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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat program pro validaci 

internetových stránek z pohledu SEO a SEM a sledovat jejich vliv na výsledcích ve vyhledávání 

jednotlivých fulltextových vyhledávačů. První část práce je zaměřena na teorii, jak pracují 

dnešní fulltextové vyhledávače a jaké pouţívají hodnocení stránek. Ve druhé kapitole jsou 

popsány jednotlivé faktory, které mohou ovlivnit hodnocení stránky. Poslední část práce se 

věnuje návrhu aplikace, zvolení vhodných implementačních nástrojů a samotné implementaci. 

Výsledný systém bude rozšířený o další funkce, jako je napovídání klíčových slov a sledování 

konkurence pro konkrétní internetovou stránku. 

Klíčová slova 

Fulltextový vyhledávač, SEO, SEM, klíčové slovo, optimalizace, on-page faktory, off-

page faktory, linkbuilding 

 

Abstract 

The aim of this work is to design and implement a program that validates web pages in 

terms of SEO and SEM and monitors their impact on outcomes of full-text searching. The first 

part focuses on the theory of their work today and what full-text search engine uses to rank. The 

second chapter describes the various factors that may affact the page rating. The last part deals 

with application design, selection of appropriate implemetation tools and the actual 

implementation. The resulting system will be extended by other features like keyword 

suggestion, and monitoring the competition for a particular website.Key Words 

Keywords 

Search engine, SEO, SEM, keywords, optimalization, op-page factors, off-page factors, 

linkbuilding 



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

SEO  Search Engine Optimalization (optimalizace pro vyhledávače) 

SEM  Search Engine Marketing (placená reklama ve vyhledávačích) 

PPC  Pay Per Click (reklama, platba za klik) 

W3C  World Wide Web Consorcium  

HTML  HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro hypertextové dokumenty) 

CSS  Cascading Style Sheets (kaskádové styly) 

DOM  Document Object Model (objektový model dokumentu) 

SERP  Search Engine Result Page (výsledky fulltextového vyhledávače) 

URL  Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) 

GRP  Google Page Rank 

SR  Seznam Rank 

atd.  a tak dále 

aj.  a jiné 

PR  Public relations (volně přeloţeno jako vztahy s veřejností) 
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1 Úvod 

Klíčové slovo SEO je v posledních letech stále více populární a to hlavně mezi 

administrátory internetových stránek. Problematice SEO se jiţ věnuje spousta firem, ať uţ 

celosvětových nebo regionálních. K nalezení jsou i různé hotové nástroje, které jsou buď 

zdarma dostupné, nebo placené. Jiţ vytvořeným a funkčním nástrojům je věnována jedna 

kapitola práce. 

Kaţdá stránka, kterou autor vytvoří, ať uţ je to osobní blog, magazín nebo uţitečný 

nástroj, má za svůj cíl přilákat co nejvíce návštěvníků. Optimalizace stránek má za cíl přivést co 

nejvíce relevantních návštěvníků. Důleţité je slovo relevantní. Nemá smysl na stránku přivést o 

několik desítek, nebo stovek procent návštěvníků více, pokud návštěvníci na stránce nenaleznou 

přesně to, co hledají. Ideální návštěvník je takový, který na stránkách uskuteční nákup, zaplatí si 

sluţbu, nebo jinak přivede finanční prostředky majiteli stránek. 

Různých článků a zaručených návodů pro optimalizaci internetových stránek existuje na 

internetu nepřeberné mnoţství. I přesto ţádné veřejně publikované techniky nejsou nijak 

standardizovány, některé z nich jsou dokonce zcela liché. Jedna z kapitol je věnována 

dostupným a ověřeným technikám optimalizující stránky, které jsou čerpány z internetových a 

kniţních zdrojů. Při optimalizování stránek je potřeba dbát na jednotlivá pravidla. V případě, ţe 

stránka je optimalizována špatným způsobem, můţe dojít naopak k penalizaci stránek 

internetovými vyhledávači a ztrátě nových návštěvníků. 

Cílem této práce je vyvinout nástroj pro validaci internetových stránek a doporučení 

jejich optimalizace. Pro sledování změn a jednotlivých optimalizací na stránkách slouţí funkce 

nástroje, např. kontrola pozic na daná klíčová slova ve vyhledávačích, sledování indexovaných 

stránek ve vyhledávačích, zaznamenávání mnoţství zpětných odkazů a jednotlivých ranků. Při 

návrhu nástroje je brán zřetel na finanční nároky celého řešení, proto budou zvoleny nástroje 

pro implementaci, které je moţno zdarma pouţít, a to i pro komerční účely. 
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2 SEO a SEM 

SEO je anglická zkratka pro výraz Seach Engine Optimalization, volně přeloţeno 

optimalizace pro internetové vyhledávače. Často je s tím spojována i zkratka SEM, coţ 

znamená Search Engine Marketing (placená reklama ve vyhledávačích).  

2.1.1 Search Engine Optimalization 

SEO je optimalizace stránek pro internetové vyhledávače. Hodnocení stránek 

vyhledávačů lze ovlivnit pomocí optimalizace stránek a získáním co největšího počtu odkazů 

z různých, nejlépe tematických stránek. SEO optimalizace se neprojeví okamţitě, ale aţ během 

období, při kterém se daná optimalizace projeví na výsledcích ve vyhledávačích. Cílem analýzy 

je přivést co nejvíce relevantních návštěvníku na stránky.[2] 

2.1.2 Search Engine Marketing 

U placené reklamy nezáleţí na tom, jak dobře jsou optimalizovány internetové stránky. 

Reklama je zobrazována formou textu, nikoli pomocí bannerů. Neplatí se za počet zobrazení 

reklamy, ale za kaţdý jednotlivý proklik na reklamu (PPC).  

Pozice reklamy ve výsledcích vyhledávání je ovlivněna především stanovenou cenou za 

klik, tedy pokud se stanoví cena za jednotlivý proklik příliš malá, nedá se čekat, ţe se bude 

reklama zobrazovat na předních pozicích. Velkou roli v úspěšnosti reklamy hrají dobře zvolená 

klíčová slova v kombinaci s cenou a s návazností na vhodně zvolený nadpis a popis reklamy.[4] 
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2.2 Fulltextové vyhledávače 

2.2.1 WWW – World Wide Web 

WWW ( World Wide Web), je rozsáhlý a stále velice rychle se rozrůstající systém 

provázaných hypertextových dokumentů v prostředí Internet. Zkratka WWW se poprvé objevila 

v roce 1990 a jejím autorem je  Tim Berners-Lee, který o čtyři roky později zaloţil World Wide 

Web Consortium.[5] 

Způsoby vyhledávání dokumentů 

Na internetu je moţné dostat se na stránku třemi různými způsoby: 

 nejrychlejší a nejjednodušší způsob je zadat adresu stránky přímo do adresného 

řádku webového prohlíţeče. V případě zadání správné adresy bude zobrazena 

poţadovaná stránka. Špatně zadaná adresa zobrazí ve webovém prohlíţeči 

informaci o chybě, ţe stránka neexistuje, 

 vyhledání stránky pomocí fulltextového vyhledávače, 

 posledním ze způsobů je vyhledání stránky pomocí internetového katalogu. 

Fulltextový vyhledávač 

Fulltextový vyhledávač je sluţba, pomocí které lze nalézt v rozsáhlé síti Internet 

poţadovanou stránku. Kaţdý fulltextový vyhledávač si udrţuje svoji databázi (index) 

jednotlivých stránek. Uţivatel pouze zadá vstupní informace v podobě klíčových slov nebo 

dílčích informací. Tímto způsobem lze vyhledat WWW stránky, obrázky, multimédia, 

dokumenty jako je PDF, Microsoft Word. 

Katalogové vyhledávání 

Katalogy vyuţívají v dnešní době nejen internetové obchody, ale i ostatní stránky pro 

získání zpětných odkazů. U začínajících stránek bývá právě registrace do katalogů jedním 

z prvních kroků, jak zlepšit svoje postavení ve fulltextovém vyhledávači a dostat na svoji 

stránku první uţivatele. Argument, ţe z vyhledávačů přichází více lidí, nelze brát jako absolutní 

pravdu. Na některá obecnější nebo sloţitější slovní spojení můţe chodit více lidí právě 

z katalogů. 

Hlavní rozdíl mezi internetovým vyhledávačem a katalogem spočívá v tom, ţe obsah 

katalogu tvoří přímo jeho uţivatelé (respektive administrátoři internetových stránek), zatímco 

obsah databáze vyhledávače tvoří automatický robot. Nadpis a popis ve výpisu výsledků 

v katalogu lze zvolit nezávisle na tom, jaký je nadpis či popis na dané stránce. 

V katalogu není nutné vyhledávat pouze pomocí fulltextového vyhledávání. Lze vyuţít  

i přehledného třídění jednotlivých stránek do kategorií. Katalog má své výhody a samozřejmě  

i své nevýhody.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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Výhody 

 Neplacená registrace. Lze vyuţít neplacené formy registrace pro získání menšího 

mnoţství návštěvníků. Vyuţívá se i z důvodu získání zpětných odkazů na danou 

stránku, 

 přehlednější vyhledávání. Katalog má dva způsoby hledání poţadovaných stránek.  

 Fulltextové vyhledávání, 

 vyhledávání pomocí kategorií a podkategorií. 

 placená registrace. Lze ovlivnit, na jaké pozici se bude daná stránka zobrazovat, 

 nutná registrace. Tímto způsobem lze určit zobrazování stránky jen v předem 

daných katalozích, 

 moţnost editace názvu a popisku stránky. 

Nevýhody 

 Aktuálnost dat – Data, které má kaţdý jednotlivý katalog, nemusí být vţdy zcela 

aktuální, dané stránky uţ dokonce nemusí vůbec existovat. Neaktuálnost některých 

dat je dána tím, ţe jeho obsah tvoří uţivatel a sám se v průběhu času neaktualizuje. 

O data se musí starat administrátoři katalogu a ručně je třídit, 

 Placená registrace – Není vţdy podmínkou, ale navštěvovanější a silnější katalogy, 

co se týče postavení na daném trhu, tuto moţnost většinou nabízí. Placenou 

registrací lze ovlivnit především pozici v dané kategorii, která je přímo garantována, 

 pokud se má stránka objevovat ve výsledcích, musí se ručně zaregistrovat, 

 kaţdá registrace prochází systémem schválení a následného zařazení záznamu mezi 

ostatní poloţky. To znamená, ţe není jistota, ţe bude stránka schválena v dané 

formě. 

2.3 Jak pracuje internetový fulltextový vyhledávač 

Hlavním úkolem internetového fulltextového vyhledávače je poskytování co moţná 

nejvíce relevantních výsledků na daný uţivatelský dotaz. Internetový vyhledávač se skládá ze tří 

základních částí: 

 Crawler (pavouk) 

 Index 

 Searcher 

2.3.1 Crawler 

Crawler neboli pavouk kaţdý den prochází miliony, či miliardy internetových stránek. 

Crawler dostane URL adresy stránek z databáze. Navštěvuje jednotlivé URL a hledá na nich 
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další odkazy na stránky v párových značkách <a> a </a>, které si ukládá. Odkazy dále prochází 

a indexuje další a další stránky. Na kaţdé stránce můţeme implicitně crawleru říci zda má 

danou stránku sledovat, či nemá. Tuto infomaci mu sdělíme pomocí HTML metaznačky robots
1
. 

Schéma fungování crawleru je znázorněn níţe (obrázek 2-1). „Jinými slovy, Googlebot je 

takový moderní kartograf, který vytváří detailní mapu, co vidí kolem sebe.“ - Douglas Merril, 

Google.
2
[1] 

 

Obrázek 2-1 Cesta crawleru, který načítá adresy a odkazy 

                                                           

1
 <meta name="robots" content="noindex"> - Stránku nebude crawler indexovat. 

2 KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO : Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vydání 

první. Brno : Computer Press a. s., 2008. 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5, str. 35. 
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Zjednodušené schéma SeznamBot/3.0 (obrázek 2-2). SeznamBot/3.0 je jiţ v pořadí třetí 

verze crawleru českého fulltextového vyhledávače Seznam.cz. Třetí generace crawleru je první, 

která jako své úloţiště pouţívá NoSQL databázi.[6] 

Obrázek 2-2 Zjednodušené schéma crawleru saznam.cz 

Typy crawleru 

 Crawler ukládá do databáze výtahy z dokumentů. Vytváří indexy, které určují vztah 

nalezených slov k dané URL,  

 crawler podobný bodu jedna, ale který se specializuje na obrázky, PDF, DOC a atd. 

 crawler hledající a kontrolující v dokumentech neexistující stránky. Pokud zjistí, ţe 

stránka neexistuje delší dobu, je vyřazena z výsledků vyhledávání. 

2.3.2 Index 

Index je databáze indexovaných slov na stránkách, které prochází crawler. Tento 

seznam se stále aktualizuje, tím jak crawler prochází stránky a posílá nová data ke zpracování. 

Pouţívají se dva typy indexů: 

 Invertované, 

 příponové stromy. 

Invertované 

Tyto indexy jsou v současné době nejvyuţívanější. Jedná se o abecedně seřazené 

seznamy slov, které se vyskytují v jednotlivých procházených dokumentech. Slovník je sloţen 

ze všech slov, které byly v textech dokumentů nalezeny. Kaţdému jednomu slovu jsou 



 

7 

 

přiřazeny dokumenty, ve kterých se dané slovo nachází a na jaké pozici v dokumentu se 

vyskytují. 

Příponové stromy 

Příponové stromy vyuţívají stromovou strukturu. Jsou daleko náročnější na vytváření  

a udrţování ale následná práce s nimi je daleko rychlejší. 

2.3.3 Searcher 

Posledním stupně toho všeho je takzvaný searcher. Je to implementace algoritmu, který 

se stará o vyhledávání v indexovaných dokumentech. Tato část vyhledávače má jeden 

z největších podílů na jeho úspěšnosti, či neúspěšnosti. Jeho úkolem je, nalézt v co nejkratším 

čase (obvykle to nebývá více neţ pár desítek, či stovek milisekund), co nejvíce relevantní 

výsledky k danému dotazu. 

2.4 Nejvýznamnější vyhledávače 

V celosvětovém měřítku to jsou Google, Yahoo!, Bing a pro Asijský trh vyhledávač 

Baidu. Nejpouţívanějším fulltextovým vyhledávačem na českém internetu je Seznam.cz a 

druhým nejpouţívanějším je Google.cz. Dříve byl ještě hodně pouţíván vyhledávač 

Centrum.cz, který uţ ale poskytl svůj vyhledávací formulář na domovských stránkách 

společnosti Google. Procentuální podíly jednotlivých fulltextových vyhledávačů  

(obrázek 2-3).[7] 

 

Obrázek 2-3 Podíly jednotlivých vyhledávačů 
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2.4.1 Seznam.cz 

 

Obrázek 2-4 Logo společnosti Seznam.cz, a.s. 

Seznam.cz je čistě český vyhledávač (logo společnosti je zobrazeno na obrázku 2-4), 

který nabízí pro vyhledávání v celosvětové síti vyhledávací engine Bing, nikoliv svůj vlastní, 

který pouţívá pouze pro hledání českých internetových stránek.[8] 

Seznam.cz neindexuje automaticky všechny stránky na všech doménách. Toto neplatí 

pro pouţívané domény typu .cz, .sk, .com ale spíše pro exotické domény jako jsou například .to, 

.cc, atd. V těchto případech stačí pouze zaregistrovat doménu do seznamu vyhledávání, či 

katalogu na Seznam.cz [28]. Pokud je doména jiţ zaregistrovaná v katalogu, nemusí se jiţ 

znovu registrovat do vyhledávání na Seznam.cz. 

Seznam.cz nabízí dvě moţnosti vyhledávání. Jedna z nich přepne Seznam.cz do módu, 

ve kterém vyhledává stránky pouze česky. Druhá moţnost přepne vyhledávání na světové a lze 

vyhledávat v celosvětové síti Internet (nevyjímaje české stránky).  

Do vyhledávacího formuláře lze zadávat i takzvané speciální příkazy, které nám 

umoţňují lépe specifikovat daný vyhledávaný výraz.[9] 

2.4.2 Google.cz 

 

Obrázek 2-5  Logo společnost Google 

Vyhledávač Google.cz (logo společnosti je zobrazeno na obrázku 2-5) je lokalizovaná 

podoba světově nejvíce pouţívaného vyhledávače Google.com. V posledních letech se 

návštěvností přiblíţil české jedničce Seznam.cz. Do vyhledávače se nemusí ručně registrovat 

ţádné stránky postavené na exotických doménách, o vše se postará algoritmus Googlebot, který 

stránku zaindexuje do několika málo dnů, maximálně týdnů.[10] 

Tento vyhledávač nemá podporu pouze vyhledávání dokumentů na internetu ale  

i obrázků. Stejně jako Seznam.cz lze u něj pouţít různé speciální příkazy ve vyhledávacím 

formuláři.[27] 

2.5 Hodnocení internetových stránek vyhledávači 

Kaţdý internetový vyhledávač má svoji metriku pro hodnocení relevantnosti 

jednotlivých stránek. Nicméně všechny dnešní vyhledávače fungují na zhruba stejném principu. 

Základní hodnocení se dělí na On-Page faktory a Off-Page faktory. On-Page faktory, jsou 

faktory, které lze ovlivnit na úrovni zdrojového kódu, kdeţto Off-Page faktory, jsou faktory, 

které jsou mimo zdrojový kód i samotnou stránku. Patří mezi ně praktiky jakou je link building. 
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Komplexněji se těmto kapitolám věnuji kaţdé zvlášť a detailněji v kapitole 2.4, on-page faktory 

a 2.7, off-page faktory. 

2.5.1 Google Page Rank (GPR) 

Google page rank je hodnocení, které poskytuje administrátorům přímo Google. 

Algoritmus hodnotí stránku na stupnici od 0 do 10, kde 0 je nejhorší a 10 je nejlepší. Autory 

algoritmu tak jak byl implementován v začátcích, jsou zakladatelé společnosti Google Lawrence 

Page a Sergey Brin. Algoritmus také nese název po jednom z jejich zakladatelů a to po 

Lawrence Page. Tento algoritmus vychází z Kandall-Weirovy teorie hodnocení, která 

porovnává význam lidí a věcí na základě vlivu, který na sebe různé objekty mají. 

Je to hodnocení hodnověrnosti, kterou daná stránka má. Tato hodnověrnost se předává 

mezi stránkami. Pokud stránka s GPR4 bude odkazovat na další stránky, předá jim tak část své 

hodnověrnosti ale při tom samotná stránka, která odkazuje na stránky s menším GPR 

hodnověrnost neztrácí. Distribuce GPR mezi jednotlivými stránkami (obrázek 2-6). [1][11] 

 

Obrázek 2-6 Distribuce GPR mezi provázanými stránkami 

Je to jeden z mnoha faktorů, které rozhodují o tom, na jakém místě se zobrazí stránka ve 

vyhledávání (SERP) 

2.5.2 Seznam rank 

Seznam Rank je obdoba výše zmíněného Google page ranku. Seznam rank můţe 

nabývat hodnot 0 – 100 a zaokrouhluje se na desítky. Interně se Seznam rank počítá aţ do 255 

ale pro lepší prezentaci a názornost se transformoval do této dnešní podoby. Vypočítává se 

podle toho, jaké stránky na stránku odkazují a kam směřují odkazy, které míří ven z dané 

stránky. V tomto algoritmu je zohledněno i to, jak tematické jsou odkazující stránky.  
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Přesná podoba algoritmu pro výpočet není veřejná. „Nicméně i tak je známé, že se S-

rank vypočítává váženou nelineární kombinací různých veličin, v nichž výrazně převažují off-

page faktory. Výpočet hlavního zdroje ranku se podobá algoritmu Hubs & Authorities Jona 

Kleinberga, ale je upraven tak, aby dával smysl i pro netematické množiny stránek.“
3
 

3 Optimalizace internetové stránky 

3.1 Klíčová slova 

Klíčová slova jsou stručné informace o stránce, pod kterými nachází uţivatelé 

fulltextových vyhledávačů dané stránky.[12] 

 Klíčové slovo: hry, hračky. 

 Klíčová fráze: online hry, dřevěné hračky. 

 Dotaz: sloţitější spojení klíčových slov. 

3.2 Kritéria pro výběr klíčových slov 

Jednotlivá kritéria klíčových slov jsou: 

 Relevance, 

 konkurence 

 četnost. 

3.2.1 Relevance 

Relevance klíčového slova je míra vystihující obsah a cílení dané stránky. Relevantní 

klíčová slova zajišťují příliv potencionálně nejlepších návštěvníků, kteří na stránce naleznou 

přesně to co hledají, čímţ se zvyšuje potencionální šance, ţe z takovýchto návštěvníků budou 

plynout nejlepší příjmy pro danou stránku (uskutečněný obchod, prokliky na reklamní bannery 

aj.). Pro většinu relevantních klíčových slov platí, ţe se pro ně lépe optimalizuje daná stránka
4
 

3.2.2 Konkurence 

Konkurence klíčového slova znamená, kolik vrací jednotlivý fulltextový vyhledávač 

výsledků na vyhledávanou frázi. Jednoslovná klíčová slova většinou mají velkou konkurenci  

a je efektivní cílit na specifičtější, méně konkurenční frázi. Firmě prodávající hračky 

v internetovém obchodě a nabízející téměř všechny různé kategorie hraček, se vyplatí 

optimalizovat stránky na klíčové slovo „hračky“. Pokud firma prodává pouze dřevěné hračky, je 

                                                           

3
 KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO : Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vydání 

první. Brno : Computer Press a. s., 2008. 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5, str. 45. 
4
 Na dotaz „autobazar Ostrava“ bude menší konkurence neţ na obecný dotaz autobazar. 
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efektivnější optimalizovat stránky na klíčovou frázi „dřevěné hračky“.  Dobře zvolená 

konkurence klíčového slova ušetří čas a finance za optimalizaci internetových stránek. 

3.2.3 Četnost 

Klíčová slova, pro která se optimalizuje webová stránka, by se měla vyskytovat 

v obsahu, nadpisech a v metaznačce na stránce. Klíčové slovo se nesmí vyskytovat příliš často  

v textu, jinak mohou fulltextové vyhledávače penalizovat stránku v podobě sníţení pozic 

v SERPu, či sníţením ranku. 

3.2.4 Long tail 

Optimalizace stránky by měla obsahovat více klíčových slov. Optimální počet 

zvolených slov není přesně stanoven. Počet slov závisí na daném tématu, kterému se stránka 

věnuje a na schopnosti postoupit se zvolenými klíčovými slovy na přední pozice ve 

vyhledávačích. 

3.3 Nástroje 

Existuje velká škála nástrojů pro napovídání příbuzných slov. Fulltextové vyhledávače 

nabízejí napovídání slov se statistikami vyhledávání. 

3.3.1 Nástroj fulltextového vyhledávače Seznam.cz 

Nástroj pro napovídání klíčových slov fulltextového vyhledávače Seznam.cz zobrazuje 

statistiky pro přesnou shodu zadaného slova za den a za týden. Data přehledně vykresluje do 

grafu, podle časového úseku, jak se data vyvíjela. Nástroj nabízí statistiky pro přesnou shodu 

(obrázek 3-1) a rozšířenou shodu (obrázek 3-2) pro dotazy obsahující klíčové slovo.[13] 

Obrázek 3-1 Přesná shoda  
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 Obrázek 3-2 Rozšířená shoda 

Nástroj dále nabízí zobrazení příbuzných slov s výpisem hledanosti (obrázek 3-3). 

V tabulce jsou navíc uvedeny statistiky pro přesnou shodu a rozšířenou shodu klíčového 

slova.[13] 

Obrázek 3-3 Nejhledanější dotazy obsahující „seo“ 

3.3.2 Nástroj fulltextového vyhledávače Google.com 

Fulltextový vyhledávač Google.com poskytuje nástroj jménem Keyword Tool. Nástroj 

zobrazuje statistiky pro zadané klíčové slovo, jeho příbuzná slova a fráze. Statistiky obsahují 

konkurenci, celosvětový objem vyhledávání za měsíc a místní objem vyhledávání za měsíc pro 

dané klíčové slovo či frázi (obrázek 3-4).[14] 
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Obrázek 3-4 Ukázka z nástroje Keyword Tool 

K napovídání klíčových slov lze pouţít také nástroj Google Insights for Search sledující 

trendy vyhledávání ve vyhledávači Google.com v průběhu časového období. [19] 

3.4 Optimalizace zdrojového kódu stránky - On-page faktory 

Optimalizaci zdrojového kódu lze snadno a přímo ovlivnit pomocí následujících 

pravidel [2]: 

 Validní kód stránky, 

 odkazy ze stránky, 

 text odkazů, 

 popis obrázků, 

 doména a URL adresy, 

 duplicitní obsah. 
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3.4.1 Validní kód stránky 

Kód stránky by měl být validní podle standardů W3C. Validitu musí splňovat jak 

XHTML, tak i CSS a Javascript kód, ať uţ jsou součástí stránky, nebo jsou do stránky 

přilinkované pomocí tagů XHTML. Vyhledávače v řazení výsledků upřednostňují stránky 

s validním kódem, u kterého je větší pravděpodobnost, ţe bude stránka zobrazena návštěvníkovi 

správně na většině zařízení. [29] 

3.4.2 Odkazy ze stránky 

Ze stránky musí vést pouze odkazy na věrohodné stránky a s tematickým obsahem. 

Pokud nelze zajistit věrohodnost stránky, doporučuje se uvést v odkazu atribut nofolow 

(vyhledávače tento odkaz nesledují). Např. vyhledávač Seznam.cz zohledňuje odkazované 

stránky ze stránky a promítá jejich kvalitu a tematičnost do hodnocení Seznam Rank.[14] 

3.4.3 Text odkazů 

Text odkazu, neboli anchor text, je velmi důleţitý z pohledu optimalizace pro 

vyhledávače. Doporučuje se, aby anchor text obsahoval klíčová slova z odkazované stránky. 

Text odkazu není dobré vytrhnout z kontextu, ve kterém se odkaz nachází.  

Správný anchor text dokáţe robotovi vyhledávače (viz kapitola 1.3.1) napovědět obsah 

stránky a vyhledávač přidá zvýhodnění nalezené fráze ve vyhledávání. Relevantní texty odkazů 

slouţí jako silná technika optimalizace stránek pro vyhledávače. Techniku lze vyuţívat při 

budování zpětných odkazů (kapitola 2.7). 

3.4.4 Popis obrázků 

Obrázek je netextový element vyuţívající k popisu alternativní obsah
5
. Obsah lze 

indexovat vyhledávačem a slouţí jako další technika optimalizace stránek. Alternativní obsah 

neslouţí pouze vyhledávačům, ale i v případě, kdy obrázek nelze zobrazit v prohlíţeči, zobrazí 

se text ze značky alt. Pro tvorbu alternativního obsahu platí stejná pravidla jako pro tvoření 

anchor textu u odkazů (viz kapitola 3.4.3). 

3.4.5 Doména a URL adresy 

Doménové jméno 

Doménové jméno je vhodné volit s ohledem na uţivatele. Nepouţívat dlouhá a špatně 

vyslovitelné slovní spojení. Klíčová slova v doméně mají stále pro vyhledávače význam, i kdyţ 

uţ ne tak významný jako tomu bývalo dříve. Vyhledávače také zohledňují stáří domény. 

                                                           

5
 <img src="obrazek.gif" alt="obrazek"> 
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URL adresy 

Formát URL adresy má být krátký s co nejméně parametry. Je vhodné zvolit přívětivější 

formát URL adresy formou nadpisu stránky (www.domena.cz/nadpis-stranky) neţ např. id 

článku v databázi (www.domena.cz/1875). Správná forma URL adresy stránky podporuje on-

page faktory i off-page faktory stránky při vyuţití linkbuildingu. 

Duplicitní obsah 

Na kaţdé jednotlivé URL adrese musí být umístěn unikátní obsah, ostatní případy 

vnímají vyhledávače jako duplicitní obsah. Např. tyto adresy: 

 http://example.com/foo/ 

 http://example.com/foo 

 http://example.com/ 

 http://example.com/index.php 

Pokud je na stránce http://example.com/foo/ stejný obsah jako na stránce 

http://example.com/foo, je to povaţováno za duplicitní obsah. Jestliţe se na výše uvedených 

stránkách nachází unikátní obsah, je to problém pro návštěvníky z pohledu pouţitelnosti 

stránky. Pokud na stránkách, které se od sebe liší pouhým lomítkem na konci URL adresy, 

uţivatelé naleznou odlišný obsah, tak je to dosti matoucí. 

Tato situace se dá vyřešit na straně serveru a to tak, ţe stránka bez lomítka na konci 

bude přesměrována prostřednictvím kódu 301 na verzi s lomítkem na konci, či naopak. Tento 

případ neplatí pro kořenové URL stránek. [16] 

3.5 Informace pro roboty vyhledávačů 

 Sitemap.xml 

 Robots.txt 

Sitemap.xml 

Vyhledávačům lze usnadnit práci pomocí souboru sitemap.xml. Soubor sitemap.xml 

obsahuje URL adresy stránky ve stromové struktuře. Tím lze zajistit, ţe vyhledávače indexují 

všechny stránky do své databáze. Soubor sitemap.xml nemusí existovat, ale pak není zaručeno 

indexování všech poţadovaných stránek do vyhledávače. Soubor se nachází v kořenovém 

adresáři.[17] 

Robots.txt 

Vyhledávačům lze v souboru robots.txt. explicitně říci, které stránky nemají indexovat. 

Stránky uvedené v souboru nebudou vyhledávačem sledovány ani indexovány. Soubor nemusí 

existovat, a to ani prázdný. Robots.txt se musí nacházet v kořenovém adresáři webové stránky. 

http://www.domena.cz/1875
http://example.com/foo/
http://example.com/foo
http://example.com/
http://example.com/index.php
http://example.com/foo/
http://example.com/foo
http://google-cz.blogspot.com/2010/08/s-lomitkem-nebo-bez.html
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Pokud se nevyuţívá soubor robots.txt, lze vyhledávačům zakázat indexování stránky i pomocí 

metaznačky.[25] 

3.6 SEO copywriting 

 Nadpis, 

 popis, 

 metaznačky. 

Nadpis 

Jeden z hlavních prvků, který musí být na kaţdé stránce unikátní, výstiţný k danému 

obsahu stránky a měl by obsahovat klíčové slova. Nadpis stránky je v XHTML značkách 

<title>Nadpis</title>. Nadpis ohraničený značky title zobrazuje vyhledávač v SERPu jako 

nadpis k výstřiţku dané stránky.  

Popis 

Méně významná, ale uţitečná část stránky je popis
6
. Popis spadá do kategorie metadat a 

obsahuje popis konkrétní stránky. Do popisu lze také umístit klíčová slova a není na kaţdé 

podstránce unikátní. Popis stránky nedokáţe přímo ovlivnit pozici v SERP vyhledávače 

google.com, ale můţe výrazně zvýšit počet kliků na odkaz na stránku, protoţe popis je součást 

výstřiţku ve výsledcích. Seznam.cz informace z popisu stránky příliš nevyuţívá a do výstřiţku 

promítá hlavně vyhledávanou frázi.[23][24] V metaznačkách se vyskytují: 

 informace vyhledávačům, 

 kódování stránky (např. UTF8), 

 jazykové nastavení, 

 jméno autora, 

 klíčová slova. 

3.6.1 Nadpis a obsah stránky 

Nadpis 

Nadpisy na stránce jsou umístěny v tagu (H1, H2, atd.). Na kaţdé stránce je pouze jeden 

nadpis úrovně jedna (H1). Struktura nadpisů se musí dodrţovat a nepřeskakovat z nadpisu první 

úrovně na nadpis čtvrté úrovně apod.  

                                                           

6
 <meta name="description" content="Popis stránky." /> 
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Obsah 

Text stránky musí obsahovat strukturované odstavce psané přehledně a srozumitelně 

pro danou cílovou skupinu návštěvníků. Klíčová slova v obsahu musí být v přímém poměru 

s mnoţstvím textu. Pokud se vyskytuje na stránce mnoho klíčových slov, fulltextové 

vyhledávače penalizují tyto stránky. Důleţité informace a klíčová slova v textu je potřeba 

zvýrazňovat pomocí párových XHTML značek <b></b> a <strong></strong>. 

3.7 Budování zpětných odkazů – Off-page faktory 

Budování zpětných odkazů spadá do kategorie off-page faktorů, které nelze ovlivnit 

přímo na úrovni stránky a zdrojového kódu. Zpětné odkazy se dělí na následující kategorie: 

 PR články, 

 registrace do katalogů, 

 nákup odkazů, 

 výměna odkazů, 

 přirozené zpětné odkazy. 

3.7.1 Public Relations články 

Do PR článků lze umístit více neţ jeden odkaz na stránku a propagovat stránky na 

blozích a magazínech. PR články se dělí: 

 placené, 

 neplacené. 

Neplacené 

K propagaci vlastních stránek pomocí neplacených PR článků lze vyuţít různé blogy  

a stránky k tomu určené. Na většině stránek je moţné vloţit své PR články zdarma. 

Placené 

Placená varianta usnadňuje vkládání jednoho článku na více PR webů zároveň. Např. 

projekt http://www.prclanky.cz/ umoţňuje vkládat jednou napsaný článek aţ na desítky PR 

webů, za cenu, která se odvíjí od mnoţství webů, na které se daný článek umístí.  

http://www.prclanky.cz/
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3.7.2 Registrace do katalogů 

Registrací stránky do katalogů lze získat zpětné odkazy na registrovanou stránku. 

V katalogu se nachází název stránky a její popis. Důleţité je co nejlépe vystihnout stránku 

pomocí textu, který bude obsahovat relevantní klíčová slova, na která je daná stránka 

optimalizována. 

 Placená registrace: přednostní výpis stránky ve výsledcích vyhledávání a tím lepší 

umístění odkazu na stránku. Stránku lze registrovat do větších a lépe hodnocených 

katalogů fulltextovými vyhledávači. 

 Neplacená registrace: nelze ovlivnit umístění odkazu na stránku. 

3.7.3 Nákup odkazů 

Nákup odkazů je přímá cesta k získání cílených a hodnotných zpětných odkazů. Placený 

odkaz se objevuje na stránkách, které se přímo určí. Není výjimkou, ţe se zpětný odkaz 

nakupuje převáţně na hlavní stránce, která má nejvyšší ranky a dobré hodnocení vyhledávači. 

Mezi další moţnosti nákupu odkazů patří, nákup odkazů na podstránkách nebo jejich 

kombinace. Nezbytností je také zvolit správný anchor text odkazu. 

3.7.4 Výměna odkazů 

Výměna odkazů je obdoba nakupování odkazů s tím rozdílem, ţe cenou za umístění 

odkazu je vloţení odkazu i na stránku vlastníka. Existují různé typy výměny odkazů: 

 A-B: domena.cz odkazuje na stránku stranka.cz a naopak 

 A-B-C: domena.cz odkazuje na stránku stranka.cz a priklad.cz odkazuje na stránku 

domena.cz 

Výměna typu A-B-C je daleko efektivnější neţ výměna typu A-B. 

3.7.5 Přirozené zpětné odkazy 

Přirozené zpětné odkazy jsou nejlepší způsob linkbuildingu, které se nemusí nakupovat 

ani vyměňovat na ostatních stránkách a stránka je získává v průběhu své ţivotnosti. Mnoţství 

získaných odkazů lze ovlivnit pouze zajímavou tématikou stránky. 
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Nástroje 

Uţitečný nástroj pro získání přehledu o odkazech vedoucích na stránku, je Yahoo! Site 

Explorer. Vstupní data jsou doména stránky. Zpětné odkazy vedoucí na doménu se zobrazí po 

rozkliknutí poloţky inlinks. Zde lze dohledat přibliţný celkový počet zpětných odkazů i 

jednotlivé zpětné odkazy (obrázek 3-5).[30][17] 

Obrázek 3-5 Nástroj Yahoo! Site Explorer 
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4 STÁVAJÍCÍ STAV 

V segmentu analýzy SEO existuje několik hotových řešení zabývajících se analýzou 

webových stránek pro vyhledávače a analýzou klíčových slov z pohledu umístění ve 

vyhledávačích. Některá řešení jsou zcela zdarma a volně dostupná registrovaným uţivatelům  

(v české republice tyto sluţby nabízí např. internetový projekt seo-servis.cz). Zaměřil jsem se na 

několik hotových řešení a to jak na placené, tak i zdarma přístupné nástroje. Mezi zkoumané 

projekty patřily níţe uvedené nástroje. 

4.1 Seo-service.cz: 

Projekt je v česku jeden z nejznámějších a nejpouţívanějších. Projekt je zaměřen na 

české a slovenské administrátory WWW stránek. Jeho pouţívání není svázáno s ţádnými 

poplatky od uţivatelů a je tedy volně dostupný zdarma. Bez registrace uţivatele jsou přístupné 

funkce a analýzy, ale bez moţnosti ukládání výsledků a zpětného porovnání jednotlivých dat 

např. pomocí grafů a tabulek. Historii výsledků lze získat aţ po registraci na stránce seo-

service.cz. [20] 

4.1.1  Zdrojový kód 

Analýza zdrojového kódu WWW stránky obsahuje základní testy. Mezi testy patří 

kontrola metaznaček, nadpisů, mnoţství textu na stránce, kontrola validity zdrojového kódu, 

mnoţství kaskádových stylů, javascriptu aj. Kaţdý jednotlivý bod má danou svoji váhu a dle 

toho stránka dostává hodnocení. Výsledkem je skóre WWW stránky na stupnici od 0 do 100 

bodů, kde 100 bodů je nejlepší dosaţený výsledek. 

4.1.2 Analýza klíčových slov a textu: 

Vstupní data jsou URL adresa stránky, klíčové slova a jazyk, pro který se mají pouţít 

stop slova
7
. Ve výsledcích jsou zobrazena data pro nejčastější slova, která se vyskytují na 

testované WWW stránce. Pro pouţívaná slova je vyčíslen počet výskytů a procentuální 

zastoupení jaké slovo na stránce zaujímá. 

Ve výsledku testu jsou zobrazena slova v tabulce s přiřazeným rankem pro konkrétní 

slovo a místo výskytu slova (např. slovo se vyskytuje v textu nebo v hlavičce). Není zde ţádná 

funkce pro napovídání dalších klíčových slov, které by umoţnily optimalizaci testované WWW 

stránky a tím zajistily lepší long tail
8
 pro WWW stránku. 

4.1.3 Vyhledávače  

Lze provést analýzu pouze pro jedno klíčové slovo či frázi při jednom testu. 

                                                           

7
 Slova, které nenesou samy o sobě ţádný význam, např. a, nebo, aby, aj. 

8
 Dlouhý ocas – stránka by neměla být cílena pouze na jedno konkrétní slovo, ale na mnoţinu klíčových 

slov pro větší šanci, ţe se návštěvník dostane právě na danou stránku pomocí vyhledávače. 
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 Vstupní data jsou doména testované WWW stránky, klíčové slovo nebo fráze, 

jazyková specifikace 

 Testování probíhá pro předem definované vyhledávače – Google, Seznam, Bing, 

Jyxo a Morfeo 

 Výsledkem je pozice pro dané slovo v definovaných vyhledávačích 

 Zpětné odkazy a indexované stránky ve vyhledávačích pro testovanou WWW 

stránku 

4.1.4 Síla webu 

 Vstupní data jsou URL adresa WWW stránky, jazyková specifikace 

 Analýza sleduje ranky stránky – Pagerank, Srank, Alexa rank 

 Zpětné odkazy na doménu, z katalogu dmoz.org, wikipedia.org a Delicious.com 

 Indexované stránky ve vyhledávači Google 

 Stáří domény 

4.2 Link-assistant.com 

Nástroj je placený a skládá se z více programů. Je moţné software vyzkoušet ve verzi 

trial, ale nelze ukládat výsledky testů a analýz. Lze zakoupit pouze Rank Tracker Professional, 

coţ je program na kontrolování WWW stránky na pozice klíčových slov ve vyhledávačích.  

Vyhledávačů je v nabídce mnoho (370+ vyhledávačů) a je podporována spousta zemí 

včetně České republiky. Samostatný program Rank Tracker Professional stojí $99.75. Je 

moţnost zakoupení i celého balíku programů, který obsahuje celkem 4 programy (Rank 

Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass a LinkAssistant). Pro tuto práci je nejzajímavější jiţ 

zmiňovaný Rank Tracker a WebSite Auditor. Celý balík programů stojí $249,75. Pro fungování 

výše zmíněných programů je zapotřebí mít na počítači nainstalováno Java JDK.[21] 

4.2.1 Rank Tracker  

 Analýza umístění webových stránek ve vyhledávačích na dané klíčové slovo, 

 370+ vyhledávacích enginů pro různé země, 

 Vykreslování grafů u více testů pro jedno klíčové slovo a lepší přehled vývoje, 

 Zobrazuje změny pozic od posledního testu, 

 Prohledávání do stého záznamu ve výsledcích vyhledávače, 

 Napovídání příbuzných slov dle zadaného slova pomocí různých webových sluţeb 

(např. Google AdWords Keyword Tool, Yahoo! Search Assist a jiné), 

 Aktualizace ručně pro kaţdou WWW stránku, nebo na pozadí. 
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4.2.2 WebSite Auditor 

WebSite Auditor patří do oblasti analýzy webových stránek. Program vyhledá všechny 

podstránky a poté analyzuje: 

 Zjištění PageRanku, 

 Výpis titulku, popisku a dalších parametrů pro kaţdou jednotlivou stránku zvlášť, 

 Kontrola validity kódu, 

 Dostupnost stránky (HTTP response), 

 Počet odkazů ze stránky. 

4.2.3 SEO SpyGlass 

Program má za úkol najít zpětné odkazy na WWW stránku a následně je analyzovat. 

K tomuto účelu program vyuţívá Search Backlinks in Yahoo! Výstupem programu jsou: 

 Výpis zpětných odkazů na stránku, 

 analýza stránek, na kterých se odkaz nachází (nadpis, popis, PageRank, anchor text 

odkazu a jiné). 

4.2.4 LinkAssistant  

Pro posílení WWW stránky ve vyhledávačích se pouţívá výměna nebo nákup odkazů. 

Lze v programu vytvořit kampaň, zadat URL adresu, anchor text zpětného odkazu a program 

bude kontrolovat, zda se odkaz nachází na stránkách, kde je koupený odkaz, případně 

vyměněný odkaz. 

4.3 Collabim.cz 

Collabim.cz je placený nástroj, ale lze jej vyzkoušet i zdarma. Nástroj v bezplatné verzi 

umoţňuje přidat pouze jednu webovou stránku a nepodporuje funkci Side Finder pro nalezení 

moţných stránek na kterých lze získat zpětné odkazy nebo jinou formu propagace. Collabim.cz 

umoţňuje spolupracovat v týmu pomocí sdílení dat o jiţ vytvořených kampaních, 

přihlašovacích údajích k internetovým stránkám, ceníkům reklam atd. Ceny placených verzí se 

odvíjí od mnoţství zpravovaných internetových stránek nástrojem Collabim.cz. Nejlevnější tarif 

(Basic) umoţňuje spravovat aţ 5 webů s podporou nástroje Find Finder a stojí 450Kč/měsíc. Za 

to nejdraţší nástroj (Premium) umoţňuje správu aţ 100 webů s podporou nástroje Find Finder 

za 6000Kč/měsíc. Jednotlivé funkce nástroje jsou popsány níţe. [26]  
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4.3.1 Klíčová slova 

Napovídání klíčových slov pomocí nástroje Google Keyword Tool a nástroje 

Seznam.cz. U kaţdého klíčového slova jsou statistiky hledání a relevantnost klíčového slova. 

Jednotlivá slova lze přidávat k registrované stránce. Po přidání slov se provedou testy na pozice 

stránky ve vyhledávačích Google.cz a Seznam.cz. Nástroj lze propojit s webovou sluţbou 

Google Analytics, pomocí které se v seznamu klíčových slov zobrazí i konverzní poměr pro 

jednotlivá slova.[31] 

4.3.2 Site Finder 

Nástroj vyhledává tematické stránky, na kterých lze získávat zpětné odkazy, články 

nebo jiné formy propagace. Site Finder je k dispozici pouze pro majitele jednoho z placených 

tarifů. Nalezené stránky, lze filtrovat pomocí mnoţství indexovaných stránek a zpětných 

odkazů. Stránku lze najít i pomocí zadání části nebo případně celé URL adresy. Součástí výpisu 

je rank stránky, který je vypočítán podle pozic ve výsledcích pro vyhledávání klíčových slov.  

4.3.3 Spravování marketingové kampaně  

Pomocí nástroje spravování reklamní kampaně lze usnadnit například registrování 

internetového obchodu do vyhledávačů zboţí. Pro kaţdou registraci se v systému vytvoří 

poloţka, které je moţné přidávat v průběhu poznámky, přikládat faktury aj. Součástí nástroje je 

rozšíření pro internetový prohlíţeč Mozilla Firefox. Rozšíření usnadňuje uţivateli registraci do 

vyhledávačů zboţí, pomocí uloţených hodnot o stránce a snadném vkládání daných hodnot do 

formulářů.  
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5 Zadání pro vlastní nástroj validace stránek 

S informačním systémem budou pracovat administrátoři internetových stránek. Systém 

nabízí funkce pro validaci internetových stránek, kontrolu pozic specifikovaných klíčových slov 

ve vyhledávačích a následné zobrazování historie pomocí grafů. Při zadávání nových klíčových 

slov je k dispozici nástroj pro napovídání tematicky shodných nových slov. 

Základní funkce jsou: 

 Validace internetových stránek z hlediska on-page faktorů 

 Kontrola ranků stránky a sledování jejich vývoje v grafech 

 Kontrolování pozic ve vyhledávačích na specifikovaná klíčová slova a zobrazování 

vývoje pozic v grafu 

 Napovídání tematických klíčových slov 

 Napovídání moţné konkurence na stejná klíčová slova 

 Zobrazení pozic ve vyhledávačích konkurence na stejná klíčová slova 

5.1 Specifikace poţadavků 

V této kapitole jsou uvedeny konkrétní funkce informačního systému a jeho vstupy  

a výstupy. 

5.1.1 Funkce informačního systému 

 Registrace a přihlášení 

 Přehled a správa internetových stránek 

 Přidělení a odebrání práv ostatním uţivatelům k prohlíţení nebo spravování 

jednotlivých stránek 

 Kontrola on-page faktorů jednotlivých stránek 

 Kontrola ranků stránky, archivování v databázi a následné vykreslování vývoje 

ranků v grafech 

 Spravování klíčových slov pro danou internetovou stránku 

 Kontrola pozic na specifikovaná klíčová slova ve vyhledávačích a ukládání do 

databáze 

 Vykreslování vývoje jednotlivých klíčových slov v grafech 

 Napovídání moţné konkurence podle specifikovaných klíčových slov 

 Spravování konkurence 

 Výpis pozic na specifikovaná klíčová slova konkurence 
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 Napovídání nových klíčových slov 

 Kontrola on-page, off-page faktorů a kontrola pozic ve vyhledávačích na daná 

klíčová slova stránky je moţná i bez přihlášení 

5.1.2 Vstupy Informačního systému 

 Informace o uţivateli – e-mail, uţivatelské jméno, heslo 

 Informace o stránce – doména stránky 

 Jednotlivá klíčová slova – klíčové slovo 

 Konkurence stránky – doména konkurenčního webu 

5.1.3 Výstupy Informačního sytému 

 Přehled registrovaných internetových stránek 

 Přehled stránek, které má uţivatel právo prohlíţet a editovat 

 Přehled stránek, které má uţivatel právo pouze prohlíţet 

 Přehled klíčových slov a jejich pozic 

 Přehled historie pozic na daná klíčová slova v grafech 

 Přehled moţné konkurence stránky 

 Přehled uţivatelů, kteří mají právo prohlíţet nebo editovat registrované stránky 

 Výsledek testu on-page faktorů 

 Přehled ranků stránky a jejich vývoje v daném časovém intervalu 

 Výpis moţných tematických klíčových slov k zadanému slovu 
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Okolí systému 

Okolí navrhovaného systému je zobrazeno v diagramu (obrázek 5-1). Okolí systému se 

skládá z Administrátora internetových stránek, administrátora systému, internetové stránky a 

fulltextového vyhledávače. 

 

Obrázek 5-1 Kontextový diagram okolí systému  

5.1.4 Nefunkční požadavky: 

Informační systém je implementován tak, aby byl nezávislý na operačním systému.  

To znamená, ţe můţe běţet jak na operačním systému Windows, tak i na operačním systému 

Linux. Pro nasazení do provozu není nutné vynakládat ţádné finanční prostředky pro nákup 

licencí operačního systému ani databázového stroje. Informační systém bude v průběhu svého 

běhu generovat zvýšené nároky na konektivitu z důvodů stahování stránek s výsledky hledání 

vyhledávačů. 

5.2 Hodnocení internetové stránky 

Jedna z funkcí systému je hodnocení zadané internetové stránky. Hodnocení se skládá 

z následujících částí: 

 Hlavička dokumentu, 

 zdrojový kód, 

 struktura nadpisů, 

 doplňující informace. 
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5.2.1 Hlavička dokumentu 

Hlavička dokumentu je část dokumentu uzavřena do párových značek <head></head>. 

V Této části stránky můţe získat aţ 55 bodů ze 100. Dále jsou rozepsány jednotlivé hodnocené 

části a jejich podíl na celkovém ohodnocení. 

 Nadpis – 19 bodů 

 Popis – 5 bodů 

 Klíčová slova – 5 bodů 

 Autor – 1 bod 

 Informace pro roboty – 5 bodů 

 Definice dokumentu – 1 bod 

 Znaková sada – 19 bodů 

5.2.2 Zdrojový kód 

U zdrojového kódu je nejdůleţitější jeho validita, ta zaručuje, ţe se stránka zobrazí ve 

většině dostupných prohlíţečů správně. Důleţité je také kolik javascriptového kódu  

a kaskádových stylů se nachází přímo ve zdrojovém kódu stránky. Javascriptový kód  

a kaskádové styly, by se měli nacházet ve zvláštním souboru. V části zdrojový kód můţe 

stránka získat aţ 15 bodů ze 100. 

 Validní stránka – 7 bodů 

 Velikost stránky – 0 bodů (pouze informativní charakter) 

 Javascript na stránce – 4 body (pokud se na stránce nenachází ţádný – 4b, do 1kB – 

2 body, jinak 0 bodů) 

 CSS na stránce – 4 body (pokud se na stránce nenachází ţádný – 4b, do 1kB – 2 

body, jinak 0 bodů) 

5.2.3 Nadpisy 

Stránka by měla dodrţovat danou strukturu nadpisů a neskákat mezi jednotlivými 

úrovněmi. 

 Struktura nadpisů – 10 bodů¨ 

5.2.4 Doplňující informace 

Mezi doplňující informace patří jak hodnocené kritéria stránky, tak i ty, které mají 

pouze informativní charakter. Informace zobrazené v části doplňující informace jsou 

následující: 
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 Vnořené tabulky – 1 bod (pokud neobsahuje ţádné vnořené tabulky) 

 Alternativní obsah u netextových elementů – 8 bodů 

 Celkový objem textu na stránce – 6 bodů 

 Stránka obsahuje soubor sitemap.xml – 5 bodů 

5.3 Celková analýza 

V systému bude implementována funkce celkové analýzy. Celková analýze je 

ohodnocení stránky a její konkurence na základě pozic ve vyhledávači a následné vykreslení 

výsledků do grafů. Jednotlivé pozice budou bodově ohodnoceny (první pozice se rovná sto 

bodů, stá pozice se rovná jeden bod). U kaţdého klíčového slova lze nastavit jeho váhu na 

stupnici od 1 do 10. Váha klíčového slova ovlivňuje získané body a tím celý výsledek celkové 

analýzy. Bodové ohodnocení pozic je poté sečteno a výsledek je vykreslen do grafu na ose X a 

na ose Y se nachází datum a čas, kdy byl test proveden. Výsledkem budou čtyři grafy, ve 

kterých bude zakresleno: 

 Bodové ohodnocení pozic ve vyhledávači Seznam.cz, 

 bodové ohodnocení pozic ve vyhledávači Google.cz, 

 součet bodů z vyhledávačů Seznam.cz a Google.cz, 

 součet bodů všech skenovaných vyhledávačů (Seznam.cz, Google.cz, Bing.cz, 

Centrum.cz a Jyxo.cz). 

Funkci celkové analýzy neumoţňuje ţádný konkurenční nástroj zkoumaný v  

kapitole č. 4. Uţivatel získá pomocí funkce přehled, jak si stojí celkově ve vyhledávačích na 

předem stanovená slova oproti své konkurenci a jak se tyto pozice vyvíjí v určitém časovém 

úseku. 

5.4 Analýza informačního systému 

Analýza je druhý krok softwarového procesu. Zaměřuje se na důkladnou studii 

(poznání, popis, modelování) řešeného problému před zahájením řešení a implementací. 

Analýza se skládá z několika kroků a těmi jsou datová a funkční analýza. Výsledkem analýzy je 

návrh struktury databáze a jednotlivé operace, funkce, algoritmy prováděné nad databází. 

5.4.1 Datová analýza 

Výstupem datové analýzy je vhodně navrţené struktura databáze vycházející ze 

specifikace zadání. Výsledná struktura je ve 3NF. a jsou zohledněny i další jednotlivé problémy 

jako je redundance, konzistence a integrita. 
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Lineární zápis 

Ze zadání jsou vybrány jednotlivé evidence objektů, určí se jejich vzájemné závislosti 

(cizí klíče). U kaţdé entity je určen klíčový atribut, pokud ţádná vlastnost entity není unikátní, 

vytvoří se nový umělý atribut, který je unikátní pro kaţdou jednu entitu. 

Ukázka lineárního zápisu entit 

Elpod_all_user(ea_user_id, ea_user_name, ea_user_mail, ea_user_password, 

ea_user_role) 

Kompletní lineární zápis je v příloze č. 2. 

Konceptuální model 

Konceptuální model identifikuje entitní typy a vazby mezi entitami, které se v databázi 

budou evidovat. Jiţ vytvořený lineární zápis entit převedeme do grafické podoby. Výsledný ER 

diagram navrhovaného systému je znázorněn na další straně (obrázek 5-2). 
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Obrázek 5-2 ER Diagram 
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Datový slovník 

Datový slovník neboli systémový katalog popisuje strukturu uloţenou v databázi. 

Slovník obsahuje všechny entitytní typy, atributy a jejich vlastnosti (typ, primární klíč, unikátní 

aj.). Ukázka datového slovníku (tabulka 5-1). 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_web_id bigint 20 Ne PK Primární 

Es_web_id_user bigint 20 Ne FK Index 

Es_web_url varchar 255 Ne - - 

Es_web_date date - Ne - - 

Tabulka 5-1 Ukázka datového slovníku 

Kompletní datový slovník se nachází v příloze č. 1. 

5.4.2 Funkční analýza 

Prvním krokem funkční analýzy je specifikace procesů, které budou prováděny uvnitř 

informačního systému, pomocí Use Case
9
 diagramu (obrázek 5-3). Hlavními aktéry v Use Case 

diagramu jsou uţivatelé rozděleni na jednotlivé skupiny. Use case diagram popisuje akce mezi 

jednotlivými uţivateli (Administrátor, registrovaný a neregistrovaný uţivatel) a jednotlivými 

částmi informačního systému.  

                                                           

9
 Diagram případů uţití. 
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Obrázek 5-3 Use Case diagram Informačního systému 

Procesy 

V obrázku č. 5-2 jsou znázorněny procesy systému. V této podkapitole budou jednotlivé 

procesy popsány a znázorněny pomocí diagramu datových toků (DFD) a sekvenčního diagramu. 

Správa účtu 

Správa účtu jednotlivých uţivatelů. 

 CreateUser (vytvoření nového uţivatele) 

 Vstup: e-mail, uţivatelské jméno, heslo 

 InsertUser (přidání uţivatele) 

 Kontrola, zda neexistuje uţivatel s daným uţivatelským jménem nebo e-mailem 

 UpdateUser (editace uţivatele) 

 DeleteUser (smazání uţivatele) 
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 Kontrola, zda neexistuje ţádná internetová stránka s idUser 

Autorizace a autentizace 

Přihlášení uţivatele a následná kontrola práv pro vykonání jednotlivých akcí nebo 

prohlíţení statistik stránek. 

 Login (přihlášení uţivatele) 

o Vstup: e-mail, heslo 

 CheckPermission (kontrola oprávnění uţivatele, pro prohlíţení dané stránky) 

 Logout (odhlášení uţivatele) 

Spravování stránky 

Správa a přidávání jednotlivých internetových stránek 

 InsertWeb (přidání internetové stránky) 

o Vstup: doména doménové stránky 

 DeleteWeb (smazání internetové stránky) 

o Kontrola: K internetové stránce nesmí být přidány ţádné oprávnění 

dalším uţivatelům k prohlíţení nebo spravování stránky. 

Kontrola stránky 

Kontrola on-page faktorů stránky je znázorněna DFD diagramem (obrázek 5-4) a 

sekvenčním diagramem (obrázek 5-5). 

 

Obrázek 5-4 Diagram datových toků kontroly stránky 
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Obrázek 5-5 Sekvenční diagram kontroly stránky  

Kontrola ranků 

Kontrola ranků stránky kontroluje GPR, SR, zpětné odkazy, mnoţství indexovaných 

stránek ve vyhledávačích, popularitu stránky ve vyhledávačích apod. Proces je znázorněn 

v diagramech níţe, DFD (obrázek 5-6) a sekvenční diagram (5-7). 

 

Obrázek 5-6 Diagram datových toků kontroly ranků 
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Obrázek 5-7 Sekvenční diagram kontroly ranků 

Spravování oprávnění 

Spravovat oprávnění mohou administrátoři internetových stránek, kteří mají uloţenou 

alespoň jednu stránku ve svém účtu. Uţivatelé mohou přidávat oprávnění (uţivatel, 

spolumajitel) k jednotlivým stránkám, kterými jsou vlastníky. Oprávnění lze později i odstranit 

konkrétnímu uţivateli. 

 AddPermission (přidání oprávnění konkrétnímu uţivateli) 

o Vstup: e-mail cílového uţivatele, typ oprávnění 

 DeletePermission (smazat oprávnění konkrétnímu uţivateli) 

Konkurence 

Napovídání konkurenčních internetových stránek, které se vyskytují ve vyhledávačích 

na předních pozicích (do padesátého místa). Konkurence je napovídána podle klíčových slov 

náleţících ke stránce. Proces je detailněji rozpracován v DFD (obrázek 5-8) a v sekvenčním 

diagramu (obrázek 5-9). 

 

Obrázek 5-8 Diagram datových toků konkurence 
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Obrázek 5-9 Sekvenční diagram konkurence 

Klíčové slovo 

Kaţdé klíčové slovo je přiřazeno jedné nebo více registrovaným internetovým stránkám 

a kaţdá internetová stránka můţe mít kaţdé klíčové slovo právě jednou. Klíčová slova lze 

přidávat hromadně a nemusí se tak přidávat pouze po jednom (jako oddělovač slouţí znak 

nového řádku). 

 InsertKeyword (přidání klíčového slova) 

o Vstup: Klíčové slovo 

o Kontrola, zda dané klíčové slovo jiţ není k dané stránce přiděleno 

 DeleteKeyWord (smazání klíčového slova) 

Prohlíţení stránky 

Prohlíţet statistiky stránky můţe majitel registrované stránky a uţivatelé s přiděleným 

oprávněním (uţivatel, spolumajitel). 

 ViewWebDetail (klíčová slova a jejich pozice ve vyhledávačích, přehled vývoje 

v grafech, přehled pozic konkurenčních webů) 

 ViewWebRanks (ranky internetové stránky a přehled jejich vývoje v grafech) 
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Kontrola pozic ve vyhledávačích 

Kontrola pozice ve vyhledávačích na přidaná klíčová slova a zaznamenávání jejich 

historie. Detail procesu je znázorněn v DFD (obrázek 5-10) a sekvenčním diagramu (5-11). 

 

Obrázek 5-10 Sekvenční diagram kontroly pozic ve vyhledávačích 
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Obrázek 5-11 Diagram datových toků kontroly pozic ve vyhledávačích 

Celková analýza 

Celková analýza vypočítává hodnocení stránky podle pozic klíčových slov. První pozice 

se rovná sto bodů a stá pozice se rovná jednomu bodu. Výsledky jsou vykresleny do grafu pro 

stránku a její zadanou konkurenci. Proces je rozkreslen pomocí DFD diagramu (obrázek) a 

sekvenčního diagramu (obrázek) 

 

Obrázek 5-12 DFD diagram celkové analýzy 
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Obrázek 5-13 Sekvenční diagram celkové analýzy 



 

40 

 

6 Implementace 

Po dokončení datové a funkční analýzy je dalším krokem implementace systému. 

Součástí implementace je výběr vhodné platformy a nástrojů pouţívaných při vývoji. 

6.1 Návrh implementace 

Jako webový server byl zvolen Apache [32], který je zdarma, je poskytován jako open 

source a běţí nad operačními systémi Unix a Windows. Implementovaná aplikace je čistě 

webového charakteru, a proto byl zvolen webový Framework Nette 2.0 [33]. Framework Nette 

je napsán ve skriptovacím jazyce PHP 5.3 [34] a podporuje oblíbené techniky vývoje jako je 

MVP, DRY, KISS a usnadňuje práci s technologií AJAX. Nette framework myslí na SEO při 

vývoji webových aplikací a vyuţívá kononizace URL. Framework je uvolněn pod GPL licencí, 

to znamená, ţe jej lze pouţít i pro komerční účely.  

Podle zadání systému byl zvolen SŘBD MySQL [35]. MySQL lze pouţít v licenci, 

která je zdarma a to i ke komerčním účelům. Výhodou je dobrá spolupráce a ovladače pro 

většinu dostupných programovacích a skriptovacích jazyků. 

Ve skriptovacím jazyce PHP 5.3 je nutné mít doinstalovány další rozšíření, která nejsou 

součástí kaţdé běţné instalace. Aplikace vyuţívá pro stahování zdrojových kódů externích 

stránek rozšíření curl a pro práci s grafikou (vykreslování grafů) knihovnu Bundled GD. Pro 

dotazování na výsledky vyhledávání fulltextového vyhledávače Seznam.cz je pouţita webová 

sluţba YQL [36] (Yahoo! Query Language). YQL zvyšuje mnoţství requestů, které mohou na 

tento vyhledávač denně přijít, aniţ by naše sluţba nebyla penalizována ze strany vyhledávače 

Seznam.cz. Ukázka pouţití: 

$yqlUrl = "http://query.yahooapis.com/v1/public/yql"; 

$query = "select * from html where url='".$url."'"; 

$queryUrl = $yqlUrl . "?q=" . urlencode($query) . "&format=xml"; 

$session = curl_init($queryUrl); 

… 

$source = curl_exec($session); 

YQL vyuţívá syntaxi velmi podobnou syntaxi SQL a lze provádět i filtrování 

zdrojového kódu na úrovni dotazu. U dotazování na výsledky ostatních fulltextových 

vyhledávačů, se pouţívá rozšíření PHP curl, které umoţňuje simulovat HTTP regest, jako by 

byl z internetového prohlíţeče. Simulaci internetového prohlíţeče navíc supluje funkce, která 

pro jednotlivé dotazy vybírá náhodné specifikace internetových prohlíţečů. Pro parsování 

některých stránek se vyuţívá knihovna PHP Simple HTML DOM Parser [37], pomocí které, jde 

vyhledávat v HTML dokumentu na základě jednotlivých značek a jejich atributů. Grafy jsou 

vykreslovány pomocí knihovny JpGraph [43]. Některé části, které generují velkou zátěţ na 

databázový stroj jsou cachovány pomocí Nette Framework. 

Jako databázová vrstva je vyuţit framework Dibi, který je dostupný přímo 

k frameworku Nette. 
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K zobrazení a stylování stránek jsou vyuţity technologie HTML a CSS. Pro animaci  

a dostylování jednotlivých elementů stránky byl zvolen skriptovací jazyk Javascript 

s frameworkem jQuery a jQueryUI. Pro výchozí vzhled celé aplikace byla pouţita šablona [38] 

napsaná a nastylovaná v HTML a CSS. 

6.2 Nástroje pro implementaci 

Pro modelování databázového schématu byl vyuţit nástroj MySQL Workbench [39] a 

pro spravování databáze bylo zvoleno webové rozhraní Adminer [40]. Samotná implementace 

systému probíhala ve vývojovém nástroji Netbeans [41] 6.9, pro který existuje doplněk [42] pro 

webový framework Nette. Pro průběţnou archivaci a verzování jednotlivých částí systému byl 

pouţíván nástroj Git a webová sluţba github.com. 

6.3 Testování 

Samotný systém byl nasazen a otestován na operačním systému Linux (Ubuntu 10.10) a 

na systému Windows 7 Professional 64bit. Byly zvoleny shodné verze webového serveru 

Apacher, MySQL a PHP. Po krátkém testování bylo zjištěno, ţe celý systém má ve většině 

případů rychlejší odezvy na systému Linux, v některých případech je dokonce aţ 2x rychlejší. 

Aplikace byla testována nad systémem Windows i na předem nakonfigurovaném řešení Wamp  

server [43]. Wamp server obsahuje webový server Apache a skriptovací jazyk PHP. U tohoto 

řešení byla zjištěna závaţná chyba. Při pouţívání rozšíření PHP curl, docházelo ke kritické 

chybě při vypršení timeoutu dotazu, namísto vrácení hodnoty false. 

Aplikace byla testována z pohledu pouţitelnosti a chybovosti. Testovány byly také 

jednotlivé formuláře (vstupy) a funkčnost funkcí informačního systému. Při testování aplikace 

se nevyskytly ţádné závaţné, či kritické chyby. Ukázka ošetření vstupů registračního formuláře 

(obrázek 6-1). 

 

Obrázek 6-1 Ukázka ošetření vstupů registračního formuláře 
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Při práci s funkcemi nástroje, uţivatel dostává zpětnou vazbu prostřednictvím textových 

zpráv o zdaření nebo nezdaření operace (obrázek 6-2). 

 

Obrázek 6-2 Informování uţivatele o úspěchu nebo neúspěchu operace 

U akcí, které mají za úkol vymazat data z databáze je uţivateli zobrazena zpráva, která 

zabrání nechtěné ztrátě dat. Data jsou vymazána pouze v případě, ţe uţivatel akci potvrdí 

(obrázek 6-3). 

 

Obrázek 6-3 Potvrzovací dialog při mazání dat 

Pozice pro jednotlivá klíčová slova jsou ukládána do databáze a je moţné vykreslovat 

grafy pro dané slovo a vyhledávač (obrázek 6-4). 
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Obrázek 6-4 Graf vývoje klíčového slova ve vyhledávači 

Lze sledovat vývoj popularity stránky, nebo mnoţství indexovaných stránek ve 

vyhledávačích (obrázek 6-5). 

 

Obrázek 6-5 Vývoj popularity stránky a mnoţství indexovaných stránek 

Do grafů se vykreslují i ranky jako GPR, SR, Alexa rank aj. pro danou stránku stránku a to i jak se 

v průběhu času ranky vyvíjely (obrázek 6-6). 
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Obrázek 6-6 Přehled jednotlivých ranků 

Napovídání moţné konkurence podle zadaných klíčových slov ke stránce (obrázek 6-7). 

Na obrázku 6-7 je vidět konkurence nalezená ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.cz pro 

doménu centrum.cz s klíčovými slovy centrum, centrum.cz a centrum cz. 

 

Obrázek 6-7 Moţná konkurence 
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Napovídání klíčových slov podle předem zadaného slova či fráze (obrázek 6-8). Na obrázku 6-8 

je možné vidět napovídání některých možných klíčových slov ze zadaného slova centrum. 

 

Obrázek 6-8 Napovídání klíčových slov 

Hodnocení stránky z hlediska on-page faktorů (obrázek 6-9) a zisk bodů podle splněných nebo 

nesplněných kritérií. 

 

Obrázek 6-9 Hodnocení stránky z hlediska on-page faktorů 
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Byla testována také celková analýza stránky (obrázek 6-10). Na obrázku 6-10 lze vidět 

vykreslená data celkové analýzy vykreslená do grafu. Na ose X jsou vykreslena data provedení 

testu a na ose Y je znázorněno bodové ohodnocení. 

 

Obrázek 6-10 Ukázka grafu celkové analýzy pro vyhledávač Seznam.cz 

Kaţdému klíčovému slovu lze nastavit váhu (od jedné do deseti) a tím ovlivnit výsledek 

celkové analýzy (obrázek 6-11). 

 

Obrázek 6-11 Nastavení váhy jednotlivým klíčovým slovům 



 

47 

 

6.4 Další moţná rozšíření 

Do systému je moţné dále dopracovat další funkce, které poskytnou více informací  

o stránce z pohledu SEO analýzy. Při vytváření práce se vyskytly další problémy, které by bylo 

zajímavé dále řešit. Některé moţné funkce jsou následující: 

 Procházet celou strukturu stránky a zkoumat její kaţdou podstránku. 

 Prohledávání pozic ve výsledcích vyhledávačů rozšířit o vyhledávání pozice 

reklamy na danou stránku. 

 Vyhledávání pozic jednotlivého zboţí pro danou stránku v agregátorech zboţí jako 

je zbozi.cz, heuréka.cz aj. 

Před zahájením vývoje rozšiřujících funkcí je opět nutné začít se specifikací poţadavků 

a provést kompletní datovou a funkční analýzu. 
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7 Závěr 

Tématem bakalářské práce bylo vytvořit nástroj pro validaci internetových stránek pro 

SEO a SEM. Cílem bylo vytvoření nástroje pro validaci stránek, kontroly pozic na klíčová slova 

ve vyhledávačích a dalších rozšiřujících funkcí.  

V předloţené bakalářské práci jsem nejdříve uvedl teorii, jak pracují vyhledávače a jaké 

pouţívají jednotlivé hodnocení. Součástí první části je porovnání fulltextových vyhledávačů 

s internetovými katalogy a shrnutí výhod a nevýhod. Jsou zde uvedeny statistiky pouţívání 

jednotlivých vyhledávačů za posledních dvanáct měsíců a blíţe popsány a specifikovány dva 

nejpouţívanější fulltextové vyhledávače na českém trhu. 

Další kapitola je věnována základním pravidlům pro optimalizaci stránky. V kapitole 

jsou popsány on-page a off-page faktory stránky. Součástí on-page faktorů jsou především 

pravidla pro správně strukturovanou stránku, vyplnění všech důleţitých metaznaček a nadpisů. 

Off-page faktory stránky se věnují především budování sítě zpětných odkazů na stránku 

z různých a pokud moţno tematických stránek. 

Jedna kapitola je věnována stávající konkurenci. Jsou zde obsaţeny jak nástroje 

placené, tak zdarma dostupné. U kaţdého nástroje je výčet jeho vlastností a dané výhody a 

nevýhody s ním spojené. 

Poslední část práce je zaměřena na specifikaci zadání tvořeného nástroje pro validaci. 

Obsahem specifikace zadání jsou dané vstupy a výstupy systému a také popsání jeho okolí 

v diagramu. Po specifikaci poţadavků bylo nutné provést datovou a funkční analýzu. 

Výsledkem datové analýzy je lineární zápis entit, datový slovník a ER diagram navrţeného 

schéma databáze. Schéma databáze prošlo normalizací a výsledný návrh je ve třetí normální 

formě. Výsledek funkční analýzy je specifikace procesů pomocí Use Case diagramu. Jednotlivé 

procesy jsou dále popsány a sloţitější z nich jsou doplněny o diagram datových toků a 

sekvenční diagram. 

Po dokončení datové a funkční analýzy je další krok implementace samotného nástroje 

ve vhodně zvoleném programovacím nebo scritpovacím jazyce. Jelikoţ daná aplikace je 

webová, byl zvolen jako webový server, server Apache. Samotný nástroj byl napsán ve 

skriptovacím jazyce PHP 5 za pouţití Nette framework. Po dokončení implementace byl nástroj 

nasazen a otestován v prostředí Linux a Windows – testování se věnuje jedna podkapitola práce. 

Součástí jsou návrhy na moţné další rozšíření nástroje o další funkce. V poslední části je popsán 

způsob hodnocení internetové stránky a váha jednotlivých pravidel v podobě bodového 

ohodnocení. Kaţdá stránka můţe dostat 0 – 100 bodů. Implementovaný nástroj byl rozšířen o 

funkce jako sledování pozic ve vyhledávačích, návrh moţné konkurence, napovídání klíčových 

slov a porovnání internetové stránky se stránkami konkurence. 
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Příloha č. 1 Datový slovník 

Elpod_all_role 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Ea_role_id Int 10 Ne PK Primární 

Ea_role_name Varchar 100 Ne - - 

 

Elpod_all_user 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Ea_user_id Bigint 20 Ne PK Primární 

Ea_user_name Varchar 100 Ne - - 

Ea_user_mail Varchar 100 Ne - - 

Ea_user_password Varchar 64 Ne - - 

Ea_user_role Int 10 Ne FK Index 

 

Elpod_seo_archive 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_archive_word_id bigint 20 Ne PK,FK Primární 

Es_archive_search_engine_id int 11 Ne PK,FK Primární 

Es_archive_position int 11 Ne PK Primární 

Es_archive_url varchar 255 Ne - - 

Es_archive_domain varchar 100 Ne - - 

Es_archive_date datetime - Ne PK Primární 

 

Elpod_seo_archive_ranks 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_ranks_archive_id bigint 10 Ne PK Primární 

Es_ranks_archive_web_id bigint 100 Ne FK Index 

Es_ranks_archive_google_ 
pagerank 

int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_seznam_ 
rank 

int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_pop_ 
seznam 

int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_pop_ 
google 

int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_pop_bing Int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_ind_ 
seznam 

int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_ind_google int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_ind_bing int 12 Ne - - 



 

 

Es_ranks_archive_wiki_ 
backlinks 

int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_backlinks int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_alexa int 12 Ne - - 

Es_ranks_archive_date timestamp 12 Ne - - 

 

Elpod_concurrency_web_id 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_concurrency_web_id bigint 20 Ne PK Primární 

Es_concurrency_domain varchar 255 Ne - - 

Es_concurrency_rank int 11 Ne - - 

 

Elpod_seo_parmission 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_permission_web_id bigint 20 Ne PK Primární 

Es_permission_user_id bigint 20 Ne FK Index 

Es_permission_role_id int 10 Ne KF Index 

 

Elpod_seo_ranks 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_ranks _web_id bigint 100 Ne PK,FK Index 

Es_ranks _google_ 
pagerank 

int 12 Ne - - 

Es_ranks _seznam_ 
rank 

int 12 Ne - - 

Es_ranks _pop_ 
seznam 

int 12 Ne - - 

Es_ranks _pop_ 
google 

int 12 Ne - - 

Es_ranks _pop_bing Int 12 Ne - - 

Es_ranks _ind_ 
seznam 

int 12 Ne - - 

Es_ranks _ind_google int 12 Ne - - 

Es_ranks _ind_bing int 12 Ne - - 

Es_ranks _wiki_ 
backlinks 

int 12 Ne - - 

Es_ranks _backlinks int 12 Ne - - 

Es_ranks _alexa int 12 Ne - - 

Es_ranks _date timestamp 12 Ne - - 

 



 

 

Elpod_seo_role 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_role_id int 10 Ne PK Primární 

Es_role_name varchar 100 Ne - - 

 

Elpod_seo_search_engine 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_search_engine_id int 11 Ne PK Primární 

Es_search_engine_name varchar 100 Ne - - 

Es_search_engine_url varchar 150 Ne - - 

 

Elpod_seo_test 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_test_word_id bigint 20 Ne PK Primární 

Es_test_search_engine_id int 11 Ne PK,FK Primární 

Es_test_position int 11 Ne PK Primární 

Es_test_old_position int 11 Ano - - 

Es_test_url varchar 255 Ano - - 

Es_test_domain varchar 150 Ano - Index 

Es_test_date datetime - Ano - - 

 

Elpod_seo_web 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_web_id bigint 20 Ne PK Primární 

Es_web_id_user bigint 20 Ne FK Index 

Es_web_url varchar 255 Ne - - 

Es_web_date date - Ne - - 

 

Elpod_seo_web_word 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_web_word_word_id bigint 20 Ne PK,FK Primární 

Es_web_word_web_id bigint 20 Ne PK,FK Primární 

Es_web_word_weight int 2 Ne - - 

 

  



 

 

Elpod_seo_word 

Atribut Datový typ Velikost Null Klíč Index 

Es_word_id bigint 20 Ne PK Primární 

Es_word_last_test datetime - Ne - - 

Es_word_depth int 3 Ne - - 

Es_word_word varchar 100 Ne - Index 

 



 

 

Příloha č. 2 Lineární zápis 

 Elpod_all_role(ea_role_id, ea_role_name) 

 Elpod_all_user(ea_user_id, ea_user_name, ea_user_mail, ea_user_password, 

ea_user_role) 

 Elpod_seo_archive(es_archive_word_id, es_archive_word_search_engine_id, 

es_archive_word_postion, es_archive_word_url, es_archive_word_domain, 

es_archive_word_date) 

 Elpod_seo_archive_ranks(es_ranks_archive_id, es_ranks_archive_web_id, 

es_ranks_archive_google_pagerank, es_ranks_archive_seznam_rank, 

es_ranks_archive_pop_seznam, es_ranks_archive_pop_google, 

es_ranks_archive_pop_bing, es_ranks_archive_ind_seznam, 

es_ranks_archive_ind_google, es_ranks_archive_ind_bing, 

es_ranks_archive_wiki_backlinks, es_ranks_archive_backlinks, 

es_ranks_archive_alexa, es_ranks_archive_date) 

 Elpod_seo_concurrency(es_concurrency_web_id, es_concurrency_domain, 

es_concurrency_rank) 

 Elpod_seo_permision(es_permission_web_id, es_permission_user_id, 

es_permission_role_id) 

 Elpod_seo_ranks(es_ranks_web_id, es_ranks_google_pagerank, 

es_ranks_seznam_rank, es_ranks_pop_seznam, es_ranks_pop_google, 

es_ranks_pop_bing, es_ranks_ind_seznam, es_ranks_ind_google, 

es_ranks_ind_bing, es_ranks_wiki_backlinks, es_ranks_backlinks, es_ranks_alexa, 

es_ranks_date) 

 Elpod_seo_role(es_role_id, es_role_name) 

 Elpod_seo_search_engine(es_search_engine_id, es_search_engine_name, 

es_search_engine_url) 

 Elpod_seo_test(es_test_word_id, es_test_search_engine_id, es_test_position, 

es_test_old_position, es_test_url, es_test_domain, es_test_date) 

 Elpod_seo_web(es_web_id, es_web_id_user, es_web_url, es_web_date) 

 Elpod_seo_web_word(es_web_word_web_id, es_web_word_word_id) 

 Elpod_seo_word(es_word_id, es_word_last_test, es_word_depth, es_word_word) 



 

 

Příloha č. 3 Adresářová struktura aplikace 

 App – adresář není přístupný přímo z webového prohlíţeče 

o AdminModule – část dostupná pouze po registrování a přihlášení 

 SeoModule – specifická logika pro část systému zabývající se 

tématem předkládané práce (přístupná po registraci a 

přihlášení) 

 Models – společné modely pro více modulů v adresáři 

AdminModule 

 Presenters – společné presentery pro více modulů v adresáři 

AdminModule 

 Templates – společné šablony pro více modulů v adresáři 

AdminModule 

o FrontModule – část dostupná bez registrace a přihlášení 

 RegistraceModule – modul pro registraci do systému 

 SeoModule - specifická logika pro část systému zabývající se 

tématem předkládané práce (přístupná bez registrace) 

 presenters 

 templates 

o Components – komponenty pouţívané více moduly, například kontrola 

stránky, kontrola pozic atp. 

o Log – adresář pro logování chyb vzniklých za běhu apliakce 

o Mixed  

o Models 

o Presenters 

o Temp – adresář pro cachování aplikace 

o templates 

 Dokument_root 

 Libs 

o Nette 

o Gridito 

o Dibi 

o Jpgraph 

o Ext 


