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Příloha č. 1: Původní podoba webových stránek Svancara.cz 
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Příloha č. 2: Rozhovor, z něhož se vychází v analytické a návrhové části  

Tazatel: Vladimír Krček 

 

Respondent: René Švancara 

Datum: 1.3.2012 

Cíl: Analyzovat typ uživatelů přicházející na firemní stránky Svancara.cz a také zjistit 

klíčová slova specifická pro tuto firmu, na základě kterých bude proveden návrh na změny 

obsahové části zmíněných stránek i jejich zdrojového kódu. Výsledkem bude lepší pozice 

ve výsledcích vyhledávání. 

1. Jaké práce provádíte?  

Provádíme pokrývačství, klempířství, zateplování plochých střech včetně pokládky 

veškerých izolací, zednické práce, zateplování budov, sanační a tesařské práce, veškerou 

údržbu střech a pronajímáme lešení.  

2. Od jakých firem odebíráte materiál? 

Materiál dodávají firmy EVROMAT a.s. a Jan Beneš – STAVMONT. Preferujeme 

sortiment značek BRAMAC, TONDACH, VELUX, JUTA, LINDAB, CAPACCO, EUREKO, 

ONDULINE, CEMBRIT a KM BETA. 

3. V jaké lokalitě nejčastěji provádíte své práce? 

Jeseník a jeho okolí.  

4. Máte představu o typu lidí navštěvující vaše stránky? 

Většinou na stránky chodí potencionální zákazníci, kteří poptávají novou střechu, její 

opravu, atd. 

5. Můžete blíže specifikovat? Například na základě provedených prací. 

Na žádost majitele domu jsme zateplovali celou budovu. Prováděli jsme výměnu okapů 

obecního úřadu. Často jsme také opravovali střechy rodinných domů nebo jsme 

vestavovali střešní okna. Zákazníci od nás někdy požadují přímo určitou značku, 

například střešních krytin nebo někdy vyhledal přímo výrobce. Dále jsme zastřešovali 

provozní haly. Lidé si i předem ověřují cenovou nabídku. 

5. Kdo by měl vaše stránky navštěvovat? 

Na stránky by měli chodit zákazníci, kteří přemýšlí o rekonstrukci střechy. 

6. Jaké práce provádíte nejčastěji? 

Nejčastěji děláme ploché střechy s jejich zateplením a také zateplování budov. 

7. Znáte svou konkurenci? 

Ano, jsou to firmy: Harbich Jan, Konečný Petr a Harazín Libor. 
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Příloha č. 3: Zápis stránek firmy René Švancara v katalogu Seznam.cz 
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Příloha č. 4: Seznam vybraných klíčových slov s ukázkou jejich hledanosti a konkurenčnosti, 

a to na portále Sklik.cz a AdWords.com 

 

Sklik.cz 
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AdWords.com 
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Příloha č. 5: Podoba stránek po navržených úpravách 

Hlavní strana 
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Sekce O nás 
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Sekce Nabízíme 
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Sekce Reference 
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Sekce Kontakty 

 


