezi off-page faktory a jsou velice 

důležité. Pomocí online nástroje Open Site Explorer
18

 se například zjistí, kolik odkazů na naši 

stránku vede či z kolika různých domén. 

2.8.1 Zpětné odkazy 

Test byl proveden ve výše zmíněném nástroji, ale také na stránce Seonastroje.cz. 

Každý z nich ukázal rozdílné výsledky – pomocí české stránky bylo nalezeno celkem 106 

odkazů z třinácti různých domén
19

, ale již se konkrétně neukázalo, o které weby jde. Naopak 

díky zahraniční verzi testu bylo zjištěno o tři domény méně, ale odkazů hned 190 
20

. Ovšem 

171 odkazů je umístěno na doméně Zelenausporam.cz, zbytek je pak rozprostřeno na zbylých 

stránkách. Nástroj umožňuje tyto domény zobrazit – jde především o katalogy, kam byly 

stránky ručně zaregistrovány, dále pět odkazů směřuje z TopList.cz, jehož počítadlo firma 

                                                 

18
 www.opensiteexplorer.org 

19
 http://www.seonastroje.cz/odkazy-na-domenu-vysledky?detail_id=15227 

20
 http://www.opensiteexplorer.org/domains?site=www.svancara.cz 
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využívá, a zřejmě jediný odkaz, jenž nebyl přidán správcem stránek, je z domény 

Esenbaci.com, kde byl pořádán závod horských kol, jehož sponzorem byl mimo jiné i René 

Švancara. Z této analýzy lze usoudit, že neproběhly žádné pokusy o vzájemnou výměnu 

odkazů s obchodními partnery či jinými weby, případně byla snaha neúspěšná. 

2.8.1.1 Anchor text u odkazovaných stránek 

Jak bylo specifikováno v úvodní části této práce, na anchor text kladou vyhledávače 

důraz. Je podstatné, jaká fráze se v něm nachází – mělo by jít o klíčová slova, která upřesňují, 

kam bude člověk odkázán. I důsledkem toho, že stránky pana Švancary jsou převážně 

registrovány pouze v katalozích, nejsou odkazy na anchor text nikterak bohaté. Ve většině 

případů převažuje výraz ve tvaru domény – tedy www.svancara.cz, popř. s uvedením HTTP 

protokolu, a pouze v jednom případě je odkazováno skrz text „pokrývačství rené švancara“.
21

 

2.8.2  Odkazy na stránce Svancara.cz 

Výsledkem testu Hodnoty S-ranku, Pageranku a dalších SEO parametrů stránky
22

 byl 

zjištěn počet interních a externích odkazů. Opět nejde o nikterak vysoké číslo. V rámci 

odkazování vlastní stránky bylo nalezeno pouze pět odkazů, z toho čtyři jsou menu. To je 

tvořeno obrázky, které nemají žádný anchor text. Linků odkazujících ze stránky je pak více,  

a to třináct. I zde je odkazováno pomocí obrázku, tentokrát většinový podíl nesou bannery na 

výrobce, od nichž firma René Švancara odebírá zboží. 

2.9 Analýza dle Google Analytics 

Za měřené období (viz úvod kapitoly 2. Analýza výchozí webové prezentace) bylo na 

stránkách zaznamenáno 143 návštěv, z toho 114 bylo unikátních. Unikátní návštěvníci jsou 

takoví, kteří jsou za vybrané statistické období započítání pouze jednou. V případě, že se na 

web v tomto období vrátí, do tohoto přehledu se již znovu nezařadí, ale započítají se do 

kategorie Vracející se návštěvníci. Google Analytics, Návštěvníci (2012) 

Jelikož firma působí výhradně v okolí města Jeseník, příznivým faktorem je, že 

největší podíl návštěv je právě z Olomouckého kraje, kam se toto město územně zařazuje. 

Další podstatnou část tvoří Praha, Moravskoslezský kraj a jižní Morava (viz obrázek 2.5). 

 

                                                 

21
 http://www.opensiteexplorer.org/anchors?site=www.svancara.cz 

22
 http://www.seonastroje.cz/srank-pagerank-jyxorank-vysledky?detail_id=11481 

http://www.opensiteexplorer.org/anchors?site=www.svancara.cz
http://www.seonastroje.cz/srank-pagerank-jyxorank-vysledky?detail_id=11481
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Obr. 2.5: Počet návštěv dle jednotlivých krajů v České republice, tmavší barva znamená 

vyšší hodnotu (zdroj: Google Analytics, Lokalita, 2012) 

 

Jiným měřeným faktorem lze zjistit chování lidí. Bezmála osmdesát procent z nich 

jsou na stránce noví, zbytek se na stránky minimálně jednou vrátil. Ovšem z Míry okamžitého 

opuštění, která dosahuje hodnoty cca 67%, lze usoudit, že většina lidí na stránce nenašla to, co 

hledala, nebo se na stránku dostala omylem. Tato míra nám říká, kolik návštěvníku z naší 

prezentace odešlo již po zobrazení jediné stránky. Google Analytics, Chování (2012); Google 

Analytics Support, Chování (2012) 

Důležité je také vědět, jak se naopak lidé na danou stránku dostali. Přímou 

návštěvnost, tedy takovou, kdy uživatel zadal do adresového řádku prohlížeče přímou URL, 

tvoří téměř 40%. Z odkazujících stránek přišlo 44% návštěvníků. Tento podíl, vzhledem 

k absenci výměny odkazů s jinými weby, vytváří nejrůznější katalogy. Nejmenší část 

potencionálních zákazníků - 16% - je tvořena provozem z vyhledávání. Nejpodstatnějším 

zdrojem je Seznam.cz, poté Google, jak je mimo jiné vidět na obrázku 2.6.  
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Obr. 2.6: Koláčový graf znázorňující zdroje návštěvnosti a ukázka konkrétních vyhledávačů, 

z nichž bylo na web přistoupeno (zdroj: Google Analytics, Zdroj, 2012) 

 

Nástroj Google Analytics dokáže zjistit i konkrétní výrazy, které návštěvníci zadali do 

vyhledávače, a k tomu ke každému z nich navíc průměr procházených stránek na návštěvu  

a dobu strávenou na webu, procento nových návštěv a míru okamžitého opuštění. 

Z vygenerované tabulky (viz obrázek 2.7) lze vyčíst, že se potencionální zákazník na stránky 

dostal skrz název firmy nebo kombinací jména s jiným výrazem. Zcela obecné výrazy zadali 

tři návštěvníci, a to „pokrývačské firmy“, „práce klempířské a pokrývačské jeseník“  

a „renovace střechy“. Pouze v prvním případě daná osoba ihned neodešla a strávila na webu 

42 sekund a za tuto dobu prošla dvě stránky. Jelikož tabulka ukazuje výčet veškerých 

přístupů, lze usoudit, že lidé buď nehledali jinak, nebo pravděpodobněji zadávali i jiné obecné 

výrazy, ale stránka Svancara.cz se jim v SERP nezobrazila na předních příčkách. 

 

 

Obrázek 2.7: Klíčová slova, skrz která se přes vyhledávače návštěvníci dostali na webové 

stránky (zdroj: Google Analytics, Zdroj, 2012) 
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2.10 Ostatní nedostatky 

2.10.1 Hodnocení stránek vyhledávači 

Z předchozí kapitoly lze usoudit, že odkazů je velice málo. I v závislosti na tom, jaké 

ranky mají odkazující stránky, má doména Svancara.cz nulový PageRank a S-Rank je pouze  

o jednotku vyšší. Rank generátor (2012) 

2.10.2 Postrádán soubor robots.txt 

V hlavičce stránek je sice správně pomocí meta tagu „robots“ příkazem „all“ 

nastaveno indexování všech stránek, soubor robots.txt, jenž se vyhledávače snaží na stránkách 

naleznout, však chybí. 

2.10.3 Mapa webu neexistuje 

Jak píše Grappone (2007, s. 202), „Pokud je váš web malý, takže odkazy na všechny 

jeho stránky jsou zahrnuty v globální navigaci nebo úplně každá stránka je dosažitelná 

pouhými dvěma kliknutími z domovské stránky webu, pak mapu webu nejspíše nebudete 

potřebovat.“ Tento poznatek vystihuje i stránky firmy René Švancara. Jak bylo již napsáno, 

stránka obsahuje pouze tři podstránky, na které se uživatel dostane pouze jedním kliknutím 

z úvodní stránky. Mapa webu je tak zbytečná. 

2.10.4 Web nemá svého autora 

Dalším meta tagem, který v hlavičce dokumentu chybí, se nazývá „authors“. Již 

z pojmenování je jasné, že se do něj zapisuje jméno člověka, který stránky vytvořil. Ve 

zdrojovém kódu analyzované stránky je opomenut. Švancara, Zdrojový kód (2008) 
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2.11 SEO přehled kladů a záporů stránky Svancara.cz 

SEO prvky Svancara.cz 

Určení typu dokumentu  

Doctype 

– Chybí, a to na každé stránce 

Titulek stránky  

Tag <title> 

+ 

– 

– 

Obsahuje název firmy 

Využito pouze 27 znaků 

Opakující se na všech podstránkách 

Popis stránky  

meta tag Description  

+ 

+ 

– 

Obsahuje více klíčových slov 

Je dostatečně dlouhý 

Opakující se na všech podstránkách 

Autor stránky  

meta tag Author 

– Nevyplněno 

Info pro robota  

meta tag robots + soubor robots.txt 

+ 

- 

Meta tag vyplněn 

Soubor robots.txt chybí 

Mapa webu  

soubor sitemap 

/ Neexistuje, vzhledem k rozsahu stránky je 

nepotřebný 

Validita kódu – Kód je jak na úvodní, tak na všech 

podstránkách nevalidní 

Alternativní text u obrázků 

parametr ALT 

– Zcela chybí, problém hlavně u obrázkových 

bannerů odkazující na výrobce odebíraného 

materiálu 

Textový obsah stránek – Příliš málo textu, pouhých 126 slov  

Nadpisy 

H1-H6 

– Text neobsahuje žádný nadpis 

Text v odstavcích – Absence odstavců, text je vypsán pouze  

v odrážkách 

Klíčová slova na stránce – S nejčastějším výskytem je velice 

konkurenční slovo „práce“, zbytečně často 

se také vyskytuje název firmy, některá 

klíčová slova zcela chybí (např. názvy 

dodavatelských firem) 
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Počet zaindexovaných stránek – Web obsahuje pouze úvodní stránku + tři 

podstránky 

Zpětné odkazy – Na stránky odkazuje zhruba 10 různých 

domén, kde převážnou většinu tvoří 

katalogy, firma nemá dohodnutou výměnu 

odkazů např. s dodavateli materiálu 

Interní odkazy – Stránka obsahuje pouze 5 interních odkazů, 

4 z nich tvoří obrázkové menu, chybí interní 

odkazy s klíčovými slovy v anchor textu  

Tab. 2.1: Přehled vybraných splněných a nesplněných prvků SEO stránky Svnancara.cz 

(zdroj: vlastní zpracování) 

2.12 Analýza konkurence 

Pokud chceme v podnikání vynikat, je dobré znát, co nabízí konkurence, jak se chová 

k zákazníkům, jakým způsobem obchoduje atp. V případě SEO je žádoucí prozkoumat jejich 

webové prezentace, zjistit jejich nedostatky, nebo naopak objevit jejich silné stránky, které 

poté můžeme aplikovat na vlastní webovky. Pan Švancara svou konkurenci zná a v rozhovoru 

sdělil jejich jména.  

2.12.1 Firma Konydach – konydach.cz 

Objektivním pohledem na tyto webové stránky se dá usoudit, že nepředstavují výrazné 

konkurenční riziko, alespoň co se SERP týče. Všechny meta tagy jsou na veškerých 

podstránkách totožné. Pouze titulek stránky je vždy na konci obohacen o název sekce, ve 

které se zrovna nacházíme, tedy například „Oficiální stránky firmy Konydach Jeseník  

– Domů“. V Description je pak vyplněno pouze „Konydach – Klempířské práce“. Na úvodní, 

tedy nejdůležitější stránce, nalezneme takřka tři věty – první je uvítací, druhá nám oznamuje, 

že na stránkách nalezneme informace o firmě, a poslední pár slovy vysvětluje, čím se 

společnost vlastně zabývá. V sekci Nabídka zjistíme, jaké krytiny firma pokládá a které další 

práce provádí – vše je řešeno pouze dvouslovnými nadpisy obohacenými o fotografie. 

Kontakt, Cenová nabídka a Fotogalerie žádný významný text neobsahují. Stránka disponuje 

vyšším množstvím oindexovaných stránek
23

 než v případě Švancary, a to zejména díky 

fotogalerii, která má pro každou fotku svou vlastní stránku. Validita kódu také není 

                                                 

23
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7055345 
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stoprocentní, obsahuje 11 chyb, převážně jde o špatně uzavřené párové tagy. Zpětné odkazy 

vedou pouze ze tří různých katalogů.
24

 

2.12.2 Střechy Harazín – strechy.jesenicko.com 

Majitel stránek využil kombinaci názvu domény druhého řádu se subdoménou. Adresu 

tak tvoří dvě klíčová slova – konkurenční slovo „střechy“, plus oblast, kde podnikatel působí 

– tedy mikroregion Jesenicko. Fatální chyba, jíž se programátor stránek dopustil, je úvodní 

stránka fungující jako rozcestník, kdy se až po kliknutí na obrázek uživatel dostane na finální 

webovou prezentaci. Tato vstupní stránka obsahuje minimum odpovídajících klíčových slov 

 a navíc je v patičce výpis několika stránek, jež tento server doporučuje. Z tohoto důvodu jsou 

mezi klíčovými výrazy webu, jenž se věnuje výstavbám či opravám střech, zahrnuta slova 

jako „elektroservis“, „liberecko“ nebo „autodoprava“.  

Tyto odkazy se nachází v zápatí každé podstránky. Jako prohřešek se dá vytknout  

i návrat na rozcestník po kliknutí na hlavičku webové stránky – většina uživatelů internetu je 

zvyklá, že jsou po této akci přesměrováni pouze na úvodní stránku – v tomto případě by to 

měla být záložka Činnost. V té je nejvíce textu z celé stránky, obsahuje jak věty rozdělené do 

odstavců, tak i výčet prováděných prací pomocí odrážek, a to vše v přehledné formě. V další 

záložce je pouze výčet služeb s bannerovými odkazy na materiály a výrobky používané 

firmou plus foto kopie certifikátů a osvědčení. Položka Reference slouží jen jako galerie  

a v Kontaktu se nachází potřebné údaje. Rozcestník je nevalidní a má další nedostatky
25

, ale 

z dalších stránek je patrné, že podstoupily SEO optimalizaci. Celkové hodnocení kódu
26

 je 

vysoké, jediný problém je v příliš dlouhém textu v meta značce Description. Na druhou stranu 

síla webu
27

 je podprůměrná, S-rank je nulový, PageRank pak 1, na stránku vede málo odkazů, 

zato stáří domény dosahuje jedenácti let. 

2.12.3 Firma Harbich – harbich.cz 

Stránky jsou svým uspořádáním, stylem textu a částečně i graficky podobné webu 

Svancara.cz. O grafickou i programátorskou část se totiž postarala tatáž osoba. Není tedy 

divu, že jsou stránky velice podobně optimalizovány, respektive neoptimalizovány. Záhlaví je 

                                                 

24
 http://www.opensiteexplorer.org/links?site=www.konydach.cz&source=external&target=domain  

25
 http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/7322010 

26
 http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/7322013 

27
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7322063 
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tvořeno jedním obrázkem obohaceným o text, jenž obsahuje název firmy i další klíčová slova 

v podobě oboru podnikání. Toto logo ale nemá nastaven alternativní text, tudíž vyhledávač 

vůbec netuší, co se na něm nachází. Na úvodní stránce je pouze strohý text doplněn o odrážky 

nabízených služeb a na každé stránce je pak uveden kontakt. Zápatí také není správné  

– obsahuje jednotný obrázek s vyobrazenými logy firem a opět bez alternativního textu. 

Podstránky jsou pouze tři a jejich struktura je v podstatě stejná jako na Svancara.cz. Po 

zvalidování kódu
28

 zjistíme, že se opakují i stejné prohřešky. Název domény pak také tvoří 

pouze příjmení vlastníka firmy. 

2.13  Vzájemné porovnání s konkurencí 

Tabulka ukazuje porovnání vybraných SEO faktorů na stránkách firmy René Švancara 

a všech analyzovaných konkurenčních webů. Analyzována byla vždy vstupní stránka, pouze 

v případe firmy Střechy Harazín je analyzován jak rozcestník (R), tak první vstupní stránka 

(V). V části porovnávání výsledků SERP na zadaná klíčová slova byl použit nástroj SEO 

Analýza – srovnání, který je součástí portálu Seonastroje.cz. Stránky byly testovány na výrazy 

„pokrývačství“ a „renovace střechy“, dále pak s lokální konkretizací na „pokrývačství 

jeseník“ a „renovace střechy jeseník“. Číslo udává pozice ve výsledcích vyhledávání 

vyhledávače Seznam.cz a Google, na kterých se daný web při zadání zmíněných frází 

nachází. Testy jsou platné k datu 18.3.2012. 

 

SEO René Švancara Konydach Střechy Harazín Harbich 

Titulek stránky Obsahuje název 

firmy, opakující 

se na všech 

podstránkách 

Obsahuje název 

firmy, opakující 

se, ale na konci 

vždy přidán 

název aktuální 

sekce 

Obsahuje název 

firmy, opakující 

se, ale na konci 

vždy přidán 

název aktuální 

sekce 

Obsahuje název 

firmy ve formě 

URL, opakující 

se na všech 

podstránkách, 

navíc obsahuje 

překlep 

                                                 

28
 

http://validator.w3.org/check?uri=harbich.cz&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group

=0 
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Description Opakující se, 

uvozen stejným 

textem jako 

v titulku, 

dostatečně 

dlouhý, 

obsahuje klíčová 

slova 

Příliš krátký 

 – „Konydach 

 – klempířské 

práce“ 

Obsahuje 

klíčová slova ve 

smysluplných 

větách 

Příliš krátký  

– „Firma 

HARBICH 

 – Pokrývačství“ 

Info pro robota Vyplněno Vyplněno Vyplněno Vyplněno 

Validita kódu Nevalidní Nevalidní (R) Nevalidní 

(V) Validní 

Nevalidní 

Text na stránce Příliš málo Příliš málo (R) Příliš málo 

(V) Dostačující 

Příliš málo 

Nadpisy Neobsahuje Neobsahuje (R) Neobsahuje 

(V) Obsahuje 

Neobsahuje 

Odstavce Neobsahuje Neobsahuje (R) Neobsahuje 

(V) Obsahuje 

Neobsahuje 

Klíčová slova Špatně 

optimalizovaná, 

nejčastěji se 

vyskytuje název 

firmy, ostatní 

klíčové výrazy 

slabý výskyt 

Velice málo 

slov, nejčastěji 

název firmy, 

absence 

klíčových slov 

z oboru 

podnikání 

(R) Obsahuje 

nerelevantní 

slova 

(V) Široká škála 

klíčových slov, 

obsahuje 

oborové výrazy 

Nejčastěji název 

firmy, ale 

obsahuje  

i relevantní 

výrazy 

Počet 

oindexovaných 

stránek 

4 22 
29

 657 
30

 6 
31

 

                                                 

29
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7320802 

30
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7321252 

31
 http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/7321259 
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Zpětné odkazy 

(počet domén) 
10 3 

32
 12

33
 3 

34
 

Externí / 

Interní odkazy 

na stránce 

13 / 5 1 / 5 
35

 23 / 4 
36

 0 / 9 
37

 

Pozice ve výsledcích vyhledávání – v pořadí Seznam.cz / Google – na fráze: 

pokrývačství >100 / >100 
38

 >100 / >100 
39

 >100 / >100 
40

 >100 / >100 
41

 

renovace 

střechy 
>100 / >100 

38
 >100 / >100 

39
 >100 / >100 

40
 >100 / >100 

41
 

pokrývačství 

jeseník 
19. / 15.

 38
 >100 / >100 

39
 21. / 7.

 40
 >100 / >100 

41
 

renovace 

střechy jeseník 
27. / 70.

 38
 >100 / >100 

39
 >100 / >100 

40
 >100 / >100 

41
 

Tab. 2.2: Porovnání SEO prvků a testů na výsledky vyhledávání mezi firmou René Švancara 

a analyzovanou konkurencí (zdroj: vlastní zpracování) 

2.14 Shrnutí výchozího stavu webové prezentace 

Z analýzy vyplývá, že nejsou správně využity možnosti titulku stránky ani meta tagu 

description. Text na stránce je příliš krátký, obsahuje pouze odrážkový výpis prováděných 

prací. Chybí také alternativní popisky obrázků a stránka má málo interních i externích odkazů. 

Zpětné odkazy také nejsou vybudovány, umístěny jsou převážně v několika firemních 

katalozích. Z těchto důvodu se prezentace ve výsledcích vyhledávání nachází na 

neuspokojivých pozicích. 

                                                 

32
 http://www.opensiteexplorer.org/domains?site=www.konydach.cz 

33
 http://www.opensiteexplorer.org/domains?site=www.strechy.jesenicko.com 

34
 http://www.opensiteexplorer.org/domains?site=www.harbich.cz 

35
 http://www.seonastroje.cz/srank-pagerank-jyxorank-vysledky?detail_id=12417 

36
 http://www.seonastroje.cz/srank-pagerank-jyxorank-vysledky?detail_id=12418 

37
 http://www.seonastroje.cz/srank-pagerank-jyxorank-vysledky?detail_id=12419 

38
 http://www.seonastroje.cz/klicova-slova-pozice-vysledky?detail_id=559217 

39
 http://www.seonastroje.cz/klicova-slova-pozice-vysledky?detail_id=559218 

40
 http://www.seonastroje.cz/klicova-slova-pozice-vysledky?detail_id=559219 

41
 http://www.seonastroje.cz/klicova-slova-pozice-vysledky?detail_id=559215 
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3. Návrh řešení optimalizace webové prezentace 
V této části se vychází jednak z poznatků z teoretické části, jednak z provedené 

analýzy. Budou brány v potaz zjištěné nedostatky a navrhnou se změny, jejichž aplikace by 

měla zajistit lepší pozice v SERP.  

3.1 Volba klíčových slov 

Jedná se o stěžejní část, která musí být vypracována přednostně. Z klíčových slov se 

totiž bude poté vycházet jak při úpravách zdrojového kódu, linkbuildingu, tak hlavně při psaní 

textů na web. Z analytické části je patrné, že nejvíce návštěvníků se na firemní web dostalo 

přes vyhledávač Seznam.cz, a to přes 65%. Třicet procent pak využilo Google. Proto budu 

přednostně vycházet z nástroje Návrh klíčových slov
42

 portálu Sklik.cz, jenž patří právě 

Seznamu. Výsledkem je tabulka (viz obr. 3.1), kde sloupec hledanost uvádí dvanáctiměsíční 

průměr vyhledávání dané fráze, roční trend pak počet vyhledávání v daném měsíci a třetí 

sloupec udává konkurenčnost výrazu. Čím vyšší je, tím těžší je na dané slovo optimalizovat. 

Nástroj od Google se nazývá AdWords
43

 a u klíčových slov uvádí stupeň konkurence 

v rozsahu nízká, střední, vysoká. Zbylé dva sloupce zobrazují také průměr vyhledávání za  

12 měsíců, a to buď celosvětově, nebo v rámci zvolené země. 

 

 

Obr. 3.1: Ukázka výpisu klíčových slov, která jsou podobná se zadanou frází „renovace 

střechy jeseník“. V horní polovině je nástroj Sklik.cz, ve spodní pak AdWords   

(zdroj: Sklik.cz, 2012; AdWords, 2012) 

                                                 

42
 https://www.sklik.cz/navrh-klicovych-slov  

43
 https://adwords.google.com/ 
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Lidé zadávají především víceslovné dotazy. OneStat (2008) Proto byly provedeny 

testy zejména na slovní spojení o dvou až třech výrazech, a to: 

čištění střech jeseník, izolatérství, klempířství, montáž lešení jeseník, montáž střešních 

oken, montáž světlovodu, natěračství, nátěry střech jeseník, odklízení sněhu ze střech 

jeseník, odstraňování sněhu ze střech, oplechování, oprava okapů, oprava plochých 

střech, oprava střechy jeseník, oprava šikmých střech, pokrývačské práce jeseník, 

pokrývačství jeseník, pokrývačství, pronájem lešení, rekonstrukce krovu, rekonstrukce 

střechy jeseník, rekonstrukce šikmé střechy, renovace střechy jeseník, sanační práce, 

tesařské práce, zateplení ploché střechy, zateplení střechy jeseník, stavmont, evromat, 

bramach, tondach, juta, lindab, capacco, eureko, onduline, cembrit, velux, km beta 

 

V testech byl zaškrtnut i požadavek na zobrazení podobných klíčových slov ve vztahu 

k zadávací frázi a na základě jejich konkurenčnosti a vyhledávanosti byly vybrány výrazy, 

které mohou být použity pro návrh viditelného, i v kódu skrytého, textu. Jedná se o: 

Klíčová slova související s prací 

Konkurenčnost těchto slov se pohybuje po celé škále, tedy od nízké až po vysokou  

(viz příloha č. 4). U podobných výrazů byly porovnávány dva výše zmíněné aspekty a na 

základě nich byla vybrána daná varianta slovního spojení. Pokud se fráze upřesní o výraz 

„Jeseník“, konkurenčnost se snižuje.  

Čištění střech, izolatérství, klempířství, klempířské prvky, montáž lešení, montáž střešních 

oken Velux, montáž světlovodů, natěračství, natěračské práce, nátěry střech, odklízení 

sněhu ze střech, oplechování, oplechování střechy, oplechování komínu, oprava okapů, 

opravy plochých střech, oprava střechy jeseník, oprava šikmých / sedlových střech, 

oprava krovu, pokrývačské práce, pokrývačství jeseník, pokrývačství, pronájem lešení, 

plechová střecha, rekonstrukce krovů, renovace střech, sanační práce, tesařství, zateplení 

ploché střechy 

Klíčová slova – názvy firem 

Konkurenčnost jmen společností všech dodavatelů i výrobců materiálů se pohybuje od nízké 

po střední.  

Jan Beneš – STAVMONT, EVROMAT a.s., BRAMAC, TONDACH, VELUX, JUTA, 

LINDAB, CAPACCO, EUREKO, ONDULINE, CEMBRIT, KM BETA 
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3.2 Změny společné pro každou stránku 

Tato podkapitola je zaměřena na vylepšení prvků a odstranění zjištěných chyb, které 

jsou společné pro všechny stránky. 

3.2.1 Nastavení typu dokumentu a určení autora 

Hierarchicky se jedná o první prohřešek ve zdrojovém kódu. Na každou stránku je 

třeba vložit tento kód: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  

Ukázka kódu 3.1: Příklad deklarace DOCTYPE pro stránky psané v jazyce XHTML 

(zdroj: W3schools, 2010) 

 

Pro vložení autora stránky je třeba do hlavičky zdrojového kódu vložit tuto deklaraci: 

 

<meta name="author" content="Vít Blažek"> 

Ukázka kódu 3.2: Nastavení jména tvůrce stránek, pana Víta Blažka, ve zdrojovém kódu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

3.2.2 Vyplnění alternativních textů 

Na stránce se zobrazuje několik obrázků, které neobsahují atribut alt. Je třeba jej uvést 

ke každému z nich, avšak ne u všech musí být naplněn hodnotou – tedy popisným textem. 

Alternativní popis může zůstat prázdný např. u úzké lišty s nápisem „Menu“ nebo „Počet 

přístupů“, které jsou pouze grafickým prvkem.  

Logo stránky je také podstatnou součástí vzhledu webu, ale už nese určitou vypovídací 

schopnost. Je tedy vhodné zanést ji i do popisku obrázku, a to přidáním parametru alt=““ do 

nastavení obrázku. 

 

<img … alt=“Pokrývačské, klempířské, izolatérské a natěračské 

práce“> 

Ukázka kódu 3.3: Nastavení alternativního textu k logu v záhlaví stránky 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Stejným způsobem se přiřadí popis i k reklamním bannerům, které odkazují na 

preferované výrobce materiálu. Alternativní text je volen na základě sloganů jednotlivých 

společností, popřípadě dle oboru, v němž podnikají. Navíc tak získáme klíčová slova, která by 

se významově nemusela hodit do viditelného textu na stránce, nebo by jej to zbytečně 

rozšiřovalo. 

 BRAMAC – střecha na celý život 

 TONDACH – střecha dělá dům 

 VELUX – Prosluníme váš život 

 KM BETA – dodavatel komplexních systémů pro hrubou stavbu domu 

 ONDULINE – dodavatel střešních krytin 

 CEMBRIT – vláknocementová střešní krytina a fasádní desky 

 LINDAB – taškové krytiny, okapy, krytina ROCA a Click 

 JUTA – podstřešní, hydrolizační a nopované fólie 

 CAPACCO – výrobce plastové střešní krytiny 

 EUREKO – střešní plastové krytiny 

 

Všechny stránky byly navíc podrobeny celkové úpravě kódu, kde výsledkem je validní 

kód. 

3.3 Změny týkající se konkrétní stránky 

3.3.1 Úvodní stránka 

Úvodní stránka je vizitkou webu a největším zdrojem návštěvnosti. Je tedy 

nejdůležitější, a proto by měla návštěvníka upoutat natolik, aby ihned neodcházel, přečetl si 

text a v nejlepším případě došlo ke konverzi.  

Jelikož si majitel přeje, aby na jeho stránky chodili nejvíce lidé požadující 

rekonstrukci či opravu střechy, její údržbu a zateplení, budou brána klíčová slova z tohoto 

okruhu a titulek bude takovýto:  

 

<title>Renovace, opravy, zateplení a údržba střech | Pokrývačství 

René Švancara</title> 

Ukázka kódu 3.4: Titulek stránky nově obsahuje 72 znaků, namísto původních 27 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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V meta tagu Description budou provedeny jen malé změny, protože je vyplněn téměř 

správně. Bude mít tuto podobu: 

 

<meta name="description" content="Provádíme práce v oblasti 

pokrývačství, klempířství, izolatérství a natěračství s garancí 

kvality a zárukou až 15 let!"> 

Ukázka kódu 3.5: Nová náplň meta tagu Description (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obsahová část je psána s ohledem na čitelnost zejména pro člověka, nikoli robota a se 

snahou udržet publikum. Jsou v něm použity nadpisy, které v původní verzi chyběly a první 

řádky jsou tvořeny otázkami, které by si mohl potencionální zákazník klást a které by mu 

měly vnuknout myšlenku, že je zde správně, a zároveň ho podnítit k přečtení textu. 

Nadpis nejvyšší úrovně, tedy H1, bude vypadat takto: Renovace, údržba a zateplení 

střech s montáží střešních oken jen pro vás! Případné stylistické nastavení se provede 

v externím CSS souboru. 

Hned pod nadpisem budou zmíněné otázky, které jsou krátké a výstižné, takže 

nezaberou čtenáři příliš času. V kódu budou zapsány pomocí seznamu, tedy mezi značkami 

<ul> a <li>: 

 Potřebujete opravit, zrekonstruovat nebo zateplit střechu? 

 Chcete oplechovat komín či vyměnit okapy? 

 Potřebujete postavit nebo zapůjčit lešení? 

 Chcete střechu na splátky? 

 

Poté bude následovat již konkrétní text rozdělený nadpisy druhé úrovně a členěný dle 

odrážek nebo do odstavců. Důležitá slova budou zvýrazněna tagy <strong>, popřípadě 

<em>. Z teorie víme, že text má být strukturován jako obrácená pyramida – nejdříve to 

nejdůležitější, poté podrobnosti a nakonec doplňující informace. Proto jsou přednostně 

popsány práce, jež firma provádí, jelikož to návštěvníka zajímá nejvíce. A poté následuje 

ukázka realizovaných zakázek v podobě fotek a krátkého popisu. To může pobídnout 

potencionálního návštěvníka k prohlédnutí ostatních referencí, na základě kterých si také 

zákazníci často služby objednávají, jak uvedl majitel v rozhovoru. Konečná podoba úvodní 

stránky včetně navrženého textu je v příloze č. 5 - Hlavní stránka.  
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Obr. 3.2: Vyhodnocení testu KDPA, který zobrazuje nejdůležitější slova po provedených 

změnách na hlavní stránce. (zdroj: KDPA, 2012) 

3.3.2 Cenová nabídka, respektive Nabízíme 

Text do meta tagu Description byl vytvářen na základě obsahové části. Jeho podoba je: 

Renovujeme, zateplujeme a izolujeme ploché i šikmé střechy, vyrábíme klempířské díly šité na 

míru a natíráme plechové i falcované krytiny. 

Do tagu <title> pak bylo vepsáno: Popis nabízených služeb | Pokrývačství René 

Švancara. 

Podstránka Cenová nabídka byla přejmenována na Nabízíme. Kromě původního 

emailového formuláře na zjištění ceny služeb obsahuje nově i popis jednotlivých prací, jež 

firma poskytuje. (viz příloha č. 5 – Sekce Nabízíme) Opět se jedná o strukturovaný text dle 

nadpisů a odstavců s množstvím klíčových slov, z nichž střešní krytiny, pokrývačství nebo 

falcované krytiny byla vyhodnocena jako nejdůležitější. 

3.3.3 Reference 

Zásahem do zdrojového kódu byl přepsán popis stránky na: Ukázky provedených prací 

- zateplení půdních prostor, opravy sedlové střechy nebo natavení asfaltových pásů na 

plochou střechu a titulek tvoří spojení: Realizované zakázky - renovované i nové střechy  

| Pokrývačství René Švancara. 

Stránka obsahuje větší množství fotek z realizovaných prací, které byly doplněny  

o alternativní text, jenž je pro každou fotografii unikátní a vystihuje její obsah. Všechny 

uveřejněné reference nyní obsahují základní popis provedených prací spolu s rozsahem 

v metrech čtverečných, a také celkovou dobu realizace (viz příloha č. 5 – Sekce Reference) 
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3.3.4 Kontakty 

Popis stránky obsahuje: Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se 

našich služeb! Titulek je také striktní: Kontakt | Pokrývačství René Švancara.  

Obsahově zůstala stránka téměř totožná, došlo pouze ke změně pozic jednotlivých 

prvků. Údaje, jako je adresa firmy, její kontakt a identifikační čísla, byly přesunuty ze spodní 

části nahoru. Obrázky v podobě map upřesňujících polohu sídla firmy jsou pod tímto textem 

(viz příloha č. 5 – Sekce Kontakty) 

3.4 Ostatní změny a návrhy 

3.4.1 Vytvoření sekce O nás 

Pokud si má člověk vybrat určitou službu, pravděpodobně ho zajímá, jaká je firma, jež 

ji nabízí. Aby o ní návštěvníci rychle dohledali informace, byla vytvořena sekce tomu 

příslušná. V ní je základní popis společnosti, její sídlo, získaná osvědčení a také formulář pro 

rychlé odeslání případného dotazu. (viz příloha č. 5 – Sekce O nás) 

3.4.2 Kontakt viditelný na každé stránce 

Původní verze měla kontakt situován na konci každé stránky. Aby byl lépe viditelný, 

je nyní umístěn v levém sloupci hned pod navigačním menu. Obsahuje emailovou adresu  

a telefonní číslo. 

3.4.3 Dodavatelé a sponzorování 

Podobně, jakou jsou na stránkách umístěny odkazy na preferovaný materiál, byly 

přidány odkazy i na dva aktuální dodavatele a navíc na cyklistický závod, jenž firma René 

Švancara sponzorovala. 

3.4.4 Odkazy na webu i mimo něj 

Kromě hlavního menu je nyní web v rámci možností provázán i interními odkazy 

s vhodným klíčovým slovem v anchor textu. Pro zvýšení ranků je třeba rozšířit odkazy na 

jiné, tematicky podobné weby. Odrazovým můstkem by mohla být výměna odkazů jak 

s dodavateli, tak s výrobci materiálů, a to nejlépe v textové podobě. Jelikož firma používá 

různou škálu výrobků – od střešních krytin, přes různé izolační materiály až po samotná okna, 

jsou anchor texty rozděleny dle charakteristiky webu, na které má být odkaz umístěn. A to: 

 Firmy dodávající střešní materiál: Renovace a opravy střech - Jeseník  
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 Firmy dodávající izolační materiál: Izolace a zateplování střech – Jeseník 

 Firmy dodávající klempířský materiál: Výroba a montáž klempířských prvků - Jeseník 

 Firma dodávající okna: Montáže střešních oken VELUX – Jeseník 

3.4.5 Robots.txt a vytvoření chybových stránek 

Soubor robots.txt se nahraje do hlavního adresáře a jeho obsahem bude: 

 

User-agent: * 

Allow: / 

Ukázka kódu 3.6: Povolení indexovat stránky všem robotům (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Nastavení zobrazení chybových stránek v případě špatně odkazované interní URL nebo 

v případě odepření přístupu, musí proběhnout v souboru .htaccess tímto způsobem: 

 

ErrorDocument 403 /403.html 

ErrorDocument 404 /404.html  

Ukázka kódu 3.7: Určení cesty k souborům 403.html a 404.html (zdroj: vlastní zpracování)  

 

Vlastní chybové stránky jsou navrženy tak, aby zapadaly do stávající grafické podoby 

webu. Obsahují informaci o typu chyby a také nabídku odkazů, kam mohl uživatel původně 

směřovat. 

 

Obr. 3.3: Ukázka chybové stránky stavového kódu 404 (zdroj: vlastní zpracování) 

3.5 Shrnutí návrhu řešení optimalizace 

Návrhová část vycházela z předešlé analýzy stránek www.svancara.cz. Hrubé 

nedostatky byly ve zdrojovém kódu stránky, které byly postupně eliminovány, a veškeré 

podstránky jsou nyní validní. Navíc web nově obsahuje chybějící soubory jako robots.txt 

nebo chybové stránky. Byly vhodně zvoleny popisy stránek i důležité titulky. Obsahová část 
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byla rozšířena o dostatečné množství textu strukturovaného dle nadpisů, konkrétně od úrovně 

h1 až po h3. Text je členěn do odstavců, ale i odrážek. Obrázky byly opatřeny unikátními 

alternativními texty. Po zmíněných úpravách je hodnocení zdrojového kódu
44

 jednotlivých 

stránek od 85% po 93%. Konkrétně nejdůležitější úvodní stránce se změnilo původní 

hodnocení z 56% na 90%.
45

  

Analýze byla podrobena i nejbližší konkurence, kde firmu René Švancara svou 

webovou prezentací zastínila pouze jediná společnost, která má své stránky taktéž 

optimalizované. Po uplatnění navržených změn však může pan Švancara ve vyhledávačích 

obstát a konkurenci v tomto případě porazit. 

Webová prezentace by se mohla zlepšit po grafické stránce. Stránka je zbytečně úzká  

a působí dojmem, že je v ní vše příliš nahuštěné na sobě. Rozšířit by se mohl jak sloupec 

určený pro navigační menu a bannerové odkazy, tak část s obsahovou náplní. Design stránek 

by měl celkově nabýt modernější podoby. Dále by měl majitel stránky aktualizovat – např.  

o nové reference i s jejich popisem nebo případně doplňovat popis svých služeb, pokud 

kupříkladu začne používat nový materiál či technologii.  

                                                 

44
 http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/ 

45
 http://seo-servis.cz/account/source-7471271 
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Závěr 
Cílem práce bylo navrhnout řešení optimalizace, která dopomohou webovou stránku 

firmy René Švancara dostat na přední pozice výsledků vyhledávání ve dvou 

nejpoužívanějších vyhledávačích v České republice – Google a Seznam. Výsledkem je 

rozšíření textu s použitím analyzovaných klíčových slov, oprava veškerých chyb v deklaraci 

HTML tagů i původně špatně nastaveného obsahu v meta značkách a titulcích, a také 

doporučení na výměnu odkazů s partnerskými weby. Po navržených změnách se očekává 

zvýšení návštěvnosti. 

Byla využita metodika SEO, která byla teoreticky popsána v úvodní části práce. Ta 

zahrnuje popis pravidel, při jejichž dodržení dojde ke zvýšení kvality obsahu stránky a tím 

pádem k posunutí stránky v SERP k vyšším pozicím. Probrány byly on-page faktory, jimiž 

můžeme ovlivňovat výsledky vyhledávání přímo na stránce, a také off-page faktory, kde se 

řeší především problematika linkbuildingu, tedy zajištění existence zpětných odkazů. 

V analytické části bylo nejdříve z rozhovoru s majitelem stanoveno, jaký typ 

návštěvníku na webovou stránku chodí. Poté byla prezentace podrobena testům v různých 

analytických nástrojích se zaměřením na analýzu zdrojového kódu, celkovou sémantiku a sílu 

webu, analýzu klíčových slov, resp. chování návštěvníků. Veškeré zjištěné nedostatky byly 

podrobně popsány, pozornost byla věnována naopak i prvkům, jež byly provedeny správně. 

Stručné analýze neunikla ani trojice konkurentů, a to za účelem odhalení kladů a záporů jejich 

firemních stránek. 

V poslední části byly vzneseny přesné požadavky na konkrétní změny. Zdrojový kód 

je po úpravách bezchybný, viditelné i skryté texty byly navrhovány na základě získaných 

klíčových slov sestavených dle konkurenčnosti a vyhledávanosti. Oproti původnímu stavu, 

kdy byly nástrojem Keyword Density Page Analyzer stanoveny za nejdůležitější výrazy na 

stránce jen různé tvary jména firmy, jsou nově tyto fráze navíc rozšířeny i o obory podnikání 

či názvy užívaného materiálu. 

Majitel stránek navrhované změny přijal v celém rozsahu. Zda toto řešení přivede na 

stránky více potencionálních zákazníků se projeví až po několika týdnech, během kterých 

bude docházet k postupné indexaci roboty. Pokud nebudou výsledky dostačující, budou 

provedeny ještě dodatečné úpravy, které povedou k plné spokojenosti pana Švancary. 

Do budoucna by měl majitel uvažovat o změně vzhledu stránek dle aktuálních trendů, 

čímž by měl web nabýt modernějšího dojmu. Šablona by zároveň měla poskytovat více místa 
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pro obsahovou část. Dále by měla stránka procházet občasnou aktualizací textů, aby 

vyhledávací roboti zaregistrovali změnu, a tím zkontrolovali, že je stránka stále aktivní. 
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Seznam zkratek 
ASP   – Active Server Pages  

– Skriptovací platforma společnosti Microsoft 

CSS   – Cascading Style Sheets 

– Jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek 

DMOZ  – viz ODP 

FAQ  – Frequently Asked Questions 

  – Často kladené otázky  

FTP  – File Transfer Protocol 

  – Protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě  

HTM, HTML – HyperText Markup Language 

  – Značkovací jazyk pro hypertext 

HTTP  – Hypertext Transfer Protocol 

– Internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů 

ve formátu HTML 

MP3  – MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III 

  – Formát ztrátové komprese zvukových souborů  

ODP  – Open Directory Project 

  – otevřený vícejazyčný adresář spravován dobrovolníky 

PHP   – Hypertext Preprocessor 

  – skriptovací programovací jazyk 

PR   – PageRank 

  – Algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek 

PR  – Public Relations 

  – vztahy s veřejností 

ROI  – Return on Investment 

  – Návratnost investice 

RSS  – Really Simple Syndication 

  – technologie pro odběr novinek z webové stránky 

SEO   – Search Engine Optimization 

– Optimalizace pro vyhledávače 

SERP  – Search Engine Results Page 

  – Stránka výsledků vyhledávání 
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UCLA  – University of California, Los Angeles 

URL   – Uniform Resource Locator 

– definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru  

a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit 

WWW  – World Wide Web 

  – Systém vzájemně provázaných hypertextových dokumentů 

XHTML – Extensible Hypertext Markup Language  

– rozšířitelný značkovací hypertextový jazyk, značkovací jazyk pro 

tvorbu hypertextových dokumentů 

XML   – Extensible Markup Language 

  – rozšířitelný značkovací jazyk, obecný značkovací jazyk 
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