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1 Úvod 

Flexibilita, konkurenceschopnost, efektivita. To jsou pojmy, kterými se musí podnik řídit, 

aby se ve 21. století stal úspěšným a prosperujícím. Flexibilita je zejména důležitá pro 

zefektivnění činností a pro rychlé reakce na neustále měnící se požadavky zákazníků, které spolu 

s konkurenceschopností a efektivitou tvoří předpoklady k dosažení podnikových a strategických 

cílů. Jedním z takových cílů je bezesporu zviditelnění se na trhu, které často vede k 

požadovanému rostoucímu obratu podniku, rostoucímu zisku, nebo získání většinového podílu na 

trhu. Všechny tyto cíle jsou u většiny podniků prioritní, proto se také neustále hledají a vyvíjejí 

nástroje, pomocí nichž můžeme těchto cílů dosáhnout, nebo se k nim alespoň přiblížit. 

V „době informačních technologií“ je téměř nemyslitelné, aby podnik nevyužíval 

možnosti a služeb Internetu, s kterým denně přichází do styku stovky miliónů uživatelů. Tento 

celosvětový systém patří již pár let mezi nejdynamičtěji rozvíjející se multimédium. Naskýtá se 

zde tedy možnost oslovit značnou část populace, ve které se nacházejí potenciální zákazníci, 

pomocí nejrůznějších nástrojů a služeb.  Tato možnost je již všeobecně známá, proto podnik musí 

získat konkurenční výhodu, které může dosáhnout například optimalizací webové prezentace 

(SEO), díky níž budou internetové vyhledávače zobrazovat webovou stránku na předních 

pozicích výpisu hledaného výrazu. Výsledky mnoha výzkumů interpretují fakt, kdy většina 

uživatelů navštíví pouze stránky, které internetové vyhledávače zobrazí na první straně výpisu. 

Nejen z tohoto důvodu je tedy nutné mít co nejlépe optimalizované stránky pro vyhledávače. 

Správně navržené prvky internetové prezentace, použité technologie a přístupnost stránek 

přispívají k tomu, aby se uživatel na dané stránky v budoucnosti vrátil. Při vhodném využití 

nástrojů, které SEO nabízejí, můžeme dosáhnout mnohanásobně lepších výsledků v kontextu 

s cíly, které si podnik každoročně definuje.              

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh využití a aplikace nástrojů SEO pro 

optimalizaci internetového obchodu z hlediska vyhledávacích serverů. Pro tento cíl využiji již 

známé nástroje optimalizace a metod, ale také se zaměřím na nové trendy, které se v tomto oboru 

neustále rozvíjí. Vedlejším cílem je analýza použitelnosti a výsledků aplikací internetového 

marketingu, které můžeme na Internetu využívat k marketingovým a statistickým účelům, které 

jsou úzce provázané právě s optimalizací.  
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2 Teoretická východiska, vymezení pojmů 

Druhá kapitola je zaměřena na vysvětlení důležitých oblastí a pojmů, které obecně i 

konkrétně souvisí s náplní diplomové práce. Jejich vysvětlení je nezbytné z důvodu následné 

aplikace poznatků a metod ve zbylých kapitolách. Převážná část kapitoly je věnována 

jednotlivým částem elektronického marketingu, který zahrnuje marketingové aktivity probíhající 

prostřednictvím elektronických zařízení, s výjimkou televize a rádia. (STRAUSS, 2005) 

2.1 Internetový obchod 

Internetová obchod, neboli e–shop, je webová aplikace sloužící prioritně k obchodním 

transakcím na Internetu mezi různými obchodními subjekty. E–shopy umožňují také sběr 

důležitých statistických dat, monitoring zákazníků, nebo propagaci podniku a produktů.  

Základem e–shopu je běžný katalog výrobků, jež jsou obvykle řazeny do kategorií 

(kategorie se však často prolínají). E–shop se tedy skládá z detailů jednotlivých výrobků 

a přehledů výrobků v daných kategoriích. Součástí navigace e–shopu bývají také různá 

vyhledávání, buď na principu fulltextu, nebo na základě třídění podle vlastností produktů. Ze 

zákona musí být součástí e-shopu také další informace, např. kontaktní údaje, obchodní 

podmínky apod. Výjimkou nejsou ani různé články, např. recenze nabízených produktů. 

 (ADAPTIC, 2005 – 2013) 

Základní rozdělení e–shopů je podle druhu zákazníka, který na e–shopu uskutečňuje nákup. 

Prvním typem je B2C, druhým pak B2B.  

 Business-to-consumer (B2C) je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 

společnostmi a koncovými zákazníky, realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na 

Internetu apod. On-line obchodování na Internetu, tj. prodej zboží (ať už hmotného či 

nehmotného) a služeb koncovým zákazníkům pomocí služby World Wide Web1. Tato oblast je 

označována i jako e-commerce2. 

 

 

                                                 
1 World Wide Web (WWW) je celosvětová počítačová síť založená na protokolu HTTP 
2 E-commerce (elektronický obchod) je série procesů, spojených s průběhem obchodních  
transakci a realizovaných elektronickými prostředky. (TVRDÍKOVÁ, 2008) 
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Oblasti B2C můžeme rozdělit do tří oblastí: 

• prodej informací – tzv. bit business. Zde je možné produkt kompletně distribuovat 

elektronickou cestou. Do této skupiny patří prodej a pronájem softwaru nebo např. 

publikování informací (elektronické noviny, burzovní zprávy, hudební servery apod.). 

• prodej zboží – produkt je objednán a případně i zaplacen elektronicky, jedná se však o 

hmotné zboží. 

• poskytování reklamního prostoru – podmínkou je vlastnictví dostatečně 

navštěvovaného serveru. (WIKIPEDIA, 2010) 

 Business-to-business (B2B), také business to business, je označení pro obchodní vztahy 

mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v 

masovém měřítku. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění 

samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C. 

 Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e–business). Zkratka B2B 

pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník), koncept B2B se 

tedy týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi. B2B vztahy 

většinou fungují na principu elektronické výměny dat. Těmi mohou být základní informace (např. 

objednávky, faktury), jejichž elektronická podoba umožňuje snížit náklady, automatizovat celý 

proces a zvýšit jeho rychlost. Vyšším stupněm B2B obchodování jsou různá B2B internetová 

tržiště, jejich hlavním úkolem je zprostředkování obchodů. 

 Nejsložitější B2B systémy potom fungují jako komunikační a distribuční sítě, sloužící 

především k regulaci již navázaných obchodních vztahů. Častým případem je i přímé napojení 

takovýchto B2B systémů na další programy v rámci softwarové struktury prodávající firmy, což 

přináší úspory a zvyšuje efektivitu celého prodejního procesu. (WIKIPEDIA, 2010) 

2.2 Vyhledávač a katalog 

Vyhledávače a katalogy jsou technologie, pomocí kterých uživatelé na Internetu 

vyhledávají a zobrazují požadované informace. Technologie se od sebe liší především ve sběru  

odkazů, které se do katalogů musí, na rozdíl od vyhledávačů, vkládat ručně.     
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2.2.1 Vyhledávač 

Vyhledávačem je míněn software, který aktivně vyhledává a stahuje data (webové stránky, 

dokumenty, multimédia, apod.) s následnou indexací (zpracovávání a ukládání dat do vlastní 

DB). Na základě dotazu návštěvníků nabízí výsledky vyhledávání ze svého – fulltextového 

indexu, protože většinou prohledává celý dokument.  

 Mezi nejvýznamnější vyhledávače na českém internetu dlouhodobě patří Google, Seznam, 

Centrum a Atlas. V posledních letech se začínají prosazovat i vyhledávače Yahoo!, Bing a Morfeo 

(viz. Obr. 2.1). Ve světě patří také mezi nejznámější vyhledávače zmíněný Google, Yahoo! a 

Bing. Dalšími jsou AltaVista, Excite a DuckDuckGo.    

 

Obr. 2.1: Podíly vyhledávačů na českém internetu v období březen 2012 – březen 2013 

 

Zdroj: http://toplist.cz/stat/?a=history&type=4 

 

Mezi inovace v oblasti vyhledávačů lze zařadit tzv. metavyhledávače, které umožňují 

současné vyhledávání ve více než jednom vyhledávacím nástroji nebo adresáři, což zaručuje 

úplnost výsledku vyhledání. Mezi nevýhody však patří limitace vyhledaných záznamů z jednoho 

zdroje. Jako příklad lze uvést server Excite, který prohledává pomocí Google, Yahoo! a Bing.  

 Vyhledávač pracuje z větší části automaticky, k čemuž využívá desítky až statisíce 

počítačů. Kvalita vyhledávače je závislá na tom, jak kvalitní dává odpovědi, tj. jestli uživatel 
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najde hledanou informaci na prvních místech odpovědi vyhledávače. Z tohoto důvodu je nutné 

měřit kvalitu stránek, které vyhledávač má ve své databázi (např. PageRank u Google, S-

Rank u Seznamu, JyxoRank u Jyxo) a naopak majitelé stránek se snaží modifikací svých stránek 

dosáhnout na co nejvyšší pozice ve výstupu vyhledávače. Výsledkem je, že vyhledávač musí své 

metody neustále vylepšovat, aby vyhověl čím dál vyšším požadavkům svých návštěvníků. 

 Obecně většina internetových vyhledávačů pracuje ve čtyřech krocích: 

a) procházení webových stránek – pro procházení webových stránek má internetový 

vyhledávač automatický program, tzv. vyhledávací robot (bot nebo též spider – pavouk), 

který se pomocí hypertextových odkazů snaží navštívit všechny webové stránky na 

Internetu (celý World Wide Web, tj. WWW). Robot pracuje tak, že dostane na začátku 

seznam atraktivních stránek (tj. vstupních míst, resp. seznam URL odkazů). Nejlépe je to 

seznam rozcestníků, jako je například katalog Seznamu, Yahoo! Directory a podobně. 

Robot každou stránku stáhne na svůj pevný disk a poznamená si její URL adresu, aby ji 

nenavštěvoval opakovaně. V uložené stránce přečte všechny hypertextové odkazy na další 

webové stránky, čímž získá další místa, která stejným způsobem navštíví. Robot pracuje 

cyklicky, takže se po určitém čase na stránky vrací, aby zjistil jejich případné změny. 

b) vytvoření databáze výskytu slov – stránky, které robot uložil na pevný disk, je nutné 

zpracovat a vytvořit z nich databázi. V databázi jsou uvedena všechna nalezená slova a k 

nim adresy, na kterých se tato slova vyskytují. Databáze je tedy schopna poskytnout 

informaci, na kterých stránkách se hledané slovo nachází. Problémem je velikost 

databáze, protože její sekvenční prohledání by trvalo neúměrně dlouho. Proto následuje 

další krok, tzv. indexace. 

c) indexování – indexování databáze urychluje vyhledání požadované informace. Zároveň 

je index vytvořen tak, aby poskytoval na prvních místech stránky s nejvyšší užitnou 

hodnotou (relevance mající nejvyšší hodnocení kvality, nejvyšší váhu). Pro výpočet 

relevance se používají nejrůznější algoritmy, které jsou založeny na nejrůznějších znacích 

stránek a různých úhlech analýzy jejich obsahu, například: 
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Váha slov 

 Stránka má vyšší hodnocení, když má hledané slovo na stránce vyšší váhu. Váha 

slov se zvyšuje, je-li slovo v titulku stránky, nadpisu nebo blíže k začátku stránky, 

případně se na stránce opakuje. Váhu slov lze zneužít vkládáním zajímavých slov do 

obsahu stránky bez ohledu na její skutečný obsah nebo prostým opakováním slov. 

Vyhledávač se brání penalizací (snížením kvality) podezřelých stránek. 

 

Atraktivita stránka 

 Stránka má vyšší hodnocení, když na ni odkazuje více jiných stránek, protože 

 zřejmě obsahuje zajímavé informace. Atraktivitu lze zneužít vytvářením falešných 

 stránek, které odkazují na stránku, která má získat vyšší hodnocení. Vyhledávač se brání 

 sledováním podezřelého náhlého hromadění odkazů. 

Serióznost Webu 

 Webové servery, které obsahují velké množství kvalitních stránek, jsou při 

 výpočtu váhy  zvýhodněny. Seznam se může udržovat i ručními zásahy. 

Sponzorované odkazy 

 Váha odkazu se zvyšuje zaplacením poplatku. Seriózní vyhledávače se této praxi 

 vyhýbají nebo zřetelně oddělují výsledky zobrazené na základě komerčního 

 zvýhodnění. Tento způsob je jedním z možných zdrojů příjmů vyhledávače. 

Technická kvalita 

 Váha odkazu se zvyšuje, pokud jsou stránky správně sestaveny a vyhovují 

 webovým standardům. 

d) poskytování odpovědí na dotazy – vyhledávač poskytuje svým uživatelům vstupní 

formulář, do kterého jsou zadávána hledaná slova (fráze atp.). Po odeslání dotazu jsou 

pomocí indexu získány z databáze odkazy na stránky, které hledané slovo obsahují. Podle 

kvality indexu jsou na prvních místech většinou odkazy na stránky, které jsou pro 

uživatele dostačující. Pro vyšší přehlednost se zobrazuje kromě odkazu ještě titulek 

stránky, okolí nalezených slov a případně i další informace. (WIKIPEDIA, 2012) 
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2.2.2 Katalog 

Pod katalogem si lze představit prostor na webu, kde jsou uchovávány webové stránky se 

stručnými popisy. Katalogové vyhledávače pracují na principu prvotního přiřazení stránky do 

jednotlivých kategorií a podkategorií podle zaměření na rozdíl od internetových vyhledávačů 

(viz. Tab. 2.1). Aby katalogový vyhledávač stránku zobrazil, tak je nutné příslušnou stránku do 

katalogu zaregistrovat. Poté co ji zkontroluje lidský editor, je stránka do katalogu přidána. V 

katalogu lze vyhledávat pomocí listování v kategoriích, nebo prohledáváním databáze 

zaregistrovaných stránek podle slov v titulku, obecném popisu a klíčového slova. Mezi 

nejvýznamnější katalogy českého internetu patří firmy.cz (firemní katalog) a odkazy.seznam.cz 

(odkazový katalog). Největší katalog najisto.cz vznikl sloučením katalogů Centrum a Atlas. 

 Tab. 2.1: Rozdíly mezi vyhledávačem a katalogem 

Vyhledávač Katalog 

Nalezne stránky, které ještě nebyly 
registrovány v katalogu 

Přehledné uspořádání velkého 
množství kategorií 

Výsledky vyhledávání zobrazuje podle 
reálné souvislosti k hledanému 

klíčovému slovu 
Racionální a tematická navigace 

Vyhledává i v podstránkách webu, 
souborech DOC, PDF, RTF apod. 

Věcné názvy a informačně bohaté 
popisy odkazů 

Je možné ovlivňovat umístění ve 
výsledku vyhledávání 

Zařazení odkazů podle různých 
kritérií (abecedy, data přidání do 
katalogu, hodnocení, popularita, 

apod.) 

Databáze odkazů se pravidelně 
aktualizuje 

Možnost kdykoliv změnit název, nebo 
popis odkazu 

Rychle vyhledávání 
Neustálá kontrola platnosti odkazů v 

databázi 

  Rychlé vyhledávání 

 

Zdroj: (PRIEČKOVÁ, 2013) 

V současnosti přibližně 95% uživatelů Internetu vůbec nerozlišuje, jestli vyhledává v 

katalogu, nebo mu výsledky předloží fulltextový vyhledávač. Ze statistik však vyplývá, že 

nejvíce návštěvníků stránek přichází přes vyhledávače, a proto je dobré vědět, jaký je rozdíl mezi 

vyhledávačem a katalogem. (KOTLER, 2007) 
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2.3 SEO 

Search Engine Optimalization (SEO) – optimalizace stránek pro vyhledávače. 

Zjednodušeně se jedná o konkrétní techniky zabývající se způsobem, jak umístit stránky na co 

nejlepší pozici ve vyhledávání. (KUBÍČEK, 2008) 

Metody SEO se rozdělují na dvě hlavní kategorie: OnPage faktory a OffPage faktory. 

2.3.1 OnPage faktory 

Za OnPage faktory lze považovat všechny části webové prezentace, které jsou vázány s 

obsahem a kódem stránky, tj. jsou fyzicky umístěny na optimalizovaných stránkách. Tvůrce 

webové prezentace má tedy možnost tyto faktory ovlivňovat. Mezi základní prvky tvořící 

OnPage faktory patří: 

Titulek  

Tag title je považován za jeden z nejdůležitějších OnPage faktorů. Ve zdrojovém kódu 

hlavičky stránky vyjadřuje titul (nadpis, název) stránky, proto by měla mít každá stránka vlastní, 

stručný a výstižný titulek. Zobrazuje se v záhlaví prohlížeče a jako podtržený odkaz ve 

výsledcích vyhledávání. Do tagu patří vybraná klíčová slova, která by neměla přesáhnout 

dohromady délku 70 znaků. Slovosled klíčových slov má sestupný charakter podle důležitosti 

daného slova.        

Meta tagy 

Soubor tagů, které jsou zapsány v v hlavičce stránky stejně jako titulek. Mezi důležité 

meta tagy patří description který slouží k popisu stránky. Některé vyhledávače tento text 

zobrazují při výsledku vyhledávání. Tag keywords obsahuje klíčová slova uvedená v textu 

stránky. Počet slov v tomto tagu by měl být omezen na 10. Důležitost obou zmíněných tagů není 

velká, protože je většina prohlížečů ignoruje. Nejdůležitějším meta tagem je robots zakazující 

indexaci stránky, nebo sledování odkazů. Tag se využívá například kvůli velkému zatížení linky, 

nebo kvůli přítomnosti citlivého obsahu stránky. 
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Obsah stránek 

Zásadním faktorem pro vyhledání stránky a její umístění na předních pozicích výsledku 

vyhledávání je obsahová část stránky, která by měla být dostatečně rozsáhlá a dobře 

strukturovaná s použitím klíčových slov. Z hlediska uživatelů se jedná logicky o nejdůležitější 

faktor. Optimální počet slov na stránce se pohybuje kolem 1000 (slov, nikoliv znaků) – pravidlo 

to ale není. V případě malého množství textu na stránce se snižuje long tail efekt3 u klíčových 

slov. Obsah by měl být srozumitelný, hodnotný za použití vhodných HTML tagů vyjadřujících 

sémantiku jednotlivých částí textu. Velkou výhodou je jedinečný a často aktualizovaný obsah.       

Klíčová slova 

Kvalitní klíčová slova charakterizují a vystihují obsah webu. Informační a obsahová 

struktura webu se poté skládá právě z těchto slov. Klíčová slova jsou vybírána za předpokladu 

opětovného hledání ve vyhledávačích, míry konkurence a jedinečnosti. Výběr musí zohledňovat 

všechny tvary a kombinace (dnešní vyhledávače již ale umí skloňovat), které můžou uživatelé do 

vyhledávačů zadávat. Pro zdůraznění klíčových slov na stránkách se používá zvýrazněný text. 

Zapisuje se do párových tagů <b> nebo <strong>. Klíčová slova by se měla vyskytovat v 

titulku, nadpisech, URL adresy stránky a textu odkazu. Důležitou vlastností je také jejich hustota 

a prominence. Pro uživatelé jsou slova v prvních nadpisech a odstavcích důležitá, proto mají 

první slova i větší váhu pro vyhledávače. Hustota klíčových slov by měla být přibližně 2-10%. V 

případě větší hustoty může vyhledávač vyhodnotit vysokou hustotu klíčových slov jako 

zakázanou praktiku a udělit penalizaci OOP4, která se projeví jako propad stránek o určitý počet 

pozic na zmíněná slova.    

Nadpisy 

Důležitou součástí OnPage faktorů je správná volba nadpisů (tagy h1 – h6). Nevhodným 

řešením je zobrazení nadpisů pomocí obrázků. Počet nadpisů na stránce není omezen, pouze 

nadpis h1 by měl být na stránce uveden jenom jednou z důvodu správné sémantiky obsahu a lepší 

orientace na stránkách. Doporučuje se také dodržovat pořadí nadpisů od největšího po nejmenší, 

tj. h1 až h6. 

                                                 
3 Long tail - různé varianty klíčových slov a jejich rozšíření na víceslovné fráze 
4 Over-Optimization Penalty 
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Popisy u obrázků 

K popisu obrázků se využívá povinný atribut alt. V případě nevyplnění atributu se stává 

stránka nevalidní. Validita ale neovlivňuje umístění stránky ve výsledku vyhledávání. Z hlediska 

přístupnosti webu se však jedná o důležitou součást. Speciální programy pro nevidomé lidi čtou 

popis obrázku právě z tohoto atributu. V případě použití alternativní technologie, vypnutého 

kaskádového stylu (CSS) nebo použití prohlížeče nepodporujícím obrázky se uplatní právě 

vyplněný atribut alt. Popis obrázků by měl být tedy relevantní k jeho obsahu. V případě použití 

zakázaných praktik (např.: alt="SEO, SEO, SEO, SEO") může stránka dostat tzv. BAN5. 

Odkazy 

Na stránce mohou být interní, externí a zpětné odkazy. Interní odkazy jsou všechny 

odkazy, které odkazují uživatele na stránky v rámci domény. Externími odkazy jsou naopak 

brány odkazy, které uživatelé odkazují mimo doménu. Speciálním typem jsou odkazy zpětné. 

Vhodným zápisem odkazu je tzv. anchor text6. Zápis by měl být dostatečně popisný, ale krátký 

pro potřebu uživatele a robota. Nevhodným zápisem odkazu je přebytečné používání klíčových 

slov a obecné odkazy typu zde.    

2.3.2 OffPage faktory 

Všechny části webové prezentace, které naopak nejsou vázány k obsahu a kódu stránky, 

tj. informace umístěny mimo optimalizované stránky (např.: vyjádření cizích webů na veřejném 

blogu, ...) patří mezi OffPage faktory.  

Zpětné odkazy 

Speciálním typem odkazu je zpětný odkaz, který vede na stránku domovskou z jiných 

webů. Zpětné odkazy lze získat pomocí publikací na jiných webech, propagací stránek na 

sociálních sítích, využitím blogu, nebo přirozeným způsobem, kdy uživatelé budou na web sami 

odkazovat kvůli kvalitnímu obsahu. Získání zpětných odkazů je možné také pomocí registrací do 

katalogů (např.: firmy.cz), výměnou nebo jejich koupí. Kupování zpětných odkazů je 

vyhledávačem Google bráno jako neetická SEO metoda. Lze tedy v budoucnu předpokládat 

                                                 
5 BAN - kompletní vymazání z indexu vyhledávače 
6 Anchor text - viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku 
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úpravy algoritmů s ohledem na koupené zpětné odkazy. Množství zpětných odkazů na stránkách 

by mělo být úměrné a přiměřené. Pro úspěch stránky je nutná také kvalita zpětných odkazů, 

respektive relevance dané stránky vůči odkazované stránce. Budování zpětných odkazů je jednou 

z hlavních součástí optimalizace pro vyhledávače. Poměrně novým pojmem v oblasti 

linkbuildingu je linkbaiting. Volně lze pojem přeložit jako přitahování zpětných odkazů, nebo 

generování zpětných odkazů z cizích webů. Principem linkbaitingu je tvorba zajímavého obsahu, 

který uživatelé internetu chtějí sdílet s ostatními.    

Microsite 

Microsites jsou specializované stránky vytvořeny za účelem propagace konkrétního 

produktu nebo služby na nové doméně. Podnik tak může efektivně upozornit na novinky, akční 

nabídky nebo důležité změny. Mezi další vlastnosti microsite patří: 

• Microsite může zvýraznit Váš nový produkt a odlišit ho od Vaší stávající nabídky. 

Umožní Vám naplno demonstrovat jeho přednosti, zaměřit se na jeho komplexní 

propagaci. Pokud byste ho prezentovali na svém stávajícím webu, mohl by být 

méně vidět v konkurenci ostatních produktů, případně by byl omezen grafickou 

podobou webu. 

• Microsite může podpořit reklamní kampaň v televizi, tisku nebo v rádiu. 

• Microsite se dá efektivně spojit se soutěží nebo interaktivní hrou. Díky nim se 

stane atraktivním místem pro všechny internetové uživatele. (SYMBIO, 2008) 

Hodnocení stránky 

Pro hodnocení stránky jsou nejčastěji využívány ukazatele společností Seznam (S-Rank) a 

Google (PageRank). Všechny OnPage faktory ovlivňují hodnocení stránky tím, že jsou uloženy  

v indexovaném dokumentu.  

• S-Rank – celočíselná hodnota od 0 do 100, charakterizující hodnocení vašeho 

webu vyhledávačem Seznam. Jeho přesná konstrukce není známa, nicméně se 

předpokládá, že je podobná ukazateli PageRank. S-Rank by měl být ovlivnitelný 

tvarem URL, zpětnými odkazy a odkazy na tematicky související stránky. 

(SEO EXPERT A.S., 2013) 



12 
 

• PageRank –  hodnota, která je internetovými vyhledávači (Google, Seznam, 

Jyxo) přiřazena každé jimi zaindexované stránce. Vyjadřuje významnost a kvalitu 

stránek. Hodnota PageRank stránky vychází z počtu a kvality zpětných odkazů na 

tuto stránku. (SEO EXPERT A.S., 2013) 

2.4 SEM 

Search Engline Marketing (SEM) – jinak také marketing ve vyhledávačích 

(elektronický marketing, internetový marketing). Vychází z předpokladu, že nejdůležitější je být 

nalezen vyhledávačem a na dané klíčové slovo související s obsahem stránky se zobrazit 

hledajícímu uživateli (zákazníkovi). (KUBÍČEK, 2008) 

Hlavními částmi SEM (marketingu pro vyhledávače) jsou 3 oblasti:  

Přednostní výpisy 

Přednostní výpisy jsou reklamní odkazy na určitá klíčová slova, které se zobrazující na 

prvních místech ve výsledcích vyhledávání a vedou na určité webové prezentace. Webové 

prezentace nebyly vyhledávačem zvoleny jako nejlepší, ale díky poplatku inzerenta se zobrazily 

na prvních místech. Nevýhodou přednostních výpisů je obvykle jejich vysoká cena a omezené 

množství, protože portály mohou prodat pouze pár (obvykle 3) klíčových frází.  

PPC systémy 

Na podobném principu jako přednostní výpisu fungují i PPC7 systémy, neboli platba za 

kliknutí je jedním z nástrojů internetové reklamy. Výhodou této reklamy je fakt, že inzerent 

neplatí za každé zobrazení reklamy, ale až za kliknutí na reklamu z čehož vyplývá další výhoda, 

kterou je výborná měřitelnost. Nejznámějším a také nejvyužívanějším systémem je Google 

AdWords, následuje systém S-Klik od Seznamu.  

Registrace odkazů 

Jedním z jednodušších a levnějších řešení, jak zlepšit návštěvnost webové prezentace je 

registrace odkazů do internetových katalogů. Většina českých internetových katalogů nabízí 

zdarma možnost přidání odkazu, v některých případech požadují umístit na webovou prezentaci 

                                                 
7 PPC - pay per click 
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žadatele zpětný odkaz. Registrace do mnoha katalogů nemá příliš význam, lepší variantou je zde 

výběr méně katalogů, které ale budou přínosné a kvalitní. Takovými katalogy můžou být 

například katalogy oborové, nebo katalogy související s dotyčnou oblastí zájmu. 

2.5 Další prostředky internetového marketingu 

Publikování v médiích – nedílnou součástí propagace firmy, nebo konkrétních produktů 

jsou tzv. public relations8. 

Výměna odkazů (link exchange) – výměna odkazů se stejným obsahovým zaměřením 

mezi partnery a dodavateli.  

Blog – webová aplikace, neboli webový zápisník obsahuje různorodé příspěvky, které 

efektivně zviditelňují požadovanou webovou prezentaci. V případě zvolení vhodného a 

zajímavého charakteru blogu lze docílit velmi dobré reklamy. Prostor blogu je poté často 

využíván pro zveřejnění seznamu odkazů na požadovanou webovou prezentaci. 

E-mailing – cílené zasílání komerčních i nekomerčních emailů. Jedná se o efektivní a 

levný způsob oslovení stávajících i potenciálních zákazníků. K e-mailingu se využívají vyžádané 

emaily a informace, elektronické zpravodaje a newslettery9. Do skupiny nástrojů e-mailingu 

nepatří nevyžádaná pošta – SPAM.        

 Virální marketing – zahrnuje všechny marketingové aktivity, jež k šíření reklamních 

informací využívají samotné uživatele (cílové zákazníky). Jako vzor virálnímu marketingu slouží 

nejrůznější vtipy a další podobné zprávy, které si lidé odnepaměti předávají mezi sebou. Pokud se 

je podaří správně namotivovat, stačí na začátku kampaně naočkovat pouze malou skupinu a ta již 

zajistí rozšíření zprávy dál. Internet, a zejména elektronická pošta, je pro virální 

marketing ideálním médiem, neboť umožňuje velice rychlé šíření zpráv, problémem není 

zasáhnout celou republiku během několika týdnů. Zároveň lze virální kampaň průběžně 

přiživovat, např. vybudováním specializované microsite, umisťováním odkazů na jiné weby, 

zapojením internetových komunit atd. (ADAPTIC, 2005 - 2013) 

                                                 
8 Public relations - techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se 

svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat 
9 Newsletter je anglický termín označující elektronický zpravodaj (news = novinky, letter = dopis). Jde 

o emaily, obvykle ve formátu HTML, pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům 
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Multimédia –  do oblasti multimédií patří prezentace na CD, DVD – nejrůznější katalogy, 

návody a tutoriály, ale také prezentace v informačních kioscích a panelech například v 

informačních centrech nebo na nádražích, letištích atd. Do této oblasti spadají i volně šiřitelné 

aplikace, které můžete dostat na CD v časopise, různé trial nebo funkčně omezené programy, 

jízdní řády, mapy a podobně. I tato forma marketingu je uživateli oblíbená – je nenáročná a 

přináší jim často užitnou hodnotu. Zcela jistě než televizní reklama. V porovnání s tou bývá 

levnější.  

Mobilní marketing – další oblastí je mobilní marketing prováděný prostřednictvím 

internetu – komunikace pomocí SMS, MMS, možnost stahování tapet, pozadí, log a vyzváněcích 

melodií do mobilních telefonů. Využití mobilních technologií v marketingu a reklamě je široké –  

od soutěží, kde se mohou zákazníci registrovat pomocí SMS, přes výherní textové zprávy až po 

vyžádané informace přes SMS.  

Bannery – jsou nejznámější a nejrozšířenější oblastí elektronického marketingu. Bannery 

mohou být placené a neplacené. Placený banner je nejrůznějších formátů – nejobvyklejší je 

klasický reklamní proužek 468 bodů na šířku a 60 bodů na výšku. Stále častěji jsou na internetu 

vidět netradiční ozvučené bannery, které zasahují do textu stránky a je třeba je odsunout. 

Prodávají se buď na časový úsek – například na týden, dva týdny nebo měsíc, anebo na počet 

zhlédnutí (nebo kombinací). Cena se pak stanoví za tzv. CPT10 – cena za jeden tisíc zhlédnutí. 

Na webu lze inzerovat i zdarma. Jedná se o neplacené bannery v rámci nejrůznějších 

výměnných systémů – v České republice je nejznámější systém Billboard.cz. Jedinou podmínkou 

je mít na vlastních stránkách vložený kód, který na oplátku zobrazuje bannery ostatních účastníků 

systému. (KUBÍČEK, 2008) 

2.6 Porovnání SEO a internetové reklamy     

Z krátkodobého časového hlediska je výhodnější internetová reklama, jelikož reakční 

doba optimalizace webové prezentace je mnohem delší, než například využití multimédií. Pro 

dlouhodobější kampaně je tedy vhodné zvolit SEO a SEM. V případě požadavku téměř okamžitě 

působící kampaně je výhodnější vybrat internetové reklamy. Rozdíly mezi SEO a internetovou 

reklamou jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

                                                 
10 CPT - cost per thousand 
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Tab. 2.2: Rozdíly mezi SEO a internetovou reklamou 

SEO Internetová reklama 

Inzerent nehledá zákazníka, ale zákazník 
inzerenta, a to prostřednictvím vyhledávačů 

a katalogů 
Rychlý nárůst návštěvnosti 

efektivní pro dlouhodobý přísun kvalitních 
návštěvníků 

Flexibilita, možnost okamžité změny 
strategie 

Po počáteční optimalizaci lze stálý přísun 
návštěvníků udržovat za nižší prostředky 

Volba více formátů a forem oslovení 

Výsledky se nedostaví ihned Z dlouhodobého hlediska dražší než SEO 

Vysoce konkurenční prostředí může 
vyčerpávat, snižuje se efektivita vložených 

prostředků 

Ve vysoce konkurenčním prostředí mohou 
být náklady na kampaň také vysoké 

Nehodí se pro krátkodobé kampaně 
Oslovuje také zákazníky, kteří nemusí mít o 
produkt zájem, stává se tak méně efektivní 

Zdroj: KUBÍČEK, 2008 

2.7 Podpůrné nástroje a aplikace internetového marketingu 

Pro analýzu a zviditelní webových stránek na internetu lze využívat mnoho 

sofistikovaných aplikací. Mezi nejrozšířenější patří služba Google Analytics, AdWodrs, Sklik,  

srovnávače cen Heuréka a Zboží.    

2.7.1 Google Analytics 

Různorodé funkce Google Analytics (viz. Obr. 2.2) umožňují provozovateli internetových 

stránek monitorovat chování návštěvníků a celkově poskytují zpětnou vazbu z mnoha 

měřitelných oblastí internetových stránek. Lze analyzovat a monitorovat mnoho oblastí webové 

prezentace, například:  

• Analýza obsahu, 

• Mobilní analýza, 

• Analýza konverzí, 

• Analýza interakcí v sociálních sítích, 

• Analýza inzerce. 
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Obr. 2.2: Náhled uživatelského účtu služby Google Analytics 

Zdroj: Google Analytics 

Konkrétně Google Analytics dokáže zobrazovat standardní Přehledy v reálném čase 

(aktuální počet aktivních návštěvníků stránek, nejčastěji odkazující stránky, nejčastější klíčová 

slova, nejčastější umístění, apod.). Další důležitou oblastí jsou přehledy týkající se chování 

uživatele (Cílové publikum) na webové stránce. Rozlišují se zde noví a vracející se zákazníci s 

jejich využitím a procházením webu (počet stránek za návštěvu, průměrná doba trvání návštěvy, 

míra okamžitého opuštění, apod.). Mezi zbylé  důležité oblasti Google Analytics patří Zdroje 

návštěvnosti, Obsah a Konverze. Má-li služba Analytics fungovat, tak je nutné na každou stránku 

webové prezentace umístit specifický měřící kód s jedinečným číslem měření (viz. Obr. 2.3). 

Obr. 2.3: Měřící kód Google Analytics 

 

Zdroj: 

https://www.google.com/analytics/web/?et=&authuser=#management/Property/a39178302w680

05274p70012809/%3FpropertyComposite.tabId%3DtrackingCodeTab/ 
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Služba Google Analytics se zavazuje uchovávat data po dobu minimálně 25 měsíců. 

Zhromažďování nových údajů probíhá každou hodinu, ale vzhledem k enormnímu množství dat 

se údaje objevují v přehledech se zpožděním přibližně 3 hodiny (maximálně 24 hodin). 

(CLIFTON, 2009) 

2.7.2 AdWords 

 Pomocí služby AdWords lze inzerovat reklamy, které se zobrazují na různých místech na 

webu v závislosti na jejich cílení, cílovém publiku a typech vytvořených reklam. Reklamy se 

mohou zobrazovat v místech: 

• Ve vyhledávání Google a na dalších vyhledávacích webech 

• Na webech, které navštěvují uživatelé. 

• V mobilních telefonech s plnohodnotným prohlížečem, tabletech a dalších mobilních 

zařízeních. 

• Uživatelům v konkrétních lokalitách nebo uživatelům hovořícím konkrétním jazykem 

a konkrétnímu publiku. (Google, 2013) 

 

Při volbě umístění zobrazení reklamy je vhodné analyzovat chování zákazníků, abychom 

reklamu umístili na nejvhodnější místo, z kterého jich můžeme co nejvíce. Je dobré si zjistit 

zákaznické preference, záliby, zvyklosti, oblíbené webové stránky a podobně. Čím víc zákazníků 

dokážeme oslovit, tím je vyšší pravděpodobnost návratnosti investic. 

Služba AdWords umožňuje celkovou kontrolu nad reklamními náklady. Je tedy zřejmý 

velký rozdíl oproti Google Analytics a to v tom, že služba AdWords je zpoplatněná. Pro nastavení 

limitu útraty slouží denní nastavení kampaně, kde lze definovat částku, kterou jsme ochotni 

utratit. Na výběr je zde několik druhů plateb, které jsou asociované s příslušnými procesy: 

• Když někdo klikne na Vaši reklamu (cena za proklik neboli PPC). 

• Jak často zobrazujeme Vaše reklamy (cena za zobrazení neboli PPC; k dispozici je pouze u 

kampaní v reklamní síti). 

• Kolik konverzí zaznamenáte (cena za akvizici neboli CPA). (Google, 2013) 
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Nedílnou součástí AdWords je vytvoření vhodného seznamu klíčových slov pro reklamní 

kampaň. Vhodná klíčová slova pomohou zobrazovat reklamy pouze těm správným zákazníkům, 

kteří vyhledávají konkrétní pojmy nebo navštěvují weby související s vaším podnikáním. 

Zvolená klíčová slova by měla odpovídat výrazům, které by váš potenciální zákazník použil k 

vyhledání vašich produktů nebo služeb. (Google, 2013) 

2.7.3  Heuréka.cz 

Heuréka patří mezi nejnavštěvovanější servery zaměřené na srovnávání cen. Průměrná 

uživatelská návštěvnost za měsíc se pohybuje okolo 2 200 000 přístupů. Server poskytuje katalog 

obchodů, komplexní informace o produktech a pomoc při výběru produktu formou nákupního 

rádce. Pro aktivní využívání srovnávače cen je nutná registrace a dostupný XML soubor se 

seznamem zboží a jeho cenami. Tento soubor se automaticky generuje z internetových stránek. 

Pomocí XML souboru jsou serveru předány každé 2 hodiny informace o zboží, aby mohlo dojít 

k importu produktů do vyhledávačů. XML soubor musí splňovat důležitá kritéria a specifikace 

jako jsou pravdivé údaje, nebo povinné elementy XML souboru (viz. Obr. 2.4). 

Obr. 2.4: Struktura XML souboru pro server Heureka.cz 

Zdroj: http://sluzby.heureka.cz/napoveda/import/ 
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2.7.4 Zboží.cz 

Zboží.cz poskytuje téměř identické služby jako server Heuréka. Lze zde srovnávat ceny 

jednotlivých produktů, vyhledávat informace o těchto produktech a v konečné fázi 

zprostředkovává prodej, který si poté internetové obchody realizují na svých stránkách. Také pro 

server Zboží.cz je nutné generovat XML soubor s elementy popisující jednotlivé produkty ( viz. 

Obr. 2.5). 

Obr. 2.5: Struktura XML souboru pro server Zbozi.cz 

 

Zdroj: http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-

obchody/specifikace-xml/ 

2.7.5 Sklik 

Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam  (viz. Obr. 2.6), který 

umožňuje zobrazování reklamy ve výsledku vyhledávání na Seznamu a na nejnavštěvovanějších 

webech českého internetu. Pomocí reklamy Sklik lze oslovit velkou část potenciálních zákazníků. 

Služby a stránky, na kterých se reklama Sklik zobrazuje, se řádí podle způsobu výběru inzerátů 

do vyhledávací sítě, kde se inzeráty zobrazují na základě dotazu uživatele, a obsahové sítě, kde se 

reklama zobrazuje v kontextu s obsahem stránky.  

 Reklamu Sklik je možné hradit dvěma způsoby, které závisí na zvolené reklamní síti. 

Prvním ze způsobů je platba za proklik, druhým pak platba za 1000 zobrazení. 

 Sklik je ve srovnání s tradičními formami reklamy velice výhodný a efektivní. Denní 

útratu můžete kontrolovat nastavením denního rozpočtu kampaně, takže nezaplatíte více, než si 

můžete dovolit. Libovolně můžete měnit i cenu, kterou jste ochotni zaplatit za prokliknutí nebo 

zobrazení svého inzerátu. 
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 Inzeráty se řadí na principu aukce, posouzení míry prokliku, relevance reklamy a dalších 

faktorů. Ve výsledku se může vaše reklama při nižší ceně za proklik zobrazovat na lepší pozici 

než konkurenční inzeráty. Nezapomeňte, že pozice vašeho inzerátu může ovlivnit počet 

oslovených uživatelů i úspěšnost vaší PPC reklamy. 

 Výhodou reklamy Sklik je také přesné cílení, kdy můžete poutavým inzerátem a vhodnou 

volbou klíčových oslovit uživatele podle toho, co zrovna hledá nebo o co se zajímá. Zpřesnit 

zacílení vaší reklamy na potencionální zákazníky máte možnost také prostřednictvím zacílení 

místa zájmu nebo časovým plánováním.  

 

Obr. 2.6: Náhled uživatelského účtu služby Sklik 

 

Zdroj: Sklik.cz 

 Inzeráty se zobrazují na nejpoužívanějším českém vyhledavači Seznam a ve výsledcích 

vyhledávání služeb Zboží.cz, Firmy.cz, Sbazar.cz, Obrazky.cz nebo Seznam Encyklopedie –

seznam webů Vyhledávací sítě. PPC reklama ve vyhledávání je velmi efektivní, protože 

umožňuje oslovit kvalitní uživatele, kteří aktivně vyhledávají konkrétní informace, výrobek nebo 

službu. Uživatelům se tak zobrazují inzeráty, které souvisí s tím, o co svým vyhledáváním 

projevují zájem. 

  

 Reklama Sklik se na webech Obsahové sítě zobrazuje v kontextu s obsahem dané stránky 

na základě tematického zaměření a analýzy výskytu klíčových slov v těle stránky. Kontextová 

reklama má obecnější charakter, je tedy vhodná pro oslovení širokého spektra uživatelů. 

(Seznam, 2013) 
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2.8 SERP 

 SERP11 je stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledávačem  

(např. Google či Seznam) jako odpověď na dotaz zadaný uživatelem. Tento pojem se používá 

nejčastěji v kontextu SEO (optimalizace pro vyhledávače). 

 V SERP se nacházejí různé druhy výsledků. Nejdůležitější částí jsou zpravidla přirozené 

výsledky vyhledávání – výsledky, které vyhledávač na základě uživatelova dotazu. Kromě nich 

se na stránce obvykle vyskytují také placené výsledky – reklamní odkazy, jejichž zobrazení si u 

vyhledávače někdo koupil a které se zobrazují např. při hledání určitých klíčových slov. Tato 

reklama se obvykle zobrazuje nad přirozenými výsledky nebo vpravo vedle nich, zpravidla bývá 

označena jako sponzorované odkazy nebo slovem reklama. Reklama ve výsledcích vyhledávání 

se obvykle platí za proklik (PPC). 

 Každá nalezená položka obsahuje zejména nějaký nadpis a příslušný hypertextový odkaz. 

Navíc zpravidla obsahuje velmi krátkou ukázku obsahu – několik slov či vět, kde jsou 

zvýrazněny hledané termíny. Také může vyhledávač zobrazit obrázek, mapku či video, pokud je 

pro vyhledávání relevantní (a často v tomto případě také vyhledávač nabízí odkaz na 

specializované vyhledávání pouze v příslušném typu obsahu). 

 To, co konkrétně se na SERP ve výsledcích zobrazuje, je velmi důležité pro SEO. 

Vyhledávače tyto informace získávají zpravidla z metadat stránky (titulek stránky, obsah 

položky description apod.). Kromě toho vyhledávače využívají data ze sitemap12, pokud je 

stránky nabízejí. Některé vyhledavače také nabízejí doporučení k úpravě hledaného výrazu (např. 

když obsahuje překlep). (WIKIPEDIA, 2011) 

2.9 Pravidla přístupnosti 

Nová pravidla přístupného webu (verze z roku 2007) jsou rozdělena do 5-ti oblastí, které 

dohromady obsahují 30 bodů. Cílem nových pravidel bylo testování platnosti a funkčnosti 

stávajících pravidel, spolu se sjednocením návrhu metodiky WCAG 2.013.  

 

                                                 
11 SERP - Search engine results page 
12 Sitemap - obvykle XML soubor napomáhající vyhledávačům k orientaci na webové stránce 
13 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 
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Základní principy WCAG 2.0 jsou: 

• Vnímatelnost – informace a uživatelské rozhraní musí být uživatelem 

„vnímatelné“. 

• Ovladatelnost – prvky uživatelského rozhraní musí být ovladatelné uživatelem. 

• Srozumitelnost – informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být uživateli 

srozumitelné. 

• Robustnost – obsah musí být natolik robustní, aby mohl být interpretován 

širokou paletou user agentů včetně asistenčních technologií. (MATĚJÍČEK, 

2007) 

Cílem dodržování pravidel přístupnosti webové prezentace však stále zůstává korektní 

zobrazení webové prezentace a maximálně možná míra přístupnosti pro všechny uživatele 

internetu bez nutnosti testování na mnoha alternativních zařízeních.   

Pravidla přístupnosti webových stránek jsou obecně popsány níže: 

• Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

o Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. 

o Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. 

o Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem. 

 
• Práci s internetovou stránkou řídí uživatel 

o Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek . 

o Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu. 

o Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob 

použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení. 

o Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho 

provozovatel je zřetelný. 

o Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků. 

 
• Ovládání internetové stránky je jasné a pochopitelné 

o Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny. 

o Všechny webové stránky internetové prezentace obsahují odkaz na přehlednou 

mapu webu. 
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o Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou 

stránku. 

 
• Odkazy jsou zřetelné a výstižné 

o Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu. 

o Stejně označené odkazy mají stejný cíl. 

o Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou. 

 
• Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

o Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka 

HTML či XHTML. 

o Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy. 

o V meta značkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu. 
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3 Analýza současného stavu 

Ve třetí kapitole je stručně charakterizována firma Prodej nábytku a její webová aplikace, 

která bude podrobena testování a optimalizační analýze pro internetové vyhledávače. Analýza 

poskytne informace o současném stavu webových stránek, odhalí současné i možné budoucí 

nedostatky, kterých se budeme moct dopustit při optimalizaci. Druhou části analýzy bude 

mapování pravidel přístupnosti na e-shopu z pohledu uživatele, který jej navštíví. Analýza bude 

brát v potaz mnoho oblastí, na které je možno nahlížet různými metodami a nástroji. Jedná se 

především o:  

• Vyhledatelnost vyhledávači, 

• Obsah stránek, klíčová slova, relevantní texty, 

• Přístupnost a otevřenost, 

• Návštěvnost stránek, 

• Aktuálnost informací, 

• Odkazující stránky. 

3.1 Charakteristika firmy Prodej nábytku 

Firma Prodej nábytku (viz. Obr.3.1) je na českém trhu již od roku 2003, kdy otevřela svůj 

první kamenný obchod v Novém Jičíně. V současné době stále působí v Novém Jičíně a od roku 

2005 rozšířila síť obchodů do Havířova a Pelhřimova. Počátkem roku 2007 firma 

implementovala e-shop, který můžeme nalézt na internetové adrese www.prodejnabytku.cz. Firma 

se řadí mezi drobné podniky s počtem zaměstnanců nepřevyšující hodnotu 100. Předmětem 

podnikání je nákup nábytkového zboží za účelem dalšího prodeje. Zaměření v oblasti nábytku je 

převážně na sedací soupravy a vybavení obývacích pokojů. Prodej nábytku lze charakterizovat 

jako malou dynamickou firmu, která neustále hledá příležitosti v různorodé nabídce nábytku, aby 

mohla zákazníkům pravidelně nabízet široký výběr nových i stávajících produktů. Jako jediná 

česká firma má zastoupení v odběru nadprodukčního zboží v německé outletové firmě. Díky této 

obchodní strategii je firma schopna nabízet sedací soupravy v daleko nižší cenové úrovni než 

konkurence. V brzké budoucnosti se chce firma zaměřit hlavně na prodej nábytku po internetu. 

Budoucím cílem je vylepšení systému zakázkových objednávek po internetu s velkou flexibilitou 

a mnoha možnostmi pro koncového zákazníka, optimalizace stránek a programové rozšíření e-
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shopu. Pomocí e-shopu chce firma získat výhodu ve velkém konkurenčním prostředí s největším 

důrazem na cenu.  Zamýšlená obchodní koncepce je postavena na nabízení výrobků a zboží, kde 

je firma schopna zaručit nejlevnější cenu na trhu i za cenu minimálního zisku. Orientace tedy 

bude na levné prodejné zboží, nikoliv na luxusní a drahé výrobky u kterých je nutná specializace. 

V horizontu 2 let se plánuje vyvinout konfigurátor na jednotlivé díly nábytku za účelem 

uživatelské modifikace na e-shopu. K všem zmiňovaným cílům má napomoci název domény e-

shopu, která je na trhu velice žádaná a pro vlastníka výhodná. 

Obr. 3.1: Logo firmy Prodej nábytku 

 

Zdroj: http://www.prodejnabytku.cz/ 

3.2 E-shop www.prodejnabytku.cz 

Internetový obchod www.prodejnabytku.cz se tedy specializuje na prodej nábytkového 

sortimentu koncovým zákazníkům (sedací soupravy, křesla, postele, skříně, apod.). E-shop 

můžeme zařadit do oblasti B2C.   

    Z náhledu hlavní stánky (viz. Obr. 3.2) lze usoudit, že se jedná o mírně zastaralý e-

shop. Soudit tak lze díky rozložení prvků na stránce, zvolenému grafickému designu a absenci 

moderních prvků podporující propagaci a samotný prodej artiklů. Vzhled a implementované 

funkcionality nevyhovují současným trendům e-shopů ani požadavkům zákazníků na přístupnost 

a informační dostupnost. 

E-shop je naprogramován pomocí značkovacího jazyka XHTML 1.0 Traditional a 

programovacím jazykem PHP. Pro speciální funkcionality byl využit jazyk JavaScript. Pro 

úpravu vizuální vzhledu byl použit kaskádový jazyk CSS. E-shop implementovala firma INT 

s.r.o. před 6 lety. 
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Obr. 3.2: Náhled hlavní strany e-shopu 

 

Zdroj: http://www.prodejnabytku.cz/ 

E-shop disponuje administrátorský rozhraním, které slouží k ovládání samotného e-shopu. 

(viz. Obr. 3.3). Administrační část potvrzuje původní předpoklad ohledně minima funkcí a 

programových vylepšeních. E-shop poskytuje pouze funkcionality, které jsou nezbytně nutné k 

jeho chodu. Ze základních funkcionalit, kterými většina e-shopu disponuje, zde chybí možnost 

odesílání newsletteru14, vkládání statických stránek (popřípadě tiskových zpráv) a možnost cross-

sellingu15 nebo souvisejícího zboží. Formát zobrazení a rozřazení oblastí v administrační části je 

dostačující v kontextu s úkony, které administátor provádí. 

 

                                                 
14 Newsletter - elektronický zpravodaj 
15 cross - selling - snaha zvýšit hodnotu objednávky zákazníka, například nabídnutím souvisejícího zboží 
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Obr. 3.3: Náhled administrátorského rozhraní e-shopu 

 

Zdroj: http://www.prodejnabytku.cz/admin/index.php 

3.3 SEO plán a SWOT analýza 

Před samotnou analýzou a návrhem řešení je vhodné znát odpovědi na primární otázky, 

které nám v dalších kapitolách mohou usnadnit a zefektivnit práci. Z těchto otázek a odpovědí je 

sestaven tzv. SEO plán, uvedený v tabulce 3.1.  
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Tab. 3.1: SEO plán 

Jaké je zaměření 

firmy, respektive 

provozovatele 

stránek? 

Předmětem podnikání je nákup nábytkového zboží za účelem dalšího 

prodeje. Zaměření v oblasti nábytku je převážně na sedací soupravy a 

vybavení obývacích pokojů. Firma má i své kamenné pobočky, z čehož 

vyplývá, že nyní firma není existenčně závislá na návštěvnících e-shopu. 

Jaký je hlavní cíl 

stránek? 

Hlavním cílem e-shopu je zvýšit  prodej produktů, které jsou v něm 

umístěny a využít tak potenciálu optimálního názvu domény, na které se e-

shop nachází. Mezi hlavní cíle se řadí i inovace nástrojů na průzkumu 

trhu, sledování chování zákazníků a zvýšení jejich informovanosti. 

Jaká je základní 

strategie směrování 

stránek? 

Strategie směrování stránek bude založena na přístupu návštěvníků z 

internetových vyhledávačů a srovnávačů zboží. Do budoucna se počítá i s 

přímými přístupy na e-shop díky rozesílání newsletteru a celkové inovaci 

marketingu a reklamy, čímž se stránky dostanou uživatelům do povědomí. 

Jaká je cílová 

skupina? 

Mezi cílovou skupinu patří vyhledávače Seznam a Google přes které  

pravděpodobně přicházet nejvíce návštěvníků. Předpokládá se, že 

uživatelé navštěvující e-shop budou ve věkovém rozmezí 25 - 50 let, pro 

které budou nejdůležitější relevantní informace vztahující se k nabízeným 

produktům (vlastnosti, skladová dostupnost, ...).   

Kdo je hlavní 

konkurence? 

Mezi hlavní konkurenci na internetu i mezi kamennými obchody 

bezesporu patří velké řetězce nacházející se v Moravskoslezském kraji 

(IKEA, Asko nábytek, Sconto nábytek, Kika). Při zaměření pouze na okres 

Nový Jičín se jedná o Talafa nábytek a Delcon nábytek. 

Co odlišuje naše 

stránky od 

konkurence? 

Ve srovnání s konkurencí nacházející se v okrese Nový Jičín mají stránky 

konkurenční výhodu, protože konkurenční stránky jsou pouze informativní 

- nenalezneme na nich možnost zakoupit produkt přes internet. Je zde 

možnost pouze odeslat poptávku pomocí formuláře. Stránky velkých 

řetězců jsou rozdílné hlavně v množství informací, které zákazníkům 

poskytují a v množství produktů.  

V jakém okamžiku 

dochází ke konverzi z 

návštěvníka na 

zákazníka? 

Ke konverzi z návštěvníka na zákazníka dochází v okamžiku dokončení 

objednávky v košíku nebo registrace návštěvníka na e-shopu.  

Zdroj: (KUBÍČEK, 2008) 
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Následně je aplikován marketingový nástroj SWOT analýza (viz. Tab.: 3.2), která mi 

pomůže identifikovat silné a slabé stránky webové prezentace, spolu s jejími příležitostmi a 

hrozbami. Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky e-shopu, jejichž původcem je vnější 

prostředí e-shopu. Díky této závislosti můžeme poměrně snadno měnit silné a slabé stránky. 

Opačným případem je vnější prostředí e-shopu do kterého spadají hrozby a příležitosti. Nejsme 

schopni minimalizovat, respektive maximalizovat hrozby a příležitosti. Je možné pouze zmírnit 

nebo navýšit jejich vliv na e-shop. 

Tab. 3.2: SWOT analýza 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

• Bezkonkurenční cena vybraného zboží  

• Vhodný název domény e-shopu 

• Téměř nulové náklady na optimalizaci 

• Časová flexibilita pro optimalizaci 

• Vztahy se zákazníky 

 

• Malé portfolio produktů 

• Nedostačující produktové informace  

• Podpora a sledování prodeje 

• Oblast marketingu 

• Závislost na dodavatelích 

 
 

Příležitosti (Oppotunities) Hrozby (Threats) 

• Využívání aplikací dostupných na 

internetu (Heuréka.cz, Zboží.cz,...) 

• Zlepšení postavení ve výsledku 

vyhledávání internetových vyhledávačů 

• Neustálá inovace e-shopu 

• Vzrůstající poptávka po produktech 

• Nedostatek času pro budoucí údržbu    

e-shopu a dat 

• Silná konkurence 

• Vysoká nezaměstnanost v regionu 

• Problematická reklamace 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

3.3.1 Analýza zdrojového kódu 

Pomocí optimalizační služby na adrese http://seo-servis.cz/ jsem analyzoval zdrojový kód 

stránky, který náleží mezi OnPage faktory. Analýza odhalila většinu závažných chyb a přehledně 
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reportovala informace o zdrojovém kódu stránky. Konkrétně prověřila informace v hlavičce, 

chyby v XHTML kódu, sémantiku obsahu a přístupnost. Výsledkem analýzy byla hodnota 49, 

která představuje neoptimalizovanou webovou prezentaci pro internetové vyhledávače (viz. Obr. 

3.4). Cílem této části optimalizace bude vytvoření jedinečných a výstižných názvů všech stránek 

se stručným a výstižným obsahem.    

Obr. 3.4: Analýza zdrojového kódu e-shopu prodejnabytku.cz 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/  

  

Popisné informace nacházející se v hlavičce dokumentu nebyly vyplněny, což se považuje 

za velký nedostatek. Z předchozích kapitol již víme, že titulek je nejdůležitější prvek webové 

stránky. Popis stránek v metatagu desription také nebyl vyplněn. Hodnotu tohoto řetězce některé 

vyhledávače používají u výsledku vyhledávání. Na závěr hlavičky chybí textový soubor 

robots.txt, který vyhledávačům říká, jestli mají stránku indexovat a následovat odkazy.  

Zdrojový kód má pouze optimální velikost, a to 43kb. Stránka obsahuje inline vložené 

CSS styly, které by měly být v samostatném souboru. Ve zdrojovém kódu se nachází 131 chyb 

(viz. Obr. 3.5), což může způsobit nekorektní zobrazení webové prezentace, popřípadě se stránka 

nemusí zobrazit vůbec. Stránka obsahuje přímo v XHTML kódu příliš mnoho zbytečného 

JavaScriptu. Definice JavaScriptových funkcí by měla být bez výhrad v samostatném souboru – 

stejně jako CSS kód. 
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Obr. 3.5: Výsledek testu validity 

 

Zdroj: http://validator.w3.org/ 

Analýza sémantiky a přístupnosti dopadla relativně dobře, kdy webová prezentace 

neobsahuje vnořené tabulky a text je kvalitně strukturovaný do odstavců. Dochází zde ale k 

míchání sémantického zvýrazňování s fyzickým formátováním. Jedinou chybou je zde absence 

alternativního popisu netextových prvků. Protože se netextové prvky (především obrázky) 

nezobrazují na všech zařízeních a prohlížečích, tak bude nutné tento alternativní popis doplnit. 

Obsahová část vykazuje příliš mnoho nadpisů první úrovně (9). Jak jsem již v práci 

zmínil, tak by na každé stránce měl být pouze 1 nadpis první úrovně korespondující s titulkem 

stránky. Z tohoto důvodu nejsou nadpisy ve správném pořadí, kdy se dostaneme z nadpisu první 

úrovně k nadpisu třetí úrovně. Pozitivním poznatkem je dostatek textu na stránkách. Počet 

odkazů na stránce je 61, počet odkazů na externí zdroje jsou 3. 

3.3.2 Analýza klíčových slov stránky 

Pro analýzu klíčových slov jsem vybral nástroje, které poskytuje web www.seo-servis.cz a 

to Statistika Seznam a Google Trends. Všechny tyto nástroje také využiji při výběru nových 

klíčových slov pro optimalizaci webových stránek www.prodejnabytku.cz v následující kapitole.  

Služba Google Trends umožňuje zobrazit četnost vyhledávání určitého klíčového slova – 

trendu. V první tabulce se nacházejí nejčetnější slova stránky, počet jejich výskytů a procentní 

zastoupení (viz. Obr. 3.6).  
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 Obr. 3.6: Nejčetnější slova stránek - klíčová slova 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/  

Z tabulky je patrné, že mezi nejčetnější slova stránky se připletly výchozí ceny 

jednotlivých produktů (00 kč, 000). Počet výskytu klíčových slov a jejich procentní zastoupení je 

na podprůměrné úrovni. Pouze slova stoly, 00 kč, sedací a cena se dostaly nad dvouprocentní 

zastoupení četnosti klíčových slov v textu. Pro významná klíčová slova se za optimální většinou 

považuje hustota mezi 2 až 10 procenty, přičemž výsledky vyhledávání již neovlivňuje hustota 

nad 3 procenta.    

Díky Google Trends můžeme zjistit, jak se vyhledávání daných výrazů měnilo v průběhu 

času. Trendy se vyjadřují na stupnici od 1 do 100, nelze tedy zjistit přesný počet hledání. Ve 

spodní části obrázku vidíme rozdělení zájmů na jednotlivé kraje a výpis nejčastějších 

souvisejících dotazů. Pro zjištění výrazných změn zájmu o určitý produkt slouží informace, co 

tento nárůst způsobilo. Informaci zobrazíme pomocí legendy při zaškrtnutí checkboxu Titulky 

zpráv. V případě klíčového slova stoly se o výrazný nárůst vyhledávaného slova zasloužil server 

novinky.cz s článkem CES 2013: Počítače a notebooky nahradí dotykové stoly (viz. Obr. 3.7). 
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Obr. 3.7: Výsledky služby Google Trends pro výraz stoly 

 

Zdroj: http://www.google.com/trends/explore#q=stoly&date=today+12-m&geo=CZ 

Podobným nástrojem jakým je Google Trends disponuje i vyhledávač Seznam.cz. Jeho 

služba Statistiky hledanosti pracuje na velmi podobných principech. Hlavním rozdílem oproti 

Google Trends je přesný počet hledanosti dotazu. Zatímco u Google Trends byla k dispozici 

stupnice od 1 do 100, tak Seznam poskytuje přesná čísla hledaných výrazů. Chybějící oblastní 

rozdělení Seznam vynahrazuje druhou statistikou, kdy zaznamenává dotazy obsahující hledaný 

výraz, nikoliv pouze přesnou shodu hledaného výrazu (viz. Obr. 3.8).   
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Obr. 3.8: Výsledky služby Statistiky hledanosti pro výraz stoly 

 

Zdroj: http://search.seznam.cz/stats?collocation=stoly 

Pomocí zmíněných statistických nástrojů lze efektivně zhodnotit nynější klíčová slova na 

internetových stránkách, které podle výsledků můžeme zachovat, nebo naopak vybrat nová 

klíčová slova.  

Na obrázku 3.8 jsou uvedena nejčastěji vyskytující se slova a doporučení, do kterých 

elementů by se měly umístit, aby byly optimalizovány pro vyhledávače. Analýza doporučuje 

klíčová slova umístit do všech úrovní nadpisů, titulku stránky a částečně i do obsahové části.   
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Obr. 3.8: Analýza optimalizace klíčových slov pro vyhledávače 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/  

 Na posledním obrázku analýzy klíčových slov je výpis návrhů nových klíčových 

slov (viz. Obr. 3.9).  Mělo by se zvážit, zdali by se některé z těchto často hledaných slov nemělo 

zakomponovat mezi stávající klíčová slova.  

Obr. 3.9: Návrh nových klíčových slov 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/ 



36 
 

Analýza stávajících klíčových slov na e-shopu odhalila velké nedostatky. Klíčová slova 

chybějí již v hlavičce, částečně v názvech kategorií a odkazech. Jejich procentní zastoupení v 

textu je ve většině případů pod dvouprocentní hranicí.       

3.3.3 Analýza pozic ve vyhledávačích 

Pomocí nástroje na stránkách seo-servis.cz jsem zjistil pozici webových stránek ve 

výsledků vyhledávání na zvolená slova. Hledání proběhla u vyhledávače Seznam do 60. pozice, u 

vyhledávače Google dokonce do pozice 100. Dalšími použitými vyhledávači byly Bing, Jyxo a 

Morfeo. Součástí modulu jsou také technologie, pomocí nichž jsem odhalil počet zpětných 

odkazů, počet zaindexovaných stránek, aktuální Google Toolbar PageRank a S-Rank. 

Při zjišťování pozic ve vyhledávačích jsem testoval slova stoly, sedačka a nábytek. 

Všechny testy dopadly identicky – ani jeden ze čtyř vyhledávačů nenalezl webovou stránku do 

požadované pozice ve výpise (viz. Obr. 3.10). Dva zpětné odkazy nalezl pouze Google spolu s 

dvojnásobným počtem zaindexovaných stránek než Seznam (viz. Obr. 3.11). Hodnota PageRank 

byla 2/10 a hodnota S-Rank 30/100. 

Obr. 3.10: Pozice webové stránky ve výsledku vyhledávání 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/ 

Obr. 3.11: Počet zpětných odkazů a zaindexovaných stránek vyhledávačů 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/ 
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Vyhledávače v případě použití některých technologií (Javascript, Flash, atd.) nedokážou 

zaindexovat celý web. Ne všechny vyhledávače mají stejné problémy, některé dokážou indexovat 

dynamické URL, ale ve Flashi nedokážou rozpoznat odkazy, jiné zase naopak. Každý vyhledávač 

je prostě jiný. Pro kontrolu, jestli je zaindexován přibližně celý web, se porovnává počet 

zaindexovaných stránek s celkovým počtem stránek daného webu. (SMIČKA, 2004) 

3.3.4 Analýza síly webové stránky 

Webové stránka byla podrobena komplexní analýze OnPage i OffPage faktorů. Důkladně 

prověřila XHTML kód, zpětné odkazy a jejich potenciál, pozice ve vyhledávačích, návštěvnost a 

potenciální domény. Výsledek analýzy dodal ucelený přehled o stavu, síle a potenciálu webové 

stránky (viz. Obr. 3.12).   

Obr. 3.12: Výsledek analýzy síly webové stránky 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/ 

S hodnotami XHTML chyb, S-Ranku a PageRanku jsem se seznámil již v minulém testu. 

Pozice umístění webové stránky na Seznamu a Googlu po zadání prvních 4 slov z titulku je 

shodně 0 z důvodu chybějících slov v titulku. Popularita URL adresy webové stránky je hodnota 

4010, která představuje počet výskytů URL adresy stránky mezi webovými stránkami z jiných 

domén. 
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V oblasti zpětných odkazů a obsahu Internetu vyšel z testu výborně počet zpětných 

odkazů vedoucích na testovanou doménu s hodnotou 280 113 278. Ve zbylých částech této 

oblasti webová stránka propadla. Hodnocení sociálních sítí a interakcí, spolu s katalogem 

DMOZ.org a encyklopedie Wikipedia.org byla vyčíslena na 0/10. Ani v jedné aplikaci nebyl 

nalezen jediný záznam.  

Poslední oblastí analýzy síly webové stránky byla doména. Počet zaindexovaných stránek 

na doméně vyhledávačem Google bylo 1190 (5/10). Stáří domény bylo vyčísleno na 2211 dnů. 

Stáří se počítá od prvotního zaindexování do webarchívu (10/10). Posledním ukazatelem 

testované domény byl AlexaRank, s hodnotou 0, což poukazuje na minimální návštěvnost (0/10). 

3.4 Analýza přístupnosti webových stránek 

Většina hlavních pravidel pro přístupnost webových stránek byla dodržena. Nebylo 

dodrženo pouze pravidlo pro definici alternativního popisu všech netextových prvků nesoucích 

významové sdělení. Druhým nedostatkem je nepřítomnost mapy stránek, na kterou by se mělo 

dát odkazovat z každé webové stránky příslušné internetové prezentace. 

Z uživatelského hlediska jsem dále narazil na pár detailů, které nekorespondují s 

optimálním zobrazení webové prezentace. Konkrétně se jedná o chybné zobrazení e-shopu v 

různých rozlišeních monitorů. V případě rozlišení 1024x768px se stránka zobrazuje na celou šíři 

obrazovky. V případě zvyšujícího se rozlišení se šířka stránky rovnoměrně zužuje, což není určitě 

dobře, budeme-li brát v potaz zvyšující se počet uživatelů, kteří disponují počítači a notebooky se 

širokoúhlým zobrazením. Při rozlišení 1920x1080px se již stránka nezobrazuje korektně a 

produkty umístěné na konci řádků ve výpisech přetékají na další řádek.  

Po stránce funkcionální je e-shop v perfektním stavu. Všechny možnosti a aplikace, které 

e-shop nabízí jsou výborně ošetřeny. Během mého testování jsem nenarazil ani na jednu chybu, 

která by souvisela s programovým kódem. Výjimkou je zde samozřejmě CSS kód upravující 

vzhled webu.       

Úvodní text, popisy kategorií a odkazy filtrování jsou zobrazeny velice malým písmem. 

Část uživatelů navštěvující tyto stránky mohou mít problém s přečtením těchto informací. V 

následující kapitole tedy přistoupím také k optimalizaci pravidel přístupnosti. 
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S přístupnosti nepřímo souvisí i velikost jednotlivých oblastí a prvků, které jsou na 

stránkách umístěny. Podle vývoje e-shopů v rámci internetu a zkušeností z praxe můžu 

konstatovat, že velikost divů ve výpise produktů, ve kterých se nacházejí konkrétní produkty, 

není optimální, což platí i pro umístění bloků Nákupní košík, Přihlášení, Vyhledávání, TOP 

produkty, Napište nám a Zajímavosti.    

3.5 Analýza aplikací internetového marketingu 

Pomocí aplikací nacházejících se na Internetu jsem schopen pracovat s daty, které mají 

vysokou vypovídající hodnotu. Tyto aplikace mi poskytují také zpětnou vazbu v kontextu se 

změnami, které je nutné implementovat kvůli samotné optimalizaci e-shopu. 

3.5.1 Google Analytics 

Využívání služeb Google Analytics není nákladné z finanční stránky, ani ze stránky 

implementační na straně e-shopu. Administrátoři e-shopu doposud tuto službu nevyužívali, bude 

tedy nutné založit a nastavit účet u Googlu a do hlavičky vložit měřící kód s unikátním číslem pro 

měření. Je nutné, aby byl měřící kód umístěn na každé stránce v hlavičce. Jelikož jsou ale 

využívány PHP šablony, tak tento kód stačí umístit pouze do souboru head.php.      

3.5.2 AdWords 

Jelikož už proběhla registrace u společnosti Google, tak není nutné vytvářet další 

uživatelský účet. Obě služby lze také datově propojit, což je výhodné z informační a 

optimalizační stránky, kdy jsem schopen importem dat z Google Analytics pružně reagovat na 

chování uživatelů na e-shopu týkající se především reklamy. V následující kapitole vytvořím 

první kampaň, zvolím finanční rozpočet a klíčová slova.    

3.5.3 Heuréka.cz 

Pro tento server je nutné generovat XML soubor podle pravidel, které jsem uvedl 

v kapitole 2.9.3. Automatické generování již bylo na e-shopu nasazeno při implementaci 

samotného e-shopu, ale soubor nebyl doposud využíván. Při kontrole jsem zjistil neaktuální 

strukturu tohoto dokumentu, proto jej budu v následující kapitole aktualizovat, aby vyhovoval 

požadovaným podmínkám. Soubor se nachází na adrese 

http://www.prodejnabytku.cz/xml_heureka.xml. 
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3.5.4 Zboží.cz 

Pro server Zboží.cz je nutné generovat také XML soubor, který se nepatrně liší ve své 

struktuře jednotlivých elementů. Ohledně implementace je situace zcela identická jako u 

Heuréky, tj. mechanismus je již implementovaný a je nutná pouze aktualizace struktury XML 

souboru. Soubor se nachází na adrese http://www.prodejnabytku.cz/xml_feed_zbozi.xml.   

3.5.5 Sklik.cz 

Pro Sklik vytvořím nejspíše ze začátku zcela identickou kampaň jako pro AdWords 

z důvodu analýzy chování zákazníka a jeho preferencí ohledně prohlížečů. Díky zmapování 

těchto skutečností bychom mohli v budoucnu efektivněji investovat peníze do jednoho z těchto 

nástrojů. 
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4 Návrh řešení a jeho implementace 

V této kapitole využiji všech poznatků a vědomostí, které jsem získal při definici 

teoretických východisek a pojmů, při analýze současného stavu a praxe z oboru. 

4.1 OnPage faktory 

Významná část čtvrté kapitoly bude zaměřena na návrh řešení a optimalizaci OnPage 

faktorů, které mají velký vliv na umístění webové stránky ve výpisu vyhledávání. Optimalizace 

stránek bude probíhat především ve zdrojovém kódu. 

4.1.1 Klíčová slova a metaznačky 

Ve třetí kapitole byla provedena analýza klíčových slov, díky níž jsme schopni vybrat 

nová klíčová slova pro e-shop. Při optimalizaci webových stránek a klíčových slov bychom měli 

dodržet pravidlo použití stejných nebo velmi podobných výrazů pro název stránky, titulek 

stránky, adresu stránky, hlavní nadpis stránky (h1) a obsahu textu na stránce. Důležitou roli hraje 

také četnost klíčových slov na stránce.  

Zdrojová data jsou v tomto případě konkrétní dotazy, pomocí kterých uživatelé 

vyhledávají na internetu požadované produkty nebo služby. Mezi zdroje dat, které využiji k 

návrhu nových klíčových slov, patří aplikace na návrh klíčových slov v reklamním systému S–

Klik a AdWords. Další zdrojová data lze získat také z vlastních statistik návštěvnosti a statistiky 

interního vyhledávání. Těmito daty bohužel ale nedisponuji.   

Pomocí Google AdWords (Nástroj pro návrh klíčových slov, Nejvýznamnější vyhledávací 

dotazy) a S-Kliku (Návrh klíčových slov) jsem klasifikoval a poté navrhl mnoho klíčových slov, 

které lze použít. Nejlepším výsledkem by bylo nalezení klíčových slov, která jsou málo 

konkurenční. Tento výsledek jsem ale nemohl očekávat z důvodu velmi velké konkurence, která 

se zaměřuje na prodej téměř autentického zboží. Vybral jsem tedy slova, které jsou středně 

konkurenční a vysoce konkurenční za předpokladu velmi vysoké vyhledávanosti podle výsledku 

analýzy použitých služeb. Dalším důležitým faktorem byl denní rozpočet, který by neměl 

přesáhnout 60,- Kč pro každou službu. Od této částky se také odvíjela cena za proklik, kterou 

jsem po návrzích číselníku klíčových slov stanovil na 4,- Kč. S přihlédnutím ke všem okolnostem 

a omezením byla vybrána klíčová slova uvedená v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1: AdWords - návrh klíčových slov 

Klíčové slovo Konkurence 
Počet lokálních 

vyhledávání za měsíc 

sedací soupravy vysoká 60500 
prodej nábytku vysoká 5400 

dovoz střední 49500 
ostrava nízká 1000000 

levný nábytek vysoká 6600 
rohová sedačka vysoká 2900 

křeslo vysoká 90500 
pohovka vysoká 33100 

obývací pokoj střední 14800 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Každé klíčové slovo jsem podrobně analyzoval z pohledu všech proměnných uvedených 

v tabulce 4.2 a 4.3. Konečný výběr klíčových slov ovlivnila také geografická poloha kraje, na 

kterou se chce firma zaměřit (Moravskoslezský kraj), životní úroveň zdejších obyvatel, 

upřednostňované výrobky společnosti a celkově doporučení pro umístění a práci s klíčovými 

slovy (doména, kategorie, odkazy, popisy, texty, …).        

Tab. 4.2: AdWords - odhad provozu pro nová klíčová slova 

Klíčové slovo 
Průměrná 

pozice 
Průměrné CPC 

Kliknutí za 
den 

CTR 
Cena za 

den 
Zobrazení za 

den 
sedací soupravy 3.8 2.72 12.28 1.9% 33.43 648 
prodej nábytku 4.8 2.64 0.97 1.6% 2.55 61 

dovoz 3.1 1.68 0.06 0.2% 0.10 26 
Ostrava 2.6 1.48 0.23 0.4% 0.34 57 

levný nábytek 5.0 2.54 1.7 0.9% 2.71 113 
rohová sedačka 4.6 3.9 0.23 0.9% 0.72 26 

křeslo 5.0 2.26 3.23 0.9% 7.28 378 
pohovka 4.0 1.73 2.52 1.1% 4.36 235 

obývací pokoj 2.5 1.57 1.3 1.4% 1.61 74 

Průměr 4.1 2.46 21.62 1.3% 53.10 1621 
Zdroj: Vlastní tvorba 
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Jedním z cílů firmy pro rok 2013 je prosazení se na trhu v Moravskoslezském kraji, proto 

jsem také cílené oblasti omezil právě na tento kraj. Pokud tedy bude rozpočet pro službu Google 

AdWords 60,- Kč za den (při ceně za proklik 4,- Kč), tak se předpokládá celkový počet prokliků 

v rozmezí 20 – 24, celkový počet zobrazení by se měl pohybovat mezi čísly 1 462 – 1 787, 

průměrná pozice reklamy 3,7 – 4,5 a celkové náklady budou v rozmezí 48,43,- Kč – 59,20,- Kč. 

Tab. 4.3: S-Klik – návrh klíčových slov s odhadem provozu 

Klíčové slovo 
Cena za 
proklik 

Průměrná 
cena 

Pozice Hledanost 

sedací soupravy 4 5,35 25. - 30. 57763 
prodej nábytku 4 3,08 1. - 3. 2305 

dovoz 4 2719 1. - 3. 17613 
Ostrava 4 nevyčíslena 1. - 3. 13685 

levný nábytek 4 3,79 13. - 18. 6365 
rohová sedačka 4 4,99 13. - 18. 7653 

křeslo 4 3,22 1. - 3. 15338 
pohovka 4 4,88 4. - 7. 12503 

obývací pokoj 4 3,73 8. - 12. 4381 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Všechny uvedené tabulky jsou zařazeny i v příloze v obrázkové formě. Obrázky byly 

pořízeny přímo v aplikacích Google AdWords a Sklik.  

Google ani Seznam však nemohou zaručit, že tato klíčová slova zlepší výkon kampaně, 

čímž by se také nezvýšil zisk.  Je proto nutné důsledně spravovat a vylepšovat sestavené 

kampaně. V případě pozitivního výsledku kampaně se obvykle zvyšuje konverzní poměr 

(konverze = poptávka nebo přímo objednávka z webu). 

4.1.2 Optimalizace zdrojových kódů 

Analýza zdrojového kódu odhalila velké nedostatky v základních předpokladech pro 

provoz optimalizovaných webových stránek. Zdrojové kódy stránek prošly důkladnou 

optimalizací a také inovací. Při prvotním měření nabýval e-shop podprůměrného koeficientu 49. 

Pro zvýšení tohoto koeficientu byly navrženy úpravy a inovace související především s 

popisnými informacemi. 
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• Titulek (title)  

V první řadě jsem přistoupil k optimalizaci nejvýznamnějšího OnPage faktoru, a to 

elementu title, který je nesmírně důležitý pro internetové vyhledávače. Mnoho vyhledávačů 

zobrazují jako titulek hledaného spojení právě slova z titulku stránky. Podle doporučení a 

zkušeností z praxe je vhodné mít každý titulek na webových stránkách jedinečný. Tohoto stavu 

jsme dosáhli pomocí generování názvů titulků při zobrazení dotyčné stránky. Logika generování 

názvů je založena na složení textových řetězců v elementu title. Může nastat několik scénářů pro 

generování titulků. Pro všechny scénáře platí pravidlo, kdy se bude do elementu title automaticky 

vkládat název domény ve formátu ProdejNabytku.cz. Název domény bude umístěn na konci 

textového řetězce. Prvním případem generování je zobrazení detailu produktu. V tomto případě 

se do elementu vloží již zmiňovaný upravený název domény, následovat bude název kategorie ve 

které je produkt umístěn a na závěr bude uveden název dotyčného produktu (řetězce budou 

odděleny pomlčkou). Obdobný princip je pro případ, kdy se uživatel nachází v kategorii (titulek 

bude obsahovat název domény a název kategorie). V případě vstupu na stránky jednotlivých 

sekcí e-shopu (Úvod, Dodací podmínky, Prodejny, Reklamační řád, ...) se do titulku vkládá 

řetězec z pole titulek nacházející se v administraci. Pole pro vkládání titulků statických stránek e-

shop obsahoval již před optimalizací - nebyly pouze vyplněny. 

• Popis (description) 

Do této metaznačky, která v krátkosti popisuje obsah stránky, byly vybrány fráze a věty, 

které úzce souvisí s činností firmy a jejími produkty. Při výběru byly brány v potaz již navržené 

klíčové slova, které jsem ve větách skloňoval. Délka řetězce popisu nepřekročila 3 kratší věty 

(popřípadě spojené větší souvětí), což je podle mnoha autorů publikací SEO optimální délka (viz. 

Obr. 4.1). 

Obr. 4.1: Metatag description 

    

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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• Roboti (robots) 

Kvůli kontrole nad indexací jednotlivých stránek byl přidán do hlaviček XHTML 

dokumentů meta tag robots. Příkazy v tagu content určují chování robotů při indexaci webových 

stránek. V případě použití příkazu all bude indexováno vše, v případě příkazu follow budou 

indexovány stránky, na které vedou odkazy z této stránky (viz. Obr. 4.3). 

Obr. 4.3: Nastavení meta tagu robots 

 

Za předpokladu indexace všech webových stránek internetového obchodu vznikne 

textový soubor pojmenovaný robots.txt ve kterém bude uveden řetězec User-agent: *; Disallow: 

/admin/ . Tento zápis zakazuje všem robotům vstup do adresáře admin. 

• Nadpisy 

Analýza poukázala také na špatnou hierarchii a počet nadpisů na webových stránkách. Na 

každé stránce se nyní bude vyskytovat maximálně jeden nadpis velikosti h1. Zbytek nadpisů bude 

přeformátován na nadpisy druhé až třetí úrovně, protože pro vyhledávače jsou důležité nadpisy 

právě do třetí úrovně. Nadpisy budou uváděny za sebou sestupně, čili nadpis h1 nebude moct 

nikdy následovat po nadpise h3. Výjimka může nastat v případě opakování odkazů. Tolerovat se 

tedy bude pouze situace, kdy po uvedení nadpisu h3 bude následovat nadpis h2. Prolínat se budou 

moct jenom nadpisy, které jsou buďto a jednu velikost menší, nebo větší (viz. Obr. 4.2).   

Obr. 4.2: Nová struktura nadpisů 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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• HTML a CSS 

Optimalizace zdrojového kódu obnášela v první řadě odstranění 131 XHTML chyb, které 

se v něm vyskytovaly. Odstraněním těchto chyb se stala stránka validní (viz. Obr. 4.4). Poté bude 

s velkou pravděpodobností zajištěno bezproblémové zobrazení webových stránek u jakéhokoliv 

uživatele. Zdrojový kód obsahoval také zbytečné inline CSS styly (0,27 kB), které by bylo 

vhodné přesunout do souboru layout.css sloužící k definování kaskádových stylů. Přebytečné 

JavaScriptové definice (2,15 kB) se taktéž přesunou do zvláštního souboru, který byl pro tento 

účel vytvořen.  

Obr. 4.4: Výsledek validity stránek po optimalizaci 

Zdroj: 

http://validator.w3.org/check?uri=prodejnabytku.cz&charset=%28detect+automatically%29&d

octype=Inline&group=0 

Přístupnost webových stránek byla optimalizována doplněním atributů alt ke všem 

netextovým prvkům, který tento atribut vyplněný nemají. Do atributu alt se vloží stejný řetězec, 

který je uveden v atributu title umístěném v obalovém elementu. Tímto specifikujeme jejich 

alternativní textový popis pro korektní zobrazení v zařízeních a prohlížečích, které nepodporují 

zobrazení netextových prvků (především obrázků).  

Posun v oblasti sémantiky nastane v případě úpravy zdrojového XHTML a CSS kódu. Text 

se bude formátovat pomocí tagů <b> a <bold> již jenom v CSS souboru – nedojde tak k 

opětovnému míchání sémantického zvýrazňování s fyzickým formátováním. 

Po optimalizaci zdrojového kódu se hodnocení stránky navýšilo z původních 49 bodů na 

97 bodů (viz. Obr. 4.5). 

 



47 
 

Obr. 4.5: Analýza zdrojového kódu po optimalizaci 

 

Zdroj: http://seo-servis.cz/ 

4.2   OffPage faktory 

V rámci diplomové práce jsem optimalizaci OffPage faktorů z velké části navrhl, ale 

neimplementoval. S ohledem na finanční náročnost se firma v budoucnu rozhodne, zdali bude 

tyto návrhy realizovat. 

4.2.1 Registrace do internetových katalogů 

S neustále zvyšujícím se počtem katalogů na českém internetu je vcelku komplikované 

vybrat katalog, který bude právě těmto webovým stránkám přínosný. Z tohoto důvodu se stránky 

zaregistrují do již osvědčených katalogů a to do najisto.cz (Centrum + Atlas), firmy.cz (Seznam), 

DMOZ.org a zivefirmy.cz. Registrace do všech těchto katalogů je zdarma. Doporučuji se v 

budoucnu zaměřit a registrovat do oborových, nebo regionálních katalogů.  

4.2.2 Zpětné odkazy 

Mezi hlavní OffPage faktory patří zpětné odkazy. Zpětné odkazy budou získány díky 

registracím do výše zmíněných katalogů a vytvořením microsite. Dalším způsobem získání bude 

výměna zpětných odkazů se spřátelenými e-shopy, nákup zpětných odkazů nedoporučuji. 
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4.2.3 Facebook 

Firmě Prodej nábytku byl založen profil na sociální síti Facebook. Jméno profilu je 

identické jako URL adresa e-shopu. Na profil budou vkládány fotky jednotlivých produktů s 

popisnou informací, která bude obsahovat odkaz do e-shopu. Naopak na stránkách e-shopu bude 

umístěn plugin Like Box16, kterým může přihlášený uživatel sdílet se svými přáteli jako odkaz na 

internetový obchod.   

4.3 Obsah stránek 

Optimalizace stránek proběhla i z obsahového hlediska. Texty statických stránek byly 

rozšířeny se zapracováním nových klíčových slov. Klíčová slova byla použita i do názvů 

produktů, aby produkty byly lépe vyhledatelné na serverech Heuréka a Zboží.cz.     

4.4 Webové aplikace a služby 

Za účelem získávání statistických údajů, zvýšení návštěvnosti e-shopu a prodeje produktů 

jsem využil mnoha služeb a aplikací na internetu, které k těmto účelům slouží.  

• Google Analytics 

Dle analýzy byl vytvořen účet u Google Analytics a do hlavičky stránky byl přidán měřící 

kód. Nyní může majitel pracovat s detailní statistikami chování uživatelů na e-shopu a následně 

se zaměřit na problematické oblasti (viz. Obr. 4.6).  

Obr. 4.6: Statistika e-shopu www.prodejnabytku.cz na za období 7.4. - 14.4. 2012 

 

Zdroj: 

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=9823148287&__c=9641337367#a.70896

75303_115448463.key&app=cm 

                                                 
16 Like Box - sociální plugin umožňující stránce registrované na Facebooku získat "Líbí se mi" z jejich 

vlastní webové stránky 
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• AdWords a Sklik.cz 

Byly vytvořeny první kampaň s reklamní sestavou na zvolená klíčová slova, která zajistí 

lepší pozici ve vyhledávání a zobrazování reklamy (viz. Obr. 4.7). Při zadání textového řetězce 

prodej nábytku ve vyhledávači Google se reklama na e-shop zobrazí na první stránce vyhledávání 

a při zadání textového řetězce sedací soupravy se reklama zobrazí již na druhé stránce výsledu 

vyhledávání.  

Obr. 4.7: První AdWords kampaň 

 

Zdroj: 

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9641337367&__u=9823148287#a.70896

75303_115448463.create&app=cm 

Obr. 4.8: Statistika AdWords kampaně po prvním týdnu 

 

Zdroj: 

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9641337367&__u=9823148287#a.70896

75303_115448463.create&app=cm 

Po nasazení první AdWords kampaně lze s jistou konstatovat, že nově vybraná klíčová 

slova spolu se samotnou kampaní zvýšili návštěvnost webových stránek e-shopu za přijatelnou 

cenu, která prvním týdnu nedosáhla maximálního limitu. V průběhu následujících týdnu se 

rozhodne o přizpůsobení kampaně z hlediska počtu klíčových slov a ceně jednotlivých prokliků. 
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Pro Sklik byla vytvořena stejná kampaň se stejnými klíčovými slovy (viz. Obr. 4.8). 

Obr. 4.9: První Sklik kampaň 

 

Zdroj: https://www.sklik.cz/seznam-sestav?campaignId=465809 

Obr. 4.10: Statistika Sklik kampaně po prvním týdnu 

 

 Zdroj: https://www.sklik.cz/seznam-sestav?campaignId=465809 

Porovnáním výsledků obou kampaní poukazuje na dvojnásobný počet prokliků z 

vyhledávače Seznam oproti vyhledávači Google. Této skutečnosti odpovídá také celkové 

zobrazení reklam, které je téměř trojnásobně vyšší u Seznamu. Jediná proměnná ve které Google 

předčil Seznam je průměrná pozice ve vyhledávání (2 pozice). U obou kampaní je však nulový 

konverzní poměr, který je ale pravděpodobně zapříčiněn nízkým počtem produktů na e-shopu.    
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• Heuréka a Zboží.cz 

Pro servery Heuréka a Zboží.cz byl vytvořen feed17, který obsahuje informace o 

produktech nabízených na e-shopu. Při vyhledávání zboží zákazník nalezne produkty e-shopů a 

odkazy směřující na jejich stránky (viz. Obr. 4.9).  

Obr. 4.9: Výsledek vyhledávání na serveru Heuréka 

 

Zdroj: 

http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=omega+sedac%C3%AD+souprava&m=f&f=2 

Z výsledku vyhledávání lze konstatovat, že e-shop prodejnabytku.cz nabízí své produkty 

za opravdu nejnižší ceny na trhu. Díky publikaci produktů na serverech Heuréka a Zboží.cz lze 

předpokládat zvýšení obratu prodeje e-shopu. Podle doporučení serveru by šlo zlepšit konverzní 

poměr obchodu přidáním EAN kódu produktů a položkou DELIVERY_DATE. Momentálně 

však majitel e-shopu nedisponuje těmito informacemi. 

                                                 
17 Feed - soubor ve formátu XML obsahující informace o produktech e-shopu 
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Kvůli vysokému potenciálu prodeje produktů díky serveru Heuréka doporučuji v 

budoucnu zavést službu Ověřeno zákazníky, díky níž se bude e-shop zobrazovat na lepších 

pozicích ve výsledku vyhledávání, pravděpodobně se zvýší konverzní poměr a také se bude 

dostávat cenná zpětná vazba od reálných zákazníků.  

4.5 Inovační návrhy 

Pro e-shop jsem navrhl mnoho inovačních postupů a částí, které by měly v budoucnu 

přispět ke kvalitativnímu zlepšení e-shopu v porovnání s konkurenčními e-shopy. Návrhy se 

týkají jak OnPage faktorů, tak OffPage faktorů. Zahrnuty byly i podmínky přístupnosti.  

Ajax slider18 – místo statického obrázku, který se nyní nachází v záhlaví stránky navrhuji 

použít multimediální měnící se banner. Nový banner umožní návštěvníky e-shopu informovat o 

novinkách, produktech nebo důležitých změnách. Nynější banner se nachází na všech stránkách 

e-shopu, čímž poskytuje dokonalou reklamní plochu pro cílenou reklamu. Pro multimediální 

měnící se banner může být použit libovolný Ajax slider z http://wowslider.com/, který je na 

zmíněné URL adrese volně stažitelný. 

Obr. 4.9: Ajax Slider Nobble Fade      

 

Zdroj: http://wowslider.com/jquery-slider-noble-fade-demo.html 

                                                 
18 Ajax slider - technologie interaktivních webových aplikací, které mohou měnit obsah bez znovunačtení 

stránky. V tomto případě se jedná a pohyblivý banner.  
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Nové logo – logo bylo vytvořeno spolu s CSS stylem e-shopu, čímž je téměř nepoužitelné 

v ostatních komunikačních kanálech. Logo je nevýrazné a pro uživatele tedy lehce 

zapomenutelné. Do budoucna by bylo vhodné navrhnout nové logo s menším množstvím textu a 

lehce rozpoznatelným znakem. 

Microsite – pro speciální účely bude vytvořena jedna microsite, fungující jako doplněk 

hlavní webové prezentace. Umístění microsite bude na zcela nové doméně 

www.nabytekpodhajsky.cz. Odkazy na této doméně budou ve většině případů směrovat na hlavní 

webovou prezentaci, čili www.prodejnabytku.cz. Grafické zpracování microsite bude vycházet z 

grafického provedení e-shopu. Účel stránky bude informativní a mírně komerční. Budou se na ní 

nacházet efektivní články pro zviditelnění, detailní popisy nových produktů a tiskové zprávy. 

Záměrně se na této stránce bude vyskytovat velké množství klíčových slov a kontextové reklamy 

(PPC) za účelem vydělání peněz na reklamě a získání vysokého hodnocení internetových 

vyhledávačů. 

Alternativní a související zboží – při zobrazení detailu produktu bude upraven layout19 

rozmístění jednotlivých prvků na stránce za účelem zobrazení alternativního zboží. Alternativní 

zboží bude moct administrátor přiřazovat ke konkrétním produktům v administrační části e-

shopu. Dále se bude v prvním kroku košíku zobrazovat související zboží, které bude identicky 

ovladatelné jako alternativní zboží. Oba druhy zboží se k produktům budou přiřazovat zatrhnutím 

checkboxů20. 

Věrnostní program – pro účel opakovaného nákupu dostává nyní každý zákazník slevu 

5% na další nákup, která mu již zůstane navždy. Do budoucna bych navrhoval zavést zákaznický 

věrností program obsahující 2 hlavní funkcionality. První funkcionalitou by bylo využití 

nastavitelných peněžních intervalů, od kterých by se odvíjela výše zákaznické slevy. Čím více by 

tedy zákazník utratil, tím větší by měl následně slevu. Započítávaly by se i nákupy v kamenných 

prodejnách (párovacími znaky objednávky by zde bylo jméno a email zákazníka). Druhou 

funkcionalitou by byl časově omezený slevový kupón (kód) jehož výše by se procentuálně 

odvíjela od výše posledního nákupu. Kupón by měl tedy zákazníka přimět alespoň k 

                                                 
19 Layout - grafické rozvržení tiskové nebo elektronické stránky 
20 Checkbox - zaškrtávací pole  
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dodatečnému nákupu některého z produktů, nebo příslušenství. Jako poslední zákaznickou 

výhodu bych zavedl dopravu zdarma v okruhu 50 kilometrů pro objednávky nad 15 000,- Kč. 

  Optimalizace nákupního košíku – nyní je proces objednávky na e-shopu velice 

nepřehledný. Hlavním důvodem je neintuitivní nákupní košík. Proces objednávky navrhuji 

rozdělit do čtyř kroků. Prvním krokem košíku bude výpis jeho obsahu se sumarizací cen 

jednotlivých položek. Následovat bude zvolení kombinace typu dopravy a platby. Ve třetím 

kroku bude zákazník vyplňovat doručovací údaje (přihlášení na e-shop, nákup bez registrace). V 

posledním kroku objednávkového procesu se zobrazí kompletní shrnutí objednávky, jehož 

potvrzením dojde ke konverzi návštěvníka na zákazníka.    

4.6 Elektronický marketing 

V oblasti elektronického marketingu doporučuji využívat jednu z forem e-mailingu, a to 

newsletter. Pravidelné zasílání newsletteru přihlášeným uživatelům může zvýšit obrat z prodeje 

na e-shopu. Měsíční newsletter by měl obsahovat aktualizovaný výpis nového zboží, cenově 

zvýhodněné zboží a důležité informace týkající se firmy. Jako databáze emailů by sloužil číselník 

zákazníků, kteří již nakoupili na e-shopu. Pro přihlášení k odebírání newsletteru by bylo 

vytvořeno speciální pole, pro odhlášení newsletteru by sloužil odkaz, který by byl součástí 

každého newsletteru. Bylo by vhodné vytvořit minimálně 3 rozdílné šablony, do kterých by se 

vkládaly rozřezané části grafického návrhu newsletteru. Ke každé části newsletteru by se 

přiřazoval odkaz vedoucí na požadovanou stránku e-shopu. Z oblasti nastavení by byla 

implementována možnost editace titulku newsletteru, volba šablony a automatické datum 

odeslání.  

V případě pravidelné tvorby papírového katalogu produktů by se měla využít i jeho 

elektronická podoba formou e-mailingu. Číselník emailů, na které by se katalog zasílal, by byl 

stejný jako pro newslettery. Pro odhlášení odběru elektronického katalogu by rovněž sloužil 

odkaz umístěný v odeslaném katalogu.    

Z oblasti placených kampaní by bylo vhodné inzerovat v Moravskoslezském deníku kvůli 

zaměření na zákazníky právě v Moravskoslezském kraji. V úvahu přichází i bannerová reklama 

na internetových stránkách deníku. 
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Posledním návrhem zviditelnění e-shopu je možnost věnování sponzorského daru. Z 

důvodu lokace firmy Prodej nábytku doporučuji sponzorský dar věnovat nově vzniklému 

sportovnímu oddílu IHC Nový Jičín, který by propagoval firmu na svých dresech. Druhou 

možností je podpora novojičínského kina, které by uvádělo firemní reklamu před promítáním 

celovečerních filmů.   
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5 Zhodnocení přínosu navrhovaného řešení 

   Optimalizace webových stránek proběhla ve všech oblastech, kterými se SEO zabývá. 

Při návrhu byly brány v potaz moderní přístupy a doporučení. Většina optimalizačních návrhů 

byla úspěšně praktikovaná na e-shop www.prodejnabytku.cz.  

Důraz byl kladen především na optimalizaci OnPage faktorů, které přímo ovlivňují pozici 

stránky ve výsledku vyhledávání. Bylo odstraněno 131 chyb, které se týkaly chybného použití 

jazyka XHTML. Stránka se tak po optimalizaci stala validní. Optimalizací všech OnPage faktorů 

jsem dosáhl velkého zvýšení hodnocení stránek z hlediska zdrojového kódu. Hodnocení stránek 

stouplo z podprůměrných 49 bodů na 97 bodů. Zapracovány byly také služby usnadňující návrh 

klíčových slov s jejich následným použitím. Díky celkové kompozici nových klíčových slov, 

které byly využity do kampaní Google AdWords a Sklik, bylo dosaženo lepšího postavení ve 

výsledku vyhledávání.  

Optimalizace OffPage faktorů proběhla prostřednictvím registrací do vybraných 

internetových katalogů, pomocí nichž jsou vytvořeny zpětné odkazy do internetového obchodu. 

Další zpětné odkazy mohou být umístěny na navrhované microsite podporující e-shop. Získávání 

kvalitních zpětných odkazů je dlouhodobý proces, proto se také nepodařilo výrazně zvýšit 

hodnocení S-rank a PageRank. V případě dodržování všech pravidel a metod, které jsem v 

diplomové práci uvedl, očekávám budoucí navýšení těchto koeficientů. Pro analýzu chování 

uživatelů na e-shopu byla použita služba Google Analytics. Dle obrázku 5.1 lze konstatovat, že 

optimalizace e-shopu s využitím moderních metod a nástrojů zvýšila návštěvnost e-shopu. 

Týdenní součet návštěv z nově implementovaných aplikací a nástrojů je 88, což tvoří třetinu 

celkových návštěv. Dá se předpokládat, že i další návštěvy byly realizovány právě díky lepšímu 

postavení e-shopu ve výsledku vyhledávání. 

Obr. 5.1: Zdroje návštěvnosti 

 

Zdroj: Google Analytics 
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Navrhované řešení je z krátkodobého hlediska těžké hodnotit z důvodu dlouhé reakční 

doby optimalizace webové prezentace. Přínosy řešení se začnou projevovat až po delším časovém 

horizontu na rozdíl od internetové reklamy, jejíž účinky můžeme pozorovat téměř okamžitě. 

Přesto, že nelze všechny použité techniky a postupy věrohodně změřit, tak jsem přesvědčen, že 

díky mému návrhu použití a implementace SEO technik se internetový obchod 

www.prodejnabytku.cz zkvalitnil, jak z uživatelského hlediska, tak z hlediska internetových 

vyhledávačů. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh využití a aplikace nástrojů SEO pro 

optimalizaci internetového obchodu z hlediska vyhledávacích serverů. Optimalizace webových 

stránek je dlouhodobý koncepční proces, který má za hlavní cíl vylepšit pozici dané webové 

stránky ve výsledku vyhledávání. Diplomová práce byla rozdělena do 4 hlavních kapitol, které 

uceleně popisovaly problematiku SEO z teoretické i praktické stránky.  

Ve druhé kapitole jsou popisována teoretická východiska a pojmy, které hrají důležitou 

roli v praktické části diplomové práce. Prvotně jsem se zaměřil na identifikaci typů e-shopů podle 

druhu zákazníka a vysvětlení rozdílů mezi internetovými vyhledávači a katalogy. Následovala 

nejobsáhlejší část druhé kapitoly, obsahují definici SEO a rozdělení metod SEO na oblast 

OnPage a OffPage faktorů, jejichž optimalizace napomáhají k lepší pozici stránky ve výsledku 

vyhledávání. Přímou návaznost na oblast SEO má marketing pro vyhledávače (SEM) obsahující 

mnoho nástrojů a technik pro zviditelnění internetových stránek. V rámci diplomové práce jsem 

vybral nejvyužívanější statistickou aplikaci Google Analytics, inzertní aplikace AdWords a Sklik. 

Nemohl jsem opomenout servery Heuréka.cz a Zboží.cz, pomocí nichž uživatel srovnává ceny 

produktů různých e-shopů. Na závěr kapitoly jsem uvedl pravidla přístupnosti, jež by měla 

dodržovat každá webová stránka, která se chce korektně zobrazovat co nejširšímu spektru 

uživatelů. 

Celková analýza internetového obchodu byla provedena ve třetí kapitole. Analýza také 

obsahuje charakteristiku firmy Prodej Nábytku a e-shopu, který firma využívá k zprostředkování 

prodeje. Pro zefektivnění práce byl vytvořen SEO plán a SWOT analýza. Poté následovaly 

analýzy zdrojového kódu, klíčových slov, pozic ve vyhledávačích, síly webové stránky a 

přístupnosti. Výsledky těchto testů poukázaly na slabé místa e-shopu. Jako poslední jsou uvedeny 

požadavky na aplikace internetového marketingu, které jsem se rozhodl využít. 

Kapitola čtvrtá se zabývá konkrétním návrhem a implementací SEO technik. Dle výsledku 

analýzy byla vybrána a použita nová klíčová slova. Klíčová slova byla zapracována do metatagů, 

nadpisů, titulků, názvů kategorií, názvů produktů a textů statických stránek. Na účtech AdWords 

a Sklik byly spuštěny kampaně právě na tato klíčová slova, které zapříčinili vyšší návštěvnost a 

vyšší pozici e-shopu ve výsledku vyhledávání. Následovala samotná optimalizace zdrojových 

kódů. Jako první byly upraveny meta tagy v hlavičce. Nová logika generování titulků stránek tak 

zajišťuje jedinečnost titulků v rámci e-shopu. Do popisu bylo vybráno souvětí charakterizující 
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předmět podnikání firmy a její slogan. Zdrojový kód musel být také optimalizován z hlediska 

validity. Dle doporučení, které vyplynuly z analýzy, byly dále doplněny atributy alt ke všem 

netextovým objektům. V rámci OffPage faktorů byl e-shop zaregistrován do různých 

internetových katalogů, které nejsou zpoplatněny. Do budoucna bylo navrhnuto vytvoření 

microsite, která bude sloužit jako doplněk e-shopu. Pro možnost využití srovnávacích serverů 

byly využity XML soubory generující svou strukturu podle příslušných specifikací. Závěrem 

kapitoly byly uvedeny inovační návrhy a možnosti internetového marketingu, které by bylo 

vhodné v budoucnu aplikovat. 

V poslední části diplomové práce bylo detailně popsáno zhodnocení navrhovaného řešení, 

jehož vybrané části byly také implementovány.                 

Navrhovaná optimalizace e-shopu byla uskutečněna. Její výsledky můžeme pozorovat ve 

zlepšeném hodnocení e–shopu internetovými vyhledávači a SEO nástroji. Díky této optimalizaci 

se zvýšila návštěvnost e-shopu a pozice ve výsledku vyhledávání dvou nejvyužívanějších 

českých vyhledávačů, čímž byl hlavní i vedlejší cíl diplomové práce splněn. 
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Seznam zkratek 

B2B  Business-to-Business 

B2C  Business-to-Consumer 

CD  Compact Disk 

CPA  Cost Per Action 

CPT   Cost Per Thousand 

DVD  Digital Versatile Disc 

CSS  Cascading Style Sheet 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

MMS  Multimedia Messaging Service 

OOP  Over – Optimization Penalty 

PHP  Hypertext Preprocesor 

PPC  Pay Per Click 

SEO  Search Engine Optimization 

SEM  Search Engline Marketing 

SERP  Search Engine Results Page 

SMS  Short Message Service 

SPAM  Shit Posing As Mail  

URL  Uniform Resource Locator  

WCAG Web Content Accessibility Guidelines 
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WWW World Wide Web 

XHTML  Extended HyperText Markup Language 

XML  eXtensible Markup Language 

  



64 
 

  



65 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Zobrazení originálních dat v aplikaci Google AdWords  

Příloha č. 2: Zobrazení originálních dat v aplikaci Google AdWords č.2 

Příloha č. 3: Zobrazení originálních dat v aplikaci Sklik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
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