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Abstrakt 

Má bakalářská práce obsahuje zhodnocení průběhu individuální odborné praxe ve firmě 

Weblift s.r.o., kde jsem pracoval jako SEO analytik a věnoval jsem se optimalizacím webových 

stránek a internetových obchodů pro vyhledávače. Popisuji firmu, moji funkci ve firmě  

a naznačuji postup při řešení jednotlivých úkolů, které mi byly zadávány.  

Zhodnocuji uplatněné teoretické a praktické znalosti z bakalářského studia a také 

scházející znalosti. 

V závěru práce prezentuji část mých dosažených výsledků, úspěchů a celkový přínos 

odborné praxe. 

 

Klíčová slova: 

SEO, Weblift, Google Analytics, internetový obchod, platba za kliknutí 

 

Abstract 

My bachelor thesis contains evaluation and review of my individual professional 

practice in the Weblift company, where I worked in the position of the SEO analytic. During my 

practice there, I worked with search engine optimization for web pages and e-shops. I am going 

to make a briefly attempt to describe the company, my working position in the company and  

I am going to introduce the process of solving single tasks, that were given to me. 

There is going to be a conclusion of my theoretical and practical knowledge, i have 

gained during my study of bachelor degree and I am also try to release the missing part of 

knowledge. 

At the end I am going to present a part of fulfilled issues, successes and a global 

advantages of my practise.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

CSS – (Cascading Style Sheets), kaskádové styly 

H1 - strukturální značka nadpisu první úrovně 

PPC – (Pay Per Click), typ internetové reklamy, platba za kliknutí 

SEO – (Search Engine Optimization), optimalizace pro vyhledávače 

URL – (Uniform Resource Locator),  je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k 

přesné specifikaci umístění zdrojů informací na internetu 

W3C - mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy 

pro World Wide Web 

WWW – (World Wide Web), soustava propojených hypertextových dokumentů.  

XML – (Extensible Markup Language), obecný značkovací jazyk 
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1. Popis firmy Weblift s.r.o. a popis pracovního zařazení 

studenta 

 

Firma Weblift s.r.o. vyhrála 3. místo v soutěži Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU 

Ostrava o nejlepší podnikatelský záměr roku 2008 s vývojem systému Shopick, což je 

internetový obchod s velmi rozsáhlou administrací, ale zároveň i nástroj pro pohodlnou 

a snadnou tvorbu, editaci a správu webových prezentací. Firma realizuje na základě 

zákazníkových představ profesionální internetové obchody včetně grafické šablony. Výhody 

internetového obchodu Shopick jsou například automatické aktualizace zdarma. Systém lze 

provozovat v několika jazycích a zároveň v několika různých měnách současně. 

Nakupování po internetu je dnes stále žádanější a častější. Internetový obchod tak představuje 

způsob, jak levně rozšířit počet svých zakázek, a to bez nutnosti závratných investic. 

 Já jsem ve firmě absolvoval odbornou praxi na pozici SEO analytika. Měl jsem na 

starost SEO optimalizace pro vyhledávače zákaznických webů. Optimalizace pro vyhledávače 

představuje skupinu aktivit, které ve svém důsledku umožňují dostat webové stránky na přední 

pozice ve vyhledávačích, jako jsou Seznam či Google. Cílem je zvýšení počtu návštěvníků 

webových stránek. SEO optimalizace je jeden z nejefektivnějších prostředků moderního 

internetového marketingu.
[1]

 

 

2. Úkoly řešené v průběhu praxe 

 

Abych mohl provádět práci SEO analytika musel jsem sledovat vývoj trendů v tomto 

oboru, jelikož se informace o algoritmech pro řazení výsledků hledání často mění. Zdrojem 

aktuálních informací mi byla odborná fóra a studium odborné literatury. 

 

2.1 Porozumění možností systému Shopick 

 

Systém Shopick je velmi rozsáhlý, a proto mi trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsem 

se naučil spravovat celý internetový obchod. V administraci systému je možné provozovat 
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několik menších obchodů spojených do jedné administrace, čímž se složitost struktury nastavení 

ještě stupňuje. Musel jsem se naučit orientovat v systému a zjistit veškeré jeho možnosti 

nastavení. Také jsem se snažil vyhledávat a hlásit chyby v systému svým nadřízeným. 

 

2.2 Práce „technické podpory“ 

 

 Úkoly pro technickou podporu byly většinou časově méně náročné. Nejčastěji se 

jednalo o vytvoření cenové nabídky pro zákazníka. V cenové nabídce bylo nutné odhadnout, co 

vše pro něj SEO optimalizace přinese, především odhad cílových pozic ve vyhledávačích  

a počet nárůstu v návštěvnosti. Takový odhad byl pro mě ze začátku velmi náročný, protože 

jsem neměl dostatek zkušeností. Postupem času jsem se zlepšoval a dokázal reálně odhadnout 

cíle a počet strávených hodin nutných pro splnění daných cílů. 

Dalším často zadávaným úkolem byla analýza výběru domény. Zákazník ještě neměl 

internetový obchod, či prezentaci a také neměl ani webovou doménu. Z hlediska SEO 

optimalizace je výhodné mít klíčové slovo v názvu domény, proto jsem se snažil navrhnout 

klíčová slova tak, aby měla co největší hledanost. Zároveň však název domény musel být 

krátký, tak aby si ji návštěvníci mohli co nejlépe zapamatovat. Další problém nastával 

s dostupností domény, je jasné, že spousta nejvýhodnějších domén je již obsazená. 

 Také jsem vytvářel účty v Google Analytics (aplikace, která umožňuje uživateli 

monitorovat návštěvníky svých webových stránek) pro detailní statistiky a vkládal do stránek 

měřící kód pro funkčnost těchto statistik. Dle přání zákazníka jsem například nastavil 

přeposílání konkrétních statistik na e-mail nebo nastavil cíle, které se mají také statisticky 

sledovat. 

 Pro firmu Weblift jsem vytvořil dokument „Audit přístupnosti“. Tento dokument v sobě 

zahrnuje komplexní přehled o současném stavu webových stránek zákazníka. Přístupné stránky 

nekladou svým uživatelům žádné překážky, které by jim znemožnily daný web efektivně 

používat. Web, který není přístupný, může klást určité problémy až 30% populace. Mohou za to 

faktory jako zdravotní indispozice, zkušenosti s internetem, technické vybavení, softwarové 

vybavení. Součástí dokumentu bylo i zjištění na jakých pozicích ve vyhledávačích se web 

nachází nyní, jak jsou rozmístěná klíčová slova na stránce a jestli jsou klíčová slova správně 

zvolena. Tento dokument plní funkci šablony, kterou analytik pouze vyplní a ušetří čas nad 
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grafickou a obsahovou formou dokumentu. Zákazníci si mohou nechat audit přístupnosti 

vytvořit a nechat takto zanalyzovat svůj web. 

 Byly mi zadávány úkoly optimalizovat weby, které byly nasazeny na redakčním 

systému Joomla. U těchto projektů jsem provedl pouze základní úpravy na stránce tzv. onpage 

faktory, bez změn v zdrojovém kódu systému z důvodů časové náročnosti úprav. Naopak jsem 

se více zaměřil na tvoření tzv. reklamních textů (copywriting) a snažil se, aby byl na stránce 

optimální počet klíčových slov. Také jsem zajistil dostatečný počet kvalitních zpětných odkazů 

(linkbuilding).  

Pro systém Joomla jsem vyhledával a instaloval vhodné doplňky jako automatický 

export XML feedu nebo například doplněk pro tvoření zapamatovatelných url adres (tzv. cool 

url), protože standardně Joomla vytváří nezapamatovatelné a příliš složité url adresy (např.: 

http://www.domena.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&It

emid=57). XML feed je XML soubor obsahující seznam zboží v daném internetovém obchodu 

s cenou a veškerými parametry. Tento soubor slouží pro registraci např. na server 

http://www.zbozi.cz/ nebo jiné servery, jejíž pomocí můžete vyhledávat informace o nabízeném 

zboží a porovnávat ceny mezi registrovanými internetovými obchody. 

 

2.3 Návrhy na vylepšení samotného systému Shopick 

 

Navrhl jsem několik změn v systému Shopick. Protože je firma relativně malá, byl 

zdůrazňován fakt, aby se veškeré změny vyplatily, a proto byl na mě kladen velký tlak, abych 

změny uměl obhájit jako prospěšné, a tudíž finančně přínosné. 

Jako docela závažný problém jsem shledával nepoužívání jednotného formátu url adresy 

webových stránek – např.: http://www.nehtyprofi.cz/ nebo http://nehtyprofi.cz/. Vyhledávače 

toto posuzují jako dva odlišné weby, přestože se jedná o jeden identický web. A protože se 

používaly obě varianty, nevýhoda byla v tom, že na každou z variant odkazovalo množství 

stránek, a tak si obě varianty ubíraly celkové množství zpětných odkazů. Protože jsem byl 

zastánce varianty s „www“ a vedení firmy naopak hájilo variantu bez „www“. Výsledek byl 

kompromis takový, že web se bude prezentovat a registrovat do katalogů s delším názvem, ale 

pokud návštěvník vstoupí na adresu stránky s „www“ přesměruje ho to na adresu bez „www“. 

Na web jde tedy přistoupit přes obě varianty zápisu url adresy. 

http://www.domena.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=57
http://www.domena.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=57
http://www.zbozi.cz/
http://www.nehtyprofi.cz/
http://nehtyprofi.cz/
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V systému Shopick nejsou nadpisy ve správném pořadí. Nejprve je nadpis druhé úrovně 

(H2) a až za ním následuje nadpis úrovně první (H1). Nadpisy by měly být řazeny postupně, 

první by měl být nadpis nejvyšší úrovně (H1). Opravit tuto drobnou chybu, a tedy přestylovat 

(upravit kaskádové styly CSS) systém se mi nepovedlo prosadit, především kvůli relativně 

malému přínosu pro optimalizace vzhledem k časové náročnosti úprav. Dále jsem navrhoval, 

aby položky v menu (kategorie zboží) byly definovány jako nadpis druhé úrovně (H2), protože 

je dobré mít klíčová slova jako nadpisy, které jsou z hlediska SEO prospěšné. Stávající položky 

v menu nebyly nijak sémanticky zvýrazněny. Tato změna se mi povedla prosadit. 

Systém Shopick neobsahoval validní kód. Validní www stránky jsou ty, které splňují 

pravidla syntaxe jazyka, v kterém jsou psány. Tyto pravidla definuje organizace W3C a na svém 

webu nabízí nástroj pro kontrolu validity webu (http://validator.w3.org/). Je výhodné, když 

stránky neobsahují zásadní chyby. Doporučil jsem, aby se opravily některé chyby, aby bylo 

jistější, že se stránky zobrazí návštěvníkům i vyhledávacím robotům správně. 

 

2.4 Realizace SEO balíčků 

 

Realizace SEO optimalizace webu byla zákazníkům nabízena jako tzv. SEO balíček, 

který trval 3měsíce. SEO balíček je souhrn dílčích úkolů ke zkvalitnění webu a ke zlepšení 

pozic ve vyhledávačích, což přináší větší množství návštěvníků resp. zákazníků. Tyto balíčky 

jsem v každém měsíci dělal pro 2 až 5 zákazníků. 

 První kontakt se zákazníkem přišel obvykle jako úkol vytvoření cenové nabídky. Musel 

jsem zanalyzovat web – shrnout jeho stávající úspěchy ve vyhledávačích, množství a kvalitu 

konkurence.  

 Na počátku SEO balíčku jsem instaloval statistiky Google Analytics. Vytvořil jsem účet 

a vložil vygenerovaný kód do internetových stránek zákazníka. V případě, že se jednalo  

o internetový obchod, nastavil jsem i tzv. cíle. Jako cíl jsem nastavil okamžik po odeslání 

objednávky zboží. Tímto jsem mohl sledovat počet celkových návštěvníků a počet 

uskutečněných objednávek. Podíl těchto dvou hodnot je tzv. konverzní poměr, který je jeden 

z nejdůležitějších měřítek obchodní úspěšnost internetového obchodu. 

První krok v SEO optimalizaci jako takové, bylo navrhnutí vhodných klíčových slov – 

snažil jsem se vybrat hojně vyhledávané výrazy, ale dbal jsem přitom na to, aby také byly 

výrazy dostatečně konkrétní. Používal jsem nástroj společnosti Google 

http://validator.w3.org/
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(https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal) pro zjištění průměrného počtu 

hledání výrazu za měsíc. Vytvořil jsem si tabulku vybraných klíčových slov a rozřadil klíčová 

slova do jednotlivých měsíců optimalizace. 

Další úkol, který jsem realizoval je zajištění zpětných odkazů (linkbuilding), které se 

řadí mezi tzv. off page faktory SEO. V České republice existuje velké množství tzv. katalogů 

webových stránek, které v podstatě pouze odkazují na Váš web. Jejich přínos pro SEO je často 

velmi diskutované téma, avšak většinou převládá názor, že registrování do několika kvalitních 

katalogů je vhodné. Kromě těchto katalogů jsem vyhledával i firmy s podobným zaměřením  

a nabízel jim výměnu odkazů. Vybíral jsem pouze takové weby, které měly vysoké, nebo 

alespoň srovnatelné hodnoty SRank a PageRank jako web na kterém jsem prováděl 

optimalizaci. (Srank a PageRank jsou algoritmy pro ohodnocení důležitosti webových stránek 

používané společnostmi Seznam resp. Google) 

Často mi psali samotní zákazníci, kterým přišel návrh na výměnu odkazů, a chtěli, ať 

posoudím, jestli je pro ně výměna výhodná nebo nikoliv. Toto jsem opět posuzoval především 

pomocí hodnot SRank a PageRank.  

V případě, že se jednalo o internetový obchod, zaregistroval jsem jej do nejznámějšího 

českého vyhledávače a porovnávače zboží www.zbozi.cz odkud přichází 5-25% z celkového 

počtu návštěvníků.  

Další úpravy na internetových stránkách se řadí mezi tzv. on-page faktory. Jeden 

z největších vlivů na SEO má správné nastavení titulku webu a tzv. meta-tagů. Cílem je 

vměstnat do 70 znaků co nejvíc klíčových slov a zachovat srozumitelnost titulku. Meta-tagy 

keywords a description slouží jako informace pro vyhledávače, maximální počet znaků je 200. 

Postupem času význam meta-tagů zásadně klesá, avšak je stále doporučováno meta-tagy 

vyplňovat.
[2]

  

 Významný pozitivní vliv na SEO optimalizaci má tzv. copywriting neboli psaní 

reklamních textů. Především pro úvodní stránku jsem se snažil dosáhnout toho, aby byl dostatek 

textu na stránce a také, aby byla v textu správná hustota klíčových slov. Hustota klíčových slov 

není opět žádná veřejná konstanta, ale jako optimální se na odborných fórech mluví o hodnotě 

kolem 5% z celkového počtu slov na stránce.  

Na konci každého měsíce jsem zasílal reporty obsahující seznam provedených úkolů, 

hodnocení dosažených výsledků během tohoto období a plány do období příštího. Také jsem 

nabízel schůzku, kterou však zákaznicí většinou z časových důvodů odmítali a raději požadovali 

důkladnější reporty s vyexportovanými statistikami z Google Analytics. 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://www.zbozi.cz/
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 V projektu optimalizace pro internetový obchod s nehtovou kosmetikou 

(www.nehtyprofi.cz) jsem vyzkoušel služby sociální sítě Facebook. Zákazníci tohoto 

internetové obchodu jsou nejčastěji mladí lidé, převážně ženy do 30 let a právě u této věkové 

kategorie je Facebook velmi oblíben. Mé očekávání bylo takové, že se propagací na síti 

Facebook budu snažit o budování a posilování značky firmy Nehtyprofi. 

Pomocí Facebooku je snadné informovat registrované uživatele o novém zboží nebo  

o výhodných slevách. Tohoto jsem často využíval a aktualizoval tzv. status, který se zobrazí 

uživatelům jako zpráva. Vkládal jsem na firemní profil fotky, protože byly od uživatelů žádané 

a bylo cílem, aby přibýval stále nový obsah. Zaregistrovaní uživatelé mají možnost položit 

jakýkoliv dotaz nebo mezi sebou vést diskuzi.  

Aktuálně má profil firmy na Facebooku přes 350 registrovaných fanoušků – uživatelů, 

kteří využívají výše zmíněných služeb sítě. Ze statistik jsem zjistil, že ze sítě Facebook přejde 

na stránky internetového obchodu přes 100 návštěvníků měsíčně a počet návštěv má stále 

rostoucí tendenci. 

 

2.5 Správa PPC kampaní 

 

 PPC patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent 

neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Výhodou 

PPC reklamy je její plánovatelnost a měřitelnost. Celosvětově nejznámějším PPC systémem je 

zřejmě Google AdWords, v Česku je nejrozšířenější systém s názvem Sklik společnosti 

Seznam. 

 Založil jsem PPC kampaň na AdWords i Sklik pro firmu, která nabízí pneumatiky  

a hliníková kola (název firmy nezmiňuji z důvodu obchodního tajemství). Firma investuje do 

PPC reklamy 20 000 Kč měsíčně. Můj úkol je přivést maximální počet návštěvníků. Je nutné 

sledovat, na kterém místě ve vyhledávačích se reklama vyskytuje a správně reagovat. Pozici 

jsem ovlivňoval nastavením denního rozpočtu pro daná klíčová slova, nastavením maximální 

ceny za kliknutí a úpravou textu reklamy. 

 

 

 

 

http://www.nehtyprofi.cz/
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3. Uplatněné teoretické a praktické znalosti 

  

Nejvíce jsem uplatnil znalosti z předmětů Úvod do informačních technologií a Vývoj 

internetových aplikací. V obou předmětech jsme se mimo jiné věnovali principům fungování  

a tvorby www stránek, a proto mi nebyly cizí pojmy jako sémantika, syntaxe, validita, css, html. 

S těmito slovy jsem se setkával prakticky každý den. 

 

4. Scházející znalosti a dovednosti  

 

 Ze začátku mi scházely větší zkušenosti se SEO optimalizací, protože jsem dosud 

nepracoval na žádných větších projektech. Studiem a především poznatky ze svých vlastních 

výsledků z projektů jsem postupem času získával zkušenosti a vytvořil si tak své vlastní „know-

how“. 

 

5. Dosažené výsledky a jejich zhodnocení 

 

Dosáhl jsem několika úspěchů, ať už zákazníka potěšily výsledky návštěvnosti nebo 

dosažené pozice ve vyhledávačích.  

Za největší úspěchy bych uvedl projekt optimalizace webových stránek internetového 

obchodu s nehtovou kosmetikou (http://www.nehtyprofi.cz/), kde jsem přidal fotogalerii  

a optimalizoval na klíčová slova „fotky“, „fotogalerie“, protože jsou velmi hledané ve spojitosti 

s nákupem umělých nehtů, gelových nehtů a prakticky celého nabízeného sortimentu zboží. 

Optimalizovat na tyto klíčová slova jsem doporučil zákazníkovi poté, co jsem si při analýze 

konkurence jeho internetového obchodu všiml, že uživatelé hledající výraz „nehty“ hledají často 

také fotogalerie. 

Počet návštěv z vyhledávačů přes slovní spojení obsahující „fot“, například „nehty 

fotky“, „gelové nehty fotogalerie“ apod. dosahuje nyní téměř 200 návštěvníků za den. Ve 

srovnání s celkovou návštěvností webu, která je zhruba 700 návštěvníků, optimalizace na tato 

klíčová slova přinesla 28% nárůst celkové návštěvnosti internetového obchodu. 

 

http://www.nehtyprofi.cz/
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Obrázek 1: Nárůst počtu návštěv z vyhledávačů přes klíčová slova obsahující „fot“ (Google 

Analytics) 

 

Následující dva grafy zobrazují počet návštěv internetového obchodu společnosti 

prodávající sportovní oblečení. První graf zobrazuje statistiky původního internetového 

obchodu firmy. Druhý graf zobrazuje statistiky nového internetového obchodu vytvořeného 

firmou Weblift, na kterém jsem prováděl SEO optimalizaci. Z důvodu přesunu na nově 

zakoupenou doménu se jedná o dvě různé statistiky, ale ve skutečnosti tyto dva grafy na sebe 

navazují. Původní průměrná denní návštěvnost byla 41 návštěvníků denně, na konci 

optimalizace (v březnu) byla průměrná návštěvnost 166 návštěv denně, což je 400% nárůst. 

 

 

Obrázek 2: Návštěvnost původního internetového obchodu 

 

 

Obrázek 3: Návštěvnost internetového obchodu v průběhu optimalizace  
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K dalším úspěchům při realizaci SEO optimalizace bych uvedl umístění ve vyhledávačích: 

(3. dubna 2010) 

Pozice ve 

vyhledávačích Vyhledávač Klíčové slovo Projekt – zákazník 

1 www.seznam.cz nehty fotky www.nehtyprofi.cz  

1 www.seznam.cz  nehty fotogalerie www.nehtyprofi.cz 

1 www.seznam.cz modeláž nehtů fotogalerie www.nehtyprofi.cz 

1 www.seznam.cz  fotogalerie gelové nehty www.nehtyprofi.cz  

1 www.seznam.cz  umělé trávníky www.laty.cz 

1 www.seznam.cz  multifunkční hřiště www.laty.cz 

1 www.google.cz oblečení na aerobic www.aipexsport.cz  

1 www.seznam.cz  oblečení na aerobic www.aipexsport.cz  

1 www.google.cz fitness oblečení www.aipexsport.cz  

3 www.seznam.cz  fitness oblečení www.aipexsport.cz  

2 www.seznam.cz  fóliovníky www.klikniakup.cz  

1 www.seznam.cz  kamerový systém www.kamerove-systemy.org  

2 www.seznam.cz  kamerové systémy www.kamerove-systemy.org  

 

 Kdybych se rozhodl psát bakalářskou práci, také bych se snažil vybrat si téma SEO 

optimalizace webových stránek, jelikož si myslím, že tématika internetového marketingu je 

v současné době velice aktuální. Absolvováním odborné praxe v tomto oboru jsem se však 

posunul o krok dále. Pracoval jsem v týmu profesionálů, kteří mi předali velké množství 

zkušeností, jež člověk pouhým studiem nezíská. Vyzkoušel jsem si vše v praxi, dostal příležitost 

pracovat na zajímavých a rozsáhlých projektech, ke kterým bych se jako osoba bez referencí 

nedostal. Sbíral jsem zkušenosti jak v komunikaci se zákazníky, tak i v komunikaci v rámci 

firmy. Rád bych všechny tyto dovednosti dále rozvíjel.   

Pro případné bakalářské práce, které by například čerpaly z mých postupů, které jsem 

v této práci uvedl, bych rád doporučil věnovat se také možnostem reklamy v tzv. Web 2.0  

a technologiím, které tato etapa vývoje webu nabízí. Mezi reklamně využitelné služby internetu 

patří sociální sítě (www.facebook.com, www.last.fm, www.myspace.com), blogy 

(www.blogger.com), sdílení videa a obrázků (www.youtube.com, www.flickr.com), wiki 

(www.wikipedia.org). Na Facebooku je aktuálně registrováno okolo 2 miliónů uživatelů  

z České republiky, proto lze snadno získat několik set tisíc zobrazení reklamy denně. Uživatelé 

mají o sobě vyplněno velké množství osobních údajů, na které jde reklama dobře zacílit a stává 

se velmi efektivní, protože známe zákazníky a víme, jaký produkt dané skupině nabídnout. 

http://www.seznam.cz/
http://www.nehtyprofi.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.nehtyprofi.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.nehtyprofi.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.nehtyprofi.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.laty.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.laty.cz/
http://www.google.cz/
http://www.aipexsport.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.aipexsport.cz/
http://www.google.cz/
http://www.aipexsport.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.aipexsport.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.klikniakup.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.kamerove-systemy.org/
http://www.seznam.cz/
http://www.kamerove-systemy.org/
http://www.facebook.com/
http://www.last.fm/
http://www.myspace.com/
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