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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je optimalizace webových stránek pro vyhledávače, 

často označovaná zkratkou SEO z anglického termínu Search Engine Optimization. 

SEO je soubor metod nebo praktik, pomocí kterých lze dosáhnout lepšího umístění 

v pořadí relevantních odkazů zobrazených vyhledávačem na základě dotazu 

uživatele. Cílem práce je na základě teoretických znalostí webového fulltextového 

vyhledávání popsat postup a možnosti optimalizace se zaměřením na fulltextový 

webový vyhledávač Google.  

Úvodní kapitola je proto věnována historickému vývoji vyhledávání na Internetu, 

teoretickým aspektům webového fulltextového vyhledávání, popisu vyhledávacího 

procesu webových fulltextových vyhledávačů a vyhodnocení významnosti 

světových, českých a slovenských vyhledávačů na základě jejich tržních podílů. 

Další část je již zaměřena přímo na Google, zejména na charakteristiku 

vyhledávání, robota Googlebot, vysvětlení základních principů PageRanku a na 

popis faktorů ovlivňujících pořadí odkazů ve výsledcích dotazu.  

Po vymezení SEO, jako tzv. přirozené optimalizace, vůči SEM, marketingu ve 

vyhledávačích, následuje podrobný popis postupu optimalizace webové stránky pro 

vyhledávače, včetně určení strategie, cílových klíčových slov, technologické 

optimalizace a optimalizace on page a off page faktorů. Krátce jsou uvedeny také 

neetické postupy SEO. Práci uzavírá případová studie provedení optimalizace 

konkrétního webového sídla pro Google.  

 

    

Klíčová slova 

optimalizace pro vyhledávače, SEO, webové fulltextové vyhledávače, Google, 

PageRank, marketing ve vyhledávačích, SEM, on page faktory, off page faktory 
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PŘEDMLUVA 

 

Tématem práce je Search Engine Optimization (SEO) neboli optimalizace 

webových stránek pro vyhledávače. SEO lze charakterizovat jako soubor metod 

nebo praktik, pomocí kterých lze dosáhnout lepší vyhledatelnosti webové stránky 

(webového serveru) uživatelem při použití fulltextových vyhledávačů, přesněji 

řečeno lepšího umístění v pořadí relevantních odkazů zobrazených vyhledávačem 

na základě dotazu uživatele.  

 

Ač by se SEO mohlo zdát být tématem spíše vědy počítačové než vědy informační, 

dovolím si tvrdit, že opak je pravdou. Znalost internetových technologií a technologií 

internetových vyhledávačů je samozřejmě nutná, jsou prostředkem optimalizace. 

Podstatou jsou ale postupy se základem jednoznačně ve vědě informační, jako je 

tvorba klíčových slov, obsahová analýza, odhad chování uživatele a další.  

 

A právě to, že téma bylo dosud zpracováváno spíše odborníky z oblasti počítačové 

vědy a vnímáno spíše jako technologické, bylo jedním z motivů jeho výběru ke 

zpracování jako diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví.   

 

Zaměření na internetový vyhledávač Google bylo zvoleno na základě vyhodnocení 

významu vyhledávačů z hlediska tržních podílů, které je provedeno v rámci kapitoly 

2. Webové katalogy a vyhledávače. 

 

Cílem práce je zmapovat teoretické znalosti o webovém fulltextovém vyhledávání 

a na jejich základě popsat postup a možnosti optimalizace webových stránek pro 

vyhledávače se zaměřením na fulltextový webový vyhledávač Google. 

 

Na počátku práce  byly stanoveny následující teze: 

    

� Vyhledávání prostřednictvím webových fulltextových vyhledávačů je 

jednoznačně nejvýznamnějším způsobem vyhledávání zdrojů běžnými 

uživateli Internetu. Nejpoužívanějším světovým vyhledávačem je Google.    

� Algoritmy vyhledávacího procesu Googlu a kritéria řazení výsledků dotazu 

jsou přísně utajovány. Přesto lze na základě zkušeností získaných praxí 
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nebo popsaných v literatuře určit množinu faktorů, které vyhledávací proces 

ovlivňují včetně pravděpodobné váhy jejich vlivu. 

� Při vhodné volbě cílových klíčových slov lze optimalizací webových stránek 

pro Google zaměřenou na technologie, on page a off page faktory výrazně 

ovlivnit pozici odkazu ve výsledcích vyhledávání.       

� Existují možnosti zneužití postupů optimalizace neetickým způsobem. 

Google tyto postupy obvykle rozpoznává a výrazně takové www stránky 

penalizuje.   

 

Tématu optimalizace webových stránek pro vyhledávače se až na výjimky nevěnují 

téměř žádné české tištěné odborné zdroje. V elektronických zdrojích, zejména 

v prostředí WWW, lze nalézt poměrně velké množství pramenů. Jen část z nich lze 

ale považovat za dostatečně odborné a spolehlivé, často se totiž jedná o informace 

publikované na komerčních stránkách firem z marketingových důvodů. V zahraniční 

odborné literatuře, zejména americké, je SEO věnována větší pozornost, přesto ve 

velké míře převládají taktéž zdroje elektronické.  

 

Obsah práce je rozdělen do celkem 5 hlavních kapitol podle dílčích témat, úvodu 

a závěru. Po úvodu následující 2. kapitola je věnována teorii vyhledávání na 

Internetu. Zabývá se historickým vývojem, teoretickými aspekty webového 

fulltextového vyhledávání, popisem vyhledávacího procesu webových fulltextových 

vyhledávačů a v závěru také vyhodnocením významnosti světových, českých 

a slovenských vyhledávačů na základě jejich tržních podílů. Další,  3. kapitola, je 

zaměřena na Google a spolu s předchozí kapitolou tvoří teoretický základ znalostí 

potřebných pro optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Je věnována 

charakteristice vyhledávání v Googlu, robotu Googlebot, vysvětlení základních 

principů PageRanku a popisu faktorů ovlivňujících pořadí odkazů ve výsledcích 

dotazu. 4. kapitola se stručně věnuje vymezení pojmů SEO, jako tzv. přirozené 

optimalizace, vůči SEM, marketingu ve vyhledávačích. V 5. kapitole následuje 

podrobný popis postupu optimalizace webové stránky pro vyhledávače, včetně 

určení strategie, cílových klíčových slov, technologické optimalizace a optimalizace 

on page a off page faktorů. Krátce jsou uvedeny také neetické postupy SEO. 

Závěrečná, 6. kapitola, je případovou studií provedení optimalizace konkrétního 

webového sídla pro Google. 
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Text diplomové práce je ve formátu řádkování 1,5 a velikosti písma 11. Celkový 

rozsah práce je 95 stran. Tabulky a obrázky jsou vloženy přímo do textu práce 

a jsou uvedeny v patřičných seznamech. Součástí práce je elektronická příloha 

případové studie uložena na CD-ROM. Závěrečný seznam použitých zdrojů je řazen 

abecedně, dokumenty jsou popsány v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2. 

 

Poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Martinu Součkovi za cenné 

podněty, konzultace a trpělivost.  
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1. ÚVOD 

Kdo není na Internetu, jako by nebyl. Jenže být na Internetu nestačí. Samotná 

informační hodnota a relevance zdroje z pohledu vyhledávání informací, kvalita (ve 

smyslu míry shody s požadavkem uživatele) poskytované služby z pohledu 

Internetu jako nástroje zprostředkování komerčních i nekomerčních služeb nebo 

třeba poptávka po daném produktu z pohledu Internetu jako prostředí pro prezentaci 

produktů výrobních firem    je v tom lepším případě pouze základem úspěchu, nikoli 

však jeho zárukou. Podstatné je umožnit uživateli daný zdroj, službu nebo 

prezentaci najít. Kdo není vyhledatelný na Internetu, jako by nebyl.  
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2. WEBOVÉ KATALOGY A VYHLEDÁVAČE 

Internet lze definovat z hlediska různých oborů mnoha způsoby. Z pohledu 

informační vědy můžeme popsat Internet jako nástroj pro komunikaci informací, 

v pojetí informace v širším slova smyslu. Z hlediska vyhledávání informací pak jako 

soubor on-line zdrojů. Tyto zdroje a jejich uživatele lze rozdělit do dvou základních 

skupin.  

 

První skupinou jsou uživatelé hledající vědecké nebo vysoce odborné informace. 

Takoví uživatelé jsou obvykle ochotni věnovat vyhledávání informací nemalé 

množství času, jsou nuceni ovládnout alespoň v základní míře vyhledávací metody 

a prostředky, nebo si zaplatit vyhledání a základní zpracování informací jako službu. 

Zároveň požadují vysoký stupeň relevance, úplnosti i přesnosti. Těmto uživatelům 

jsou určeny informační zdroje, které Internet, a to nejen jeho nejpoužívanější službu 

WWW (World Wide Web), využívají jen jako nejvhodnější prostředek on-line 

přístupu, jako jsou databázová centra, klasické nebo digitální knihovny, elektronické 

archivy a další informační systémy. V nich zpracované a uložené informace však 

zpravidla nelze vyhledat běžně používanými webovými vyhledávači. Velká většina 

těchto zdrojů je proto součástí tzv. hlubokého webu (deep web), označovaného 

taktéž jako neviditelný web (invisible web). [Sklenák, 2001, s. 48-52] 

 

Druhou skupinou jsou běžní uživatelé, kteří chápou pojem informace v jeho užším 

smyslu jako informaci faktografickou a ze svého pohledu nehledají na Internetu jen 

informace, ale také služby, zboží, zábavu, společnost atd. Charakterické pro tyto 

uživatele je také chápání pojmu Internet jako synonyma pro jeho službu WWW. 

Chtějí vyhledávat zdarma, rychle a jednoduše. Této skupině uživatelů jsou určeny 

webové katalogy a vyhledávače. 

 

2.1 Historický vývoj 

V roce 1989 implementoval Sir Timothy John Berners-Lee, tehdy ještě bez titulu Sir 

a dodnes známý spíš jako Tim Berners-Lee, svou ideu hypertextu do prostředí 

Internetu a položil tím základy WWW. Rok 1993 je pak považován za začátek 

rozvoje WWW a ve stejném roce uvedl Matthew Gray první webový vyhledávač 
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Wandex [Webopedia, 2008]. Založil ho na svém robotu Wanderer, který procházel 

Web a indexoval URL.  

 

Pro úplnost je třeba zmínit také první Internetové, ne však webové, vyhledávače. 

Zcela prvním vyhledávačem byl systém Archie, databáze souborů dostupných přes 

FTP (File Transfer Protocol). Byl vytvořen v roce 1990 a o rok později, v roce 1991 

byl uveden vyhledávač Veronica, sloužící pro vyhledávání textových informací 

v Gopheru. 

 

Ke konci roku 1993 se objevil další www vyhledávač Aliweb, jehož autorem byl 

Martijn Koster. Neměl ale vlastního robota pro automatické procházení Webu 

a indexoval pouze stránky, které do něj přihlašovali uživatelé. Prvním robotem, který 

automaticky procházel Web a indexoval celou www stránku byl WebCrawler Briana 

Pinkertona uvedený v roce 1994. [Smička, 2005, s. 12-13] 

 

Dodnes nejúspěšnějším katalogem je Yahoo!. Založili ho v roce 1994 Jerry Yang 

a David Filo. Přes nástup mnohých dalších vyhledávačů v následujících letech, 

z nichž jmenujme alespoň nejznámější fulltextový vyhledávač AltaVista, byl až do 

nástupu Googlu katalog Yahoo! nejoblíbenějším vyhledávacím nástrojem na 

Internetu. Tehdejší vyhledávače nenašli přesvědčivý způsob, jak při stále 

obrovským tempem rostoucím množství internetových stránek udržet uspokojivou 

relevanci výsledků vyhledávání jejich uživatelů. 

 

V roce 1998 publikovali Sergey Brin a Larry Page na konferenci Seventh 

International World Wide Web Conference v Brisbane, v Austrálii, v práci nazvané 

“The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine“, svou metodu 

ohodnocení webových stránek na základě analýzy hypertextových odkazů 

nazvanou PageRank [Langville, 2006, s. 25-26]. Tato metoda se stala základem 

pozdějšího úspěchu dodnes nejpoužívanějšího webového vyhledávače Google a dá 

se říci, že i úspěchem fulltextového vyhledávání na internetu obecně. 
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Obrázek 1: Lary Page a Sergey Brin 

Zdroj: About Google, 2008 

 

Google je dnes gigantickou společností neustále rozšiřující své portfolio služeb 

založených na WWW a již dávno přesahující oblast vyhledávání. Webové 

vyhledávání ale stále zůstává základem jejího úspěchu a  i v této oblasti pokračuje 

v neustálém vývoji a zlepšování svých technologií. Komerční úspěšností vyjádřenou 

ročním obratem Google Inc., který v roce 2006 dosáhl 10 604 917 tisíc USD, 

nebo hodnotou značky Google a jejím pořadím mezi největšími světovými firmami 

(viz tabulka 1)  můžeme deklarovat dnešní význam webového fulltextového 

vyhledávání obecně. 
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Tabulka 1: Nejcennější značky světa v roce 2007 

Zdroj: Bialeková, 2007                

                 

2.2 Katalogy 

Webové katalogy, nebo přesněji webové předmětové katalogy, jsou v podstatě 

databázemi odkazů na www zdroje tříděných podle vlastní hierarchické klasifikace. 

Uživateli je tato databáze zpřístupněna prostřednictvím www rozhraní a základním 

způsobem vyhledávání je procházení stromové struktury klasifikace se zobrazením 

příslušně zatříděných odkazů.   

 

Z uživatelského hlediska  se katalogy snaží o strukturovaný přehled www zdrojů. 

Z hlediska údržby katalogu, pak na rozdíl od vyhledávačů, nejsou odkazy 
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shromažďovány automaticky. Zařazení a zatřídění zdroje do katalogu probíhá dnes 

v největší míře registrací ze strany uživatele, zpravidla provozovatele nebo autora 

odkazovaných www stránek. V tomto případě uživatel sám určuje zatřídění do 

klasifikace a některé další související informace, jako je samozřejmě URL, název, 

stručný popis, který se bude u odkazu na stránku zobrazovat atd. Každý takto 

zadaný odkaz je před skutečným zařazením do databáze prověřen hlavně 

z hlediska správného zatřídění a úrovně zdroje. Vstup lidské práce v této fázi přináší 

na jedné straně kvalitu z hlediska zatřídění do skupiny klasifikace, na druhé straně 

časovou náročnost přidání záznamu do databáze. [Sklenák, 2001, s. 17-18]                          

 

Vedle již zmiňované kvality z hlediska zatřídění, tzn. vysokému stupni relevance 

zdrojů vzhledem ke skupině klasifikace, je další výhodou obecné vyhledávání, 

zejména pokud uživatel neví zcela přesně jaký zdroj hledá a je veden hierarchickou 

strukturou klasifikace od obecných pojmů k přesnějším. Hlavními nevýhodami 

katalogů je omezený rozsah daný způsobem údržby katalogu, tzn. nízký stupeň 

úplnosti, a problematická údržba konzistence katalogu vzhledem k možnému 

přesunu, nebo zrušení odkazovaného zdroje. [Sklenák, 2001, s. 17-18] 

 

Nejznámějšími světovými předmětovými www katalogy jsou Yahoo!1 a Open 

Directory Project2, českými pak Seznam3, Centrum4 nebo Atlas5.  

 

Z hlediska optimalizace pro vyhledávače jsou předmětové katalogy zajímavé hlavně 

ze dvou důvodů. Jak bude později vysvětleno, registrací do katalogů lze zvyšovat 

ohodnocení stránky (např. již zmíněný PageRank v případě Googlu) a tím 

dosáhnout vyššího umístění v rámci množiny výsledků dotazu do vyhledávače.  

A naopak, většina katalogů dnes v rámci jedné skupiny klasifikace řadí odkazy 

podle hodnocení vyhledávače (s výjimkou placených míst). Optimalizací webové 

stránky pro vyhledávače tak dosáhneme i lepší vyhledatelnosti v rámci 

významných předmětových katalogů. 

 

                                                
1 http://www.yahoo.com 
2 http://www.dmoz.org 
3 http://www.seznam.cz 
4 http://www.centrum.cz 
5 http://www.atlas.cz 
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2.3 Webové fulltextové vyhledávače 

Anglický termín search engine lze do češtiny přeložit jako vyhledávací stroj. 

Přestože by i v češtině bylo toto označení přesnější, obvykle se používá termín 

vyhledávač. Všechny uvedené výrazy však přesněji vyjádřeno označují webové 

fulltextové vyhledávací stroje. Webové proto, že pracují se zdroji pouze v prostoru 

WWW. Všechny významné vyhledávače pracují s celým obsahem www stránky 

a používají metody fulltextového vyhledávání. Vyhledávací stroj pak přesněji 

vyjadřuje zcela automatický proces vyhledávání. 

 

Z uživatelského hlediska je vyhledávač webová stránka nebo webová služba, která 

na základě dotazu, tedy zadání klíčového slova (klíčových slov), případně 

v kombinaci s operátory a příkazy, vrací uživateli seřazenou množinu odkazů na 

webové zdroje. V tomto řekněme širším uživatelském pojetí jsou za vyhledávače 

pokládány i mnohé stránky, které přebírají výsledky jiného vyhledávače. V užším 

pojetí pak můžeme pokládat za vyhledávače pouze ty, které obsahují všechny prvky 

a provádí celý vyhledávací proces, jak je popsán v následující kapitole. Další 

skupinou jsou metavyhledávače, které přebírají výsledky od několika vyhledávačů 

najednou. 

 

Podmínkou úspěšné optimalizace webových stránek pro vyhledávače je alespoň 

základní znalost principů jejich fungování, jak jsou popsány v následujících 

kapitolách. 

 

2.3.1 Popis vyhledávacího procesu 

V následujících odstavcích jsou popsány základní součásti vyhledávacích strojů 

a prvky vyhledávacího procesu podle Amy N.Langville a Carl D.Meyera [Langville, 

2006, str. 11-23]. Schematicky jsou zachyceny na obrázku 2 stejných autorů. 

 

Crawler Module, v češtině nejčastěji označován jako robot, jindy také spider 

apod., je software neustále procházející prostor WWW a ukládající nalezené stránky 

do databáze (na obrázku 2 jako page repository). Vzhledem k dynamické povaze 

WWW i jednotlivých stránek, které jsou neustále přidávány, aktualizovány nebo 

naopak rušeny, se jedná o nikdy nekončící proces. V algoritmu robota jsou pak 

řešeny hlavní problémy, jako je například:  
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� Jak najít nově vznikající stránky a které z nich mají být vůbec procházeny 

a ukládány. To závisí např. na tematickém zaměření vyhledávače 

nebo může být dáno geograficky apod. 

� Jak často kontrolovat změnu obsahu již navštívených stránek. Zde je jednou 

z používaných možností zohlednění ohodnocení stránky (Ranking Module). 

� Jak se chovat eticky, tedy jak nenavštěvovat stránky, u kterých si to jejich 

provozovatel nepřeje, jak nespotřebovávat zdroje nebo jak neovlivňovat 

statisticky návštěvnosti samotným přístupem robota. Řešením může být 

například respektování obsahu souboru robots.txt. 

 

 

Obrázek 2: Prvky vyhledávacího procesu 

Zdroj: Langville, 2006, str. 11 
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Page Repository je databáze www stránek, kde jsou uchovávány kopie webových 

stránek tak, jak je “vidí“ a uloží robot. V některých případech jsou zde tyto stránky 

uchovávány pouze do okamžiku, než jsou indexovány, v jiných jsou ukládány na 

neurčito, resp. do dalšího zpracování stejné stránky robotem. 

 

Indexing Module, neboli modul indexace, je software, který zpracovává stránky 

nově uložené v databázi a vytváří různé typy indexů. Na vstupu je úplná www 

stránka, na výstupu její komprimovaná podoba, nebo lépe řečeno záznam jejího 

obsahu a struktury pomocí indexů. 

 

Indexes, česky indexy, jsou tedy místem ukládání informací o obsahu a struktuře 

www stránek ve velmi komprimované podobě, nejčastěji v číselném vyjádření. 

Podstatou indexů je možnost jejich rychlého prohledávání a získání všech informací 

o www zdroji, které jsou potřebné pro další prvky vyhledávacího procesu, 

nesrovnatelně rychleji než pokud by při každé takové potřebě (při každém dotazu do 

vyhledávače) byla opakovaně prohledávána celá databáze www stránek. 

Třemi základními typy indexů jsou: 

 

� Index obsahu, ve kterém jsou uloženy informace o obsahu, v případě 

fulltextového vyhledávání o výskytech všech slov na www stránce nebo 

v jejím zdrojovém kódu, doplněné o specifikaci výskytu jako je jeho umístění 

z hlediska html struktury (titulek, klíčová slova, odkaz atd.) nebo z hlediska 

samotného textu (vzdálenost slov) apod. 

� Index struktury uchovávající informace o hypertextové struktuře, tzn. 

vzájemné provázanosti www stránek pomocí hypertextových odkazů. 

� Speciální indexy, které mohou obsahovat nejrůznější speciálně zaměřené 

typy informací o www stránkách, jako jsou informace o obrázcích nebo třeba 

vystavených pdf dokumentech. 

 

Výše uvedené součásti vyhledávacích strojů a jimi ukládaná data (robot, databáze 

www stránek, modul indexace, indexy) existují a pracují nezávisle na dotazech 

uživatelů. Jsou označovány jako query-independent, tedy nezávislé na dotazu. 

Prohledávání www prostoru a indexace stránek probíhá neustále tak, aby indexy 

obsahovaly vždy aktuální informace nezávisle na tom, jaké dotazy uživatelé 

zadávají. 
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Query Module, modul tvorby dotazu, obsahuje uživatelské www rozhraní, pomocí 

kterého zadává uživatel svůj dotaz do vyhledávače. Jeho součástí je také 

dotazovací jazyk a definice syntaxe dotazu. V případě webových vyhledávačů se 

obvykle jedná o klíčové slovo nebo skupinu klíčových slov, jejichž vztah může být 

volitelně definován proximitními operátory, doplněných taktéž volitelně příkazy. 

Většina vyhledávačů umožňuje také v módu tzv. rozšířeného vyhledávání zadat 

složitý dotaz i bez znalosti operátorů a příkazů. Další podstatnou součástí je 

software, který zpracuje uživatelský dotaz a na jeho základě provede vyhledání 

v indexech. Výsledek, kterým je množina odkazů na www stránky, není v této 

podobě zobrazen uživateli, ale předán řadícímu modulu. 

 

Ranking Module, do češtiny lze přeložit jako řadící modul, má za úkol množinu 

odkazů na relevantní zdroje seřadit a výsledek zobrazit uživateli. Vzhledem k tomu, 

že výsledek dotazu obvykle obsahuje nepřeberné množství odkazů, je seřazení 

výsledků dotazu klíčovým prvkem vyhledávacího procesu, a proto je mu věnována 

jedna z následujících kapitol. [Langville, 2006, str. 11 – 23]                                   

            

2.3.2 Relevance, přesnost a úplnost 

Základní možností vyjádření kvality výsledků dotazu při vyhledávání informací 

obecně a taktéž při webovém fulltextovém vyhledávání je vyhodnocení relevance. 

Relevance je vlastností vztahu mezi jednotlivým vyhledaným dokumentem, 

v případě webového vyhledávání www zdrojem, a dotazem uživatele. “Dokument je 

relevantní tehdy, pokud je jím uspokojena informační potřeba uživatele“ [Sklenák, 

2001, str. 2]. Z pohledu vyhledávacího stroje jsou vyhodnoceny jako relevantní 

všechny www stránky, které odpovídají dotazu uživatele. Tento vztah označujeme 

jako systémovou relevanci. [Sklenák, 2001, str. 2] 

 

Na základě relevance jednotlivých zdrojů se odvozují dvě základní číselně 

vyjádřené vlastnosti pro vyhodnocení kvality množiny vyhledaných dokumentů, 

v našem případě www stránek, jako celku. 

 

Přesnost (precision) vyjadřuje, jak velká část nalezených dokumentů je relevantní. 

   

p = |REL ∩ NAL| / |NAL| 
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Kde REL je množina všech relevantních dokumentů v prohledávané množině a NAL 

je množina všech nalezených dokumentů ve výsledku dotazu.    

 

Úplnost (recall) říká, jak velká část relevantních dokumentů ze všech možných 

relevantních dokumentů v prohledávané množině  se našla. 

  

r = |REL ∩ NAL| / |REL| 

 

Význam pojmenování množin je stejný jako ve vzorci pro přesnost.  

 

Oba uvedené koeficienty se tedy mohou pohybovat v intervalu 0 až 1. V ideálním 

případě jsou oba rovny 1, takový případ ale nikdy nenastává. Přesnost a úplnost 

jsou navzájem protichůdné. Při obecné formulaci dotazu lze očekávat velkou úplnost 

a malou přesnost. Oproti tomu při velmi přesné formulaci dotazu docílíme vysoké  

přesnosti na úkor úplnosti. [Sklenák, 2001, str. 3] 

 

Ing. Sklenák [2001, str. 4] uvádí pro vyhledávání v prostředí WWW ještě další 

charakteristiku - pokrytí (coverage), která udává, jak velká část potenciálního 

prostoru relevantních dokumentů je zachycena v databázi vyhledávacího stroje. 

Dosažení vysokých hodnot přesnosti a úplnosti vyhledávačem s nízkým pokrytím 

nepřináší uživateli kvalitní výsledek. 

     

2.3.3 Řazení výsledků dotazu  

Způsob řazení výsledků dotazu není problémem pouze webových vyhledávačů, ale 

řeší je všechny informační systémy obecně. Vzhledem k množství dostupných 

dokumentů a související velikosti množiny vyhledaných dokumentů a vzhledem 

k chování uživatelů webových vyhledávačů je však jedinou možností uspokojení 

uživatelů řazení podle relevance. 

 

Chování uživatelů internetových vyhledávačů ukazuje například studie založená na 

sledování pohybů očí při vyhledávání prostřednictvím Google [Beal, 2006], jejíž 

výsledkem je mapa “viditelnosti“ odkazů na jednotlivých pozicích zobrazená na 

obrázku 3 a jedním ze závěrů následující zjištění: 
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� 100 % uživatelů se podívá na odkazy na 1.-3.místě. 

� 85 % “viditelnost“ má odkaz na 4.místě. 

� 65 % uživatelů zajímá odkaz na 5.místě. 

 

 

Obrázek 3: Mapa viditelnosti odkazů 

Zdroj: Beal, 2006 

 

Obecně lze říci, že běžný uživatel skutečně projde jen odkazy zobrazené na 

1. stránce, tedy obvykle do 10. pozice, až na výjimečné případy nedojde ani více 

trpělivý uživatel dále než na 3. stránku, tedy maximálně k pozici 30. Jinými slovy 

očekává uživatel nejvíce relevantní dokumenty na nejvyšších pozicích zobrazení 

výsledku dotazu. Úspěšné vyhledávače v čele s Googlem řadí proto výsledky podle 

systémové relevance a navíc se snaží přiblížit systémovou relevanci co nejvíce 

relevanci z hlediska uživatele. 
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Takové řazení vychází z kombinace dvou způsobů automatického ohodnocení www 

stránky. Je to ohodnocení z hlediska obsahu (content score) a ohodnocení 

z hlediska popularity (popularity score) [Langville, 2006, str. 12-13]. Protože 

algoritmy obou uvedených způsobů ohodnocení patří k přísně utajovanému know-

how jednotlivých firem provozujících vyhledávače, nelze je zcela přesně popsat. 

Přesto lze popsat alespoň základní pravděpodobné principy. 

 

Ohodnocení z hlediska obsahu je obdobou fulltextového vyhledávání obecně. 

V principu jde o ohodnocení stránky na základě výskytů klíčových slov podle 

formulovaného dotazu. Ing. Vilém Sklenák uvádí v textu Vyhledávání informací 

v Internetu [2001, str.39] tyto základní faktory: 

 

� Pořadí klíčového slova v dokumentu – klíčové slovo, které je v dokumentu 

uvedeno blíže k jeho počátku, posouvá dokument v pořadí směrem nahoru. 

� Frekvence klíčového slova – klíčové slovo, které se v dokumentu vyskytuje 

vícekrát, posouvá dokument v pořadí směrem nahoru.  

� Výskyt klíčového slova v názvu – klíčové slovo, které se vyskytuje v názvu 

dokumentu nebo v metadatech o dokumentu (popis, klíčová slova), má větší 

důležitost (váhu) než slova z těla dokumentu. 

� Výskyt klíčového slova v nadpisech – klíčové slovo, které se vyskytuje 

v nadpisech různé úrovně, má větší důležitost (váhu) než slova z běžného 

textu dokumentu.  

� Unikátnost – slovo, které se vyskytuje ve velmi malém počtu dokumentů, je 

ohodnoceno vyšší váhou při určování relevance dokumentu.  

� Relativní frekvence klíčového slova – kromě absolutního počtu výskytů 

zadaného slova je uvažovaná také relace tohoto počtu k velikosti 

dokumentu.  

� Blízkost klíčových slov – je–li v dotazu zadáno více klíčových slov, pak 

jsou hodnoceny více dokumenty, ve kterých se daná slova vyskytují 

nedaleko od sebe, než dokumenty, kde jsou zadaná slova víceméně 

rozptýlena. 

� Zvýrazňování klíčových slov – u klíčových slov, která jsou vizuálně 

prezentována jinak než běžný text, lze předpokládat určitou důležitost, 

a proto jsou posuzována s větší vahou. Ke zvýrazňování se obvykle 

používají různé atributy písma (tloušťka, sklon, barva apod.).  
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� Počet a pořadí dotazovaných termínů – je–li v dotazu zadáno více 

klíčových slov, pak samozřejmě jsou hodnoceny výše dokumenty, které 

obsahují všechna uvedená slova, než ty, které jich obsahují méně. Kromě 

toho však vyhledávací stroje také velmi často (ne vždy) berou ohled na 

pozici slova v dotazu.  

 

Řazení podle samotného ohodnocení z hlediska obsahu se však v prostředí WWW 

ukázalo jako nedostatečné. Skutečného přiblížení systémové relevanci k relevanci 

z hlediska uživatele lze dosáhnout až kombinací s ohodnocením z hlediska 

popularity. Základem tohoto ohodnocení je hypertextová struktura WWW. Jako 

první popsali a zavedli takový způsob ohodnocení www stránek již zmiňovaní 

zakladatelé Googlu, pánové Brin a Page, a název jejich technologie PageRank se 

stal téměř synonymem pro řazení www stránek podle popularity obecně. Základním 

principem PageRanku je určení popularity podle počtu odkazů vedoucích na danou 

www stránku z jiných stránek. Navíc mají tyto odkazy různou váhu určenou podle 

PageRanku stránek, ze kterých vedou. [Langville, 2006, str. 27-28]  

 

Jak zajímavě podotýká Ing. Radim Smička [2005, str. 14], „jedná se v podstatě o 

citační analýzu aplikovanou na internet.“ Podrobněji se popisu PageRanku věnuje 

jedna z následujících kapitol určená Googlu.    

 

Přestože lze předpokládat, že algoritmy většiny úspěšných www vyhledávačů 

vycházejí z principu PageRanku, pro úplnost je třeba zmínit ještě technologii HITS 

(Hypertext-Induced Topic Search). Základem zůstává ohodnocení popularity stránky 

podle hypertextových odkazů, narozdíl od PageRanku jsou ale brány v potaz 

odkazy v obou směrech, tedy i odkazy vedoucí z hodnocené stránky na jiné. Velmi 

podstatným rozdílem je také to, že ohodnocení stránky PageRankem je nezávislé 

na dotazu uživatele, kdežto v případě HITS probíhá ohodnocení pouze pro skupinu 

dokumentů vybraných na základě dotazu a platí pouze v kontextu tohoto 

konkrétního dotazu. [Sklenák, 2001, str. 41]                    

 

2.4 Výběr významných vyhledávačů 

Jak již bylo zmíněno, provozovatelé www vyhledávačů velmi pečlivě tají používané 

algoritmy a v nich obsažená pravidla. Utajení se týká všech prvků vyhledávacího 
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procesu, nejvíce však právě způsobu řazení výsledku dotazu. Výsledky stejně 

zadaného dotazu se navíc v různých vyhledávačích značně liší, opět zejména 

v jejich seřazení. Pokud má být optimalizace www stránek úspěšná, je nutné ji 

provádět cíleně a předem vybrat malou skupinu vyhledávačů, pro které bude 

prováděna. 

 

Významnost vyhledávače je samozřejmě velmi relativní vlastnost. K určení skupiny 

významných vyhledávačů z pohledu provádění optimalizace stránek za účelem 

zlepšení jejich vyhledatelnosti lze přistupovat různými způsoby a zohlednit různá 

měřítka. Až na výjimky dané například specifickou cílovou skupinou uživatelů 

stránek lze za hlavní měřítko významnosti považovat tržní podíly vyhledávačů. 

 

2.4.1 Světové vyhledávače 

Tržní podíly deseti největších světových vyhledávačů na základě měření 

Nielsen//NetRatings Top 10 Search Providers by Searches za září 2007 [Burns, 

2007] jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Výsledky měření závisí na použitých statistických metodách a nelze je považovat za 

zcela přesné. Vzhledem k velkým rozdílům v podílech však lze předpokládat, že 

pořadí na prvních pěti pozicích je správné. Taktéž lze ověřit, že stejná měření 

v předchozích období byla provedena s velmi podobnými výsledky a uvedené údaje 

za září 2007 lze pokládat za reprezentativní.  

 

Velká část vyhledávačů jsou vyhledávači pouze z pohledu uživatele.  Takový 

vyhledávač poskytuje uživateli službu fulltextového vyhledávání na WWW, ale ve 

skutečnosti provozuje pouze uživatelské rozhraní a data přebírá od jiného 

vyhledávače, resp. od jiných vyhledávačů v případě metavyhledávacích strojů. Pro 

optimalizaci jsou významné ty vyhledávače, které skutečně provádějí vyhledávací 

proces. Pokud je optimalizace úspěšně provedena pro daný vyhledávací stroj, není 

potřeba ji provádět zvlášť pro vyhledávače, která data tohoto stroje přebírají nebo 

případně používají stejnou technologii. 
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Tabulka 2: Tržní podíly světových vyhledávačů 

Zdroj: Burns, 2007 

 

Na základě výše uvedených údajů lze stanovit úzkou skupinu významných 

světových vyhledávačů v tomto pořadí: 

 

1. Google6 

2. Yahoo!7 

3. MSN / Windows Live8 

                                                
6 http://www.google.com 
7 http://www.yahoo.com  
8 http://www.msn.com 
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Peter Kent [2006, str. 15-19] doporučuje vzít v potaz ještě další dva významné 

vyhledávací systémy: 

 

4. Ask9 

5. Open Directory Project10.  

 

Ask má sice sám o sobě malý tržní podíl, jeho data ale přebírají mnohé další 

vyhledávače, jako je MyWay, Lycos, Excite a HotBot. Open Directory Project je 

zajímavým projektem www katalogu a významným zdrojem dat pro Google, Yahoo!, 

MSN i Ask. Naopak Peter Kent [2006, str. 15-19] doporučuje i přes významný tržní 

podíl vyřadit AOL, protože přebírá veškeré výsledky dotazů od vyhledávačů Google 

a Open Directory Project. 

 

2.4.2 České a slovenské vyhledávače 

Zdrojem pro vyhodnocení a výběr významných českých www vyhledávačů jsou 

měření serveru TOPlist.cz vycházející ze statistiky přístupů na sledované stránky 

(podíly serverů, odkud návštěvníci stránek přišli).  

 

 

Obrázek 4: Vývoj podílů vyhledávačů na českém trhu 

Zdroj: TOPlist, 2008 

                                                
9 http://www.ask.com nebo http://www.askjeeves.com 
10 http://www.dmoz.org  
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Na obrázku 4 je zobrazen graf vývoje podílu vyhledávačů a katalogů na českém 

trhu. Z grafu je patrné jednoznačné vedení fulltextového vyhledávače Seznam 

s tržním podílem kolem 57 %. Jeho náskok před Googlem ale není zdaleka tak 

veliký, jak by se mohlo na první pohled zdát. V grafu jsou totiž zachyceny tržní 

podíly  Google.cz, Google.sk a Google.com zvlášť. V součtu se tržní podíl Googlu 

pohybuje na hranici 34 %. 

 

Výběr významných českých vyhledávačů podle pořadí jejich tržních podílů je tedy 

poměrně jednoznačný: 

 

1. Seznam Fulltext11 

2. Google12 

3. Centrum13 

4. Atlas Fulltext14. 

 

Na základě grafu na obrázku 4 lze dále deklarovat také zanedbatelný podíl 

předmětových www katalogů oproti fulltextovým www vyhledávačům. Nejvýše 

postavený Seznam katalog se pohybuje kolem hranice 2,5 %.  

 

Technologie používané výše uvedenými vyhledávači procházejí neustálým vývojem. 

Přehled fulltextových technologií používaných největšími českými vyhledávači 

včetně vývoje v čase je zachycen na obrázku 5. Poslední zajímavou událostí v této 

oblasti je výměna vyhledávací technologie vyhledávače Atlas, který od srpna 2007 

používá pro vyhledávání technologii Seznamu namísto do té doby používané 

technologie Jyxo15 [Nováček, 2007].  

 

Pro optimalizaci se tím stává Atlas nepodstatný a skupina významných vyhledávačů 

v doméně cz se z pohledu optimalizace zmenšuje na první tři uvedené, tzn. 

Seznam, Google a Centrum, resp. jím používanou technologii Morfeo16. 

                                                
11 http://www.seznam.cz 
12 http://www.google.cz, http://www.google.sk a http://www.google.com   
13 http://www.centrum.cz 
14 http://www.atlas.cz  
15 http://www.jyxo.cz  
16 http://www.morfeo.cz 
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Obrázek 5: Technologie fulltextových www vyhledávačů v ČR  

Zdroj: Nováček, 2007 

 

Situace na Slovensku, nebo přesněji ve vyhledávání v doméně sk, je zcela odlišná. 

Na rozdíl od Čech zde jednoznačně vítězí Google a to ještě výrazněji než 

v celosvětovém  srovnání. Na druhém  místě je slovenský Zoznam, který ale nemá 

kromě názvu s českým Seznamem nic společného. Zůstává primárně katalogem, 

pro fulltextové vyhledávání používá technologii Jyxo nebo dává uživateli možnost 

zvolit vyhledávání přes Google.  

 

 

Obrázek 6: Podíly vyhledávačů na slovenském trhu  

Zdroj: Smička, 2005, str. 25 
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Pořadí významnosti www vyhledávačů lze na základě grafu na obrázku 6 stanovit 

následovně: 

 

1. Google17 

2. Zoznam18 

3. Zoohoo19 

4. Atlas20 

 

Z výše uvedených porovnání jednoznačně vyplývá, že nejvýznamnějším 

fulltextovým webovým vyhledávačem z pohledu cílené optimalizace www 

stránek je  Google. V celosvětovém měřítku i na Slovensku zaujímá z hlediska 

tržního podílu výrazně první místo, pro vyhledávání stránek v doméně cz místo 

druhé. Z toho důvodu je na  Google zaměřena celá tato práce, zejména kapitoly 

věnované samotné optimalizaci. V praxi je vhodné zaměřit pozornost při optimalizaci 

na více vyhledávačů alespoň v rozsahu všech výše vybraných.           

  

                                                
17 http://www.google.cz, http://www.google.sk a http://www.google.com   
18 http://www.zoznam.sk  
19 http://www.zoohoo.sk  
20 http://www.atlas.sk  
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3. GOOGLE 

Přestože současný Google je portálem nabízejícím množství různých služeb od 

webmailu (Gmail) po sdílení videí (Google Video a YouTube), fulltextové webové 

vyhledávání zůstává jeho základem.  

 

3.1 Charakteristika vyhledávaní v Googlu 

Výchozí stránka dostupná na adrese http://www.google.com (automaticky 

přesměrovaná na stránku v národní doméně http://www.google.cz) je zcela 

přizpůsobena již zmíněnému profilu běžného uživatele – je naprosto jednoduchá 

(obrázek 7).  

 

 

Obrázek 7: Výchozí stránka Google  

Zdroj: About Google, 2008 

 

Bez jakýchkoli dalších kroků lze okamžitě formulovat dotaz a odeslat ho tlačítkem 

Vyhledat Googlem (v původním znění Google Search). Použitím známého 

googlovského tlačítka Zkusím štěstí (I’am Feeling Lucky) se lze dostat přímo na 

první www stránku mezi výsledky dotazu. Pro formulaci složitějších dotazů bez 

znalosti operátorů a příkazů lze použít funkci Rozšířené vyhledávání (obrázek 8) 
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kliknutím na odkaz Pokročilé vyhledávání. Možnosti rozšířeného vyhledávání jsou, 

stejně jako jednotlivé operátory, příkazy a veškeré další funkce a služby Googlu, 

velmi přehledně popsány v nápovědě pod odkazem Všechno o Google.  

 

Z podstatných vlastností Googlu pro fulltextové vyhledávání je třeba zmínit ještě 

možnost přepnutí na vyhledávání zdrojů pouze v národním jazyce, v našem případě 

přepnutí na Stránky pouze česky, a možnosti nastavení výchozí národní domény 

a jazyka pomocí odkazů Nastavení a Jazykové nástroje. 

                   

 

Obrázek 8: Rozšířené vyhledávání v Googlu  

Zdroj: About Google, 2008 

 

Struktura stránky zobrazení výsledků dotazu je popsána v níže uvedených 

vysvětlivkách k obrázku 9:  
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Obrázek 9: Struktura zobrazení výsledku dotazu v Googlu  

Zdroj: About Google, 2008 

 

� A – Navigační lišta Google obsahuje odkazy na další služby Googlu. 

Kromě fulltextového vyhledávání je možné hledat obrázky, zprávy, mapy 

nebo videa. Další odkazy vedou na Gmail a ostatní produkty Google.  

� B – Pole pro vyhledávání. 

� C – Tlačítko pro vyhledávání.   

� D – Rozšířené vyhledávání.   

� E – Nastavení, odkaz vedoucí na stránku, kde je možné nastavit některé 

vlastnosti vyhledávání a zobrazení  výsledků dotazu, jako je jazyk, počet 

odkazů na stránce nebo například vyřazení odkazů nevhodných pro děti.   

� F – Statistika vyhledávání informuje o celkovém počtu vyhledaných odkazů 

a času pro zpracování dotazu.  

� G – Navigační odkazy, které nabízejí výsledky stejného dotazu pro jiné typy 

www vyhledávání například pro obrázky, videa a další. 

� H – První odkazy z výsledků jiných typů vyhledávání, nejčastěji například 

v obrázcích.  
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� I – Název vyhledané stránky, jak je uveden v tagu Title. Pokud je místo 

názvu zobrazeno URL stránky, stránka název nemá.  

� J – Informace k vyhledané stránce. V úryvcích ze stránky jsou tučně 

zobrazena slova, která odpovídají zadanému dotazu.  

� K – URL vyhledané stránky. 

� L – Velikost stránky. 

� M – Stránka uložená v databázi Google. Pod tímto odkazem lze nalézt 

danou stránku v té podobě, jak byla uložena do databáze při posledním 

prohledání robotem. 

� N – Podobné stránky.  

� O – Stránky ze stejného serveru. Pokud byl vyhledán větší počet stránek 

ze stejným názvem domény, zobrazí se první další odkaz. 

� P – Další stránky ze stejného serveru zobrazí odkazy na všechny 

vyhledané stránky se stejným názvem domény. 

 

3.2 Googlebot 

Googlebot, robot Googlu, prochází web zcela automaticky, při čemž zdrojem adres 

nových stránek jsou především odkazy vedoucí z již indexovaných stránek. 

Googlebot také zohledňuje PageRank a pravděpodobně neprochází stránky pokud 

nedosáhnou určité hranice hodnoty PageRanku. Na stránkách Googlu je možné 

také konkrétní stránku přidat do indexu Googlebotu, ale ani tím není zajištěno, že ji 

Googlebot opravdu navštíví a uloží do databáze. Na frekvenci opakovaného stažení 

již zaindexované stránky má vliv několik parametrů, jako je dynamičnost obsahu 

a opět je zohledněn také PageRank. 

 

Googlebot respektuje přání majitelů www stránek pokud jde o obsah, který nemá být 

stahován a indexován Googlem. Na úrovni stránek lze určit pravidla pomocí obsahu 

souboru robots.txt, na podrobné úrovni pak pomocí html Meta-tagů přímo na dané 

stránce. Pomocí Meta-tagů lze dále ovlivnit to, zda je ve výsledcích vyhledávání 

zobrazen úryvek z dané stránky a zda je zobrazen odkaz na kopii stránky, jak je 

uložena v databázi Google. V kapitolách věnovaných optimalizaci jsou oba výše 

uvedené způsoby ovlivnění chování robota popsány podrobně.                     
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3.3 PageRank 

PageRank je „funkce Google, která pomáhá určit hodnocení (a tedy umístění) 

stránek v našich výsledcích vyhledávání. PageRank závisí na jedinečné 

demokratické povaze webu, neboť využívá jeho obrovskou strukturu odkazů jako 

indikátor hodnoty jednotlivé stránky. Důležité, vysoce kvalitní stránky získají vyšší 

PageRank, který si Google pamatuje při každém vyhledávání. Google kombinuje 

PageRank s propracovanými technikami pro nalezení textu, aby našel stránky, které 

jsou důležité i relevantní k tomu, co hledáte.“ [Vytěžte, 2007, str. 20] 

 

V abstraktu k patentu č.US6285999 [Page, 2007] je PageRank popsán jako metoda 

přiřazující hodnoty důležitosti uzlům odkazy provázané databáze dokumentů, 

jako je jakákoli databáze obsahující citace, World Wide Web nebo jiná hypertextová 

databáze. Hodnota přiřazená dokumentu je vypočítána na základě hodnot 

dokumentů, které na něj odkazují. Navíc je tato hodnota ovlivněna konstantou 

reprezentující pravděpodobnost, že při procházení databáze bude náhodně tento 

dokument nalezen. Základní princip je vyjádřen na obrázku 10 ze stejného zdroje. 

 

 

Obrázek 10: Základní princip PageRanku  

Zdroj: Page, 2007 
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Základní vzorec pro výpočet hodnoty PageRanku webové stránky zní: 

 

PR(A) = (1-d)/m + d * ( PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn) ) 

 

kde PR(A) je PageRank stránky A, 

T1 až Tn jsou stánky, z nichž vedou odkazy na stránku A, 

d je tlumící faktor, nastavený pravděpodobně na 0,85, 

m je celkový počet zaindexovaných stránek, 

C(T) je počet všech odkazů vedoucích ze stránky T. 

[Janovský, 2007] 

 

Vzorec lze zjednodušeně vysvětlit tak, že každá stránka předává (aniž by se nějak 

zmenšovala hodnota jejího PageRanku) podíl PageRanku všem stránkám, na které 

odkazuje. Čím více je na stránce odkazů, tím menší podíl se s každým odkazem 

předává. [Janovský, 2007]  

 

Pro účely optimalizace není třeba zkoumat přesný způsob výpočtu PageRanku. 

Podstatou je, že optimalizovaná stránka bude mít tím větší hodnotu PageRank, čím 

více na ni povede odkazů z jiných stránek, při čemž závisí na podílu PageRanku 

každé z těchto stránek a počtu všech odkazů, které z každé takové stránky vedou.       

 

3.4 Faktory řazení výsledků dotazu 

PageRank je však jen jedním ze 200 kritérií [Vytěžte, 2007, str. 3] pro určení 

relevance a tedy pořadí odkazu na stránku v zobrazení výsledků dotazu. Velkou 

část těchto kritérií pravděpodobně tvoří vyhodnocení z hlediska výskytu 

klíčových slov v dotazu, založené na principech základních faktorů uvedených 

v kapitole 2.3.3 Řazení výsledků dotazu.  

 

Vzhledem k utajení a neustále pokračujícímu vývoji nelze přesně určit jednotlivá 

kritéria, ani jejich váhu. Velmi cenným zdrojem v této oblasti je studie Randa 

Fishkina a Jeffa Pollarda publikovaná na serveru SEOmoz.org [Fishkin, 2007]. Je 

založená na hodnocení vlivu různých faktorů na řazení stránek na Googlu třiceti 

sedmi světově uznávanými odborníky na SEO. Váha vlivu jednotlivých kritérií byla 

bodově ohodnocena v rozsahu 1 – 5 bodů, kde 1 znamená bez vlivu a 5 velmi silný 
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vliv. Výsledné ohodnocení každého faktoru bylo určeno jako průměr bodového 

hodnocení všech zúčastněných.  

 

Na základě zmíněné studie lze jako faktory s velmi silným vlivem (hodnocení 4 

a více) uvést: 

 

� Klíčové slovo použité v tagu Title – tento faktor byl vyhodnocen jako faktor 

s vůbec největší váhou s průměrným obodováním 4,9, navíc při velké shodě 

všech zúčastněných. 

� Celková popularita webu (odkazu na webové sídlo v rámci WWW) – 

ohodnocení webu z hlediska popularity (PageRank). 

� Popularita odkazu na stránku v rámci vnitřní struktury webu – počet a 

váha odkazů na danou stránku vedoucích z ostatních stránek daného webu 

(webového sídla). 

� Text zpětného odkazu – Anchor text odkazu vedoucího z jiné stránky. 

� Stáří webu – ve smyslu zpřístupnění nového obsahu viditelného 

vyhledávačem, nikoli datum registrace domény. 

 

Mezi faktory se silným vlivem (hodnocení 3 – 3,99) dále patří: 

 

� Klíčové slovo použité v textu stránky – použití klíčového slova ve 

viditelném obsahu HTML stránky. 

� Relevance textu stránky vzhledem ke klíčovému slovu – na základě 

tématické analýzy textu (Topic Analysis). 

� Klíčové slovo použité v tagu H1. 

� Klíčové slovo použité v názvu domény – použití klíčového slova 

v registrovaném doménovém jméně. 

� Kvalita odkazů na jiné stránky – z hlediska relevance odkazované stránky 

na základě tématické analýzy (Topic Analysis). 

� Relevance textu stránky vzhledem ke zpětnému odkazu – na základě 

tématické analýzy textu (Topic Analysis). 

� Popularita odkazu na stránku v rámci skupiny tematicky podobně 

zaměřených webových stránek – počet a váha odkazů na danou stránku 

vedoucích z ostatních stránek (webových sídel). 

� Množství a četnost přibývání zpětných odkazů. 
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� Celková popularita odkazujícího webu – hodnocení popularity webového 

sídla, ze kterého vede zpětný odkaz. 

� Stáří zpětného odkazu. 

� Okolní text zpětného odkazu. 

 

Dále následuje množina faktorů se slabším nebo částečným vlivem (hodnocení 2 

– 2,99): 

 

� Klíčové slovo použité v URL www stránky – použití klíčového slova v URL 

adrese jednotlivé www stránky. 

� Klíčové slovo použité v tagu H2 nebo H3. 

� Klíčové slovo použité v tagu Alt nebo názvu obrázku. 

� Klíčové slovo použité v tagu Bolt – použití klíčového slova v tučném textu. 

� Klíčové slovo v Meta tagu Description – Google příliš velkou váhu Meta 

tagům nedává, popis v tagu Description ale zřejmě alespoň slabý vliv má. 

� Četnost updatu www stránky. 

� Ručně přiřazená váha webu ze strany Google – je možné, že pozice 

odkazu na stránku ve vyhledávači je ovlivňována zásahem ze strany Googlu, 

ale hodnocení tohoto kritéria vykazovalo značnou míru neshody. 

� Četnost a frekvence přibývání nových stránek webového sídla. 

  

Velmi malou nebo žádnou váhu (hodnocení do 1,99) přikládá studie následujícím 

faktorům: 

 

� Klíčové slovo v Meta tagu  Keywords – Google pravděpodobně námi 

zvolená klíčová slova v Meta tagu Keywords zcela ignoruje. 

� Počet lomítek (/) v URL adrese. 

� Gramatická správnost textu stránky. 

� Validace HTML podle W3C standardů. 

� Verifikace webu pomocí nástrojů Google Webmaster Central.  
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Naopak jako faktory, které mají na indexování a hodnocení stránky Googlem 

negativní vliv, byly vyhodnoceny zejména následující: 

 

� Server je často nedostupný pro robota – častá nebo déle trvající 

nedostupnost stránky může vést až k úplnému vyřazení stránky z indexů. 

� Odkazy na nekvalitní nebo spamové weby. 

� Nadměrné použití cílových klíčových slov – nadměrný výskyt často 

hledaných klíčových slov v textech stránek webu. 

� Účast v odkazovacích službách nebo prodej odkazů. 

� Zpětné odkazy ze spamových serverů. 

� Pomalá odezva serveru. 

 

Jak jsem již zmínil, Google uvádí počet faktorů, které ovlivňují indexaci, hodnocení 

a řazení odkazu na stránku ve výsledcích dotazu, na více než 200. Uvedený výčet 

tedy není zcela kompletní, ale lze předpokládat, že obsahuje všechny významné 

faktory a je zcela dostatečný pro optimalizaci webových stránek se zaměřením na 

Google.          
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4. SEO A SEM 

Cílem Search Engine Optimization (SEO) a Search Engine Marketing (SEM) je 

zvýšení návštěvnosti webových stránek prostřednictvím webových fulltextových 

vyhledávačů. Definice obou pojmů a zejména jejich vzájemné vymezení však není 

z pohledu různých zdrojů jednotné.  

 

4.1 Search Engine Optimization (SEO) 

Search Engine Optimization se do češtiny překládá jako optimalizace pro 

vyhledávače,  nebo se i v českých textech běžně používá zkratka SEO. Přesnější 

vyjádření by mohlo znít jako optimalizace webových stránek pro webové 

fulltextové vyhledávače.  

 

V knize Google’s PageRank and Beyond je SEO definováno jako „proces úprav 

webové stránky vedoucí k optimalizaci potenciálu pro zajištění vysoké pozice 

ve vyhledávačích“ s poznámkou, že zahrnuje etické i neetické postupy zvyšování 

této pozice. [Langville, 2006, str. 205] 

 

Rand Fishkin definuje SEO jako „aktivní postup optimalizace webového sídla 

zlepšováním vnitřních a vnějších aspektů tak, aby byla zvýšena návštěvnost 

přicházející prostřednictvím vyhledávačů.“ [Fishkin, 2006] 

 

Jako třetí a poslední příklad uvádím definici ze serveru Wikipedia, která říká, že 

„SEO je proces zlepšování rozsahu a kvality návštěvnosti webového sídla 

přicházející z vyhledávačů prostřednictvím přirozených výsledků vyhledávání 

pro cílová klíčová slova.“ [Wikipedia, 2001] 

 

V poslední uvedené definici je velmi správně zdůrazněno, že se jedná o využití 

přirozených výsledků vyhledávání. Využití různých forem reklamy a placených 

odkazů ve vyhledávačích již nespadá do SEO, ale do SEM (Search Engine 

Marketing), kterému se věnuji v následující kapitole. Často se právě z tohoto důvodu 

nazývá SEO přirozenou optimalizací. 
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SEO je možno označit také jako marketingovou strategii s cílem zvýšení 

návštěvnosti webového sídla prostřednictvím vyhledávačů pomocí zvýšení pozice 

v přirozených výsledcích dotazů. Základem je znalost fungování procesu a algoritmů 

fulltextového webového vyhledávání a chování uživatelů ve smyslu jak a co 

uživatelé hledají. [Wikipedia, 2001]  

 

Jedná se o soubor metod, postupů nebo praktik, které zahrnují zejména: 

 

� Určení strategie a cílových klíčových slov. 

� Technologickou optimalizaci webového sídla. 

� Optimalizaci obsahu webového sídla na základě znalosti tzv. on page 

faktorů. 

� Optimalizaci hypertextových vazeb na ostatní webová sídla v obou 

směrech na základě znalosti tzv. off page faktorů.   

 

Všem uvedeným bodům se podrobně věnuje kapitola 5. Optimalizace webových 

stránek. 

 

SEO je obecně považováno za zcela legitimní a etický postup zvyšování 

návštěvnosti www stránek. Jednoznačně přináší prospěch nejen samotným 

autorům nebo provozovatelům webových sídel, ale také uživatelům webových 

vyhledávačů, jimž zvyšuje šanci najít větší počet relevantních www zdrojů.  

 

Metody SEO jsou však také často používány neetickým způsobem s cílem zvýšení 

návštěvnosti díky výběru cílových klíčových slov, která s obsahem stránek ve 

skutečnosti nesouvisí, nebo díky spamovým metodám, které neeticky zvýhodňují 

takové stránky vůči ostatním podobně zaměřeným. Vyhledávače však neustálým 

vývojem proti takovým metodám úspěšně bojují a obecně platí, že mají ve výsledku 

spíše negativní dopad na umístění odkazu ve výsledku vyhledávání. Neetickým 

metodám SEO je taktéž věnována kapitola 5.5 Neetické postupy SEO.      

      

4.2 Search Engine Marketing (SEM) 

Search Engine Marketing se do češtiny překládá jako marketing ve 

vyhledávačích, velmi často se také používá pouze zkratka SEM. Přesněji 
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vyjádřeno, jde o marketing webových sídel založený na webových 

vyhledávačích. 

 

Pro srovnání uvádím několik příkladů definic z různých zdrojů.  

 

„Search Engine Marketing nebo-li SEM je formou internetového marketingu 

usilující o propagaci webových sídel zvyšováním jejich viditelnosti ve 

výsledcích dotazů do webových vyhledávačů. Metody SEM zahrnují 

optimalizaci pro vyhledávače (nebo-li SEO) a placené odkazy.“ [Wikipedia, 

2001] 

 

„Zkratka pro marketing ve vyhledávačích SEM je obvykle používána pro popis 

úkonů souvisejících s vyhledáváním, registrací a umístěním odkazů ve 

webových vyhledávačích s cílem dosažení co nejvyšší návštěvnosti 

webového sídla. SEM zahrnuje optimalizaci pro vyhledávače, placené odkazy 

a využití dalších služeb a funkcí webových vyhledávačů, které zvyšují 

návštěvnost webového sídla.“ [Webopedia, 2008] 

 

„Search engine marketing (SEM) je metoda získávání zákazníků, která využívá 

internetových vyhledávačů. Její podstatou je umístění odkazu na 

propagovaný web na dobře viditelné místo (první stránku) ve výsledcích 

vyhledávání relevantních frází.“ [Search Engine Marketing, 2007] 

 

SEM je tedy formou internetového marketingu, nebo-li reklamy a propagace 

webových sídel, využívající služeb webových vyhledávačů za účelem zvýšení 

návštěvnosti webu (webového sídla). Podstatou SEM a velkou výhodou oproti jiným 

formám takové propagace je zaměření na cílová klíčová slova. Aplikace SEM na 

konkrétní webové sídlo začíná obecně volbou strategie a výběrem cílových 

klíčových slov. Kromě provedení SEO, jehož vztahu k SEM je věnována 

následující kapitola, pak SEM využívá různou formu registrace placených odkazů 

ve vyhledávačích s vazbou na zmiňovaná cílová klíčová slova. Nevýhodou je 

zpoplatnění takových odkazů, velkou výhodou je možnost určení parametrů 

zobrazení odkazu, z nichž nejpoužívanějším a nejdůležitějším jsou právě cílová 

klíčová slova. Odkaz je pak uživateli zobrazen pouze tehdy, pokud dotaz zadaný do 

vyhledávače tato cílová slova obsahuje. Nejčastější formou placených odkazů ve 
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vyhledávačích je v současné době tzv. Pay Per Click (PPC), tedy odkazy, kde 

neplatíte za pouhé zobrazení, ale až za kliknutí na odkaz a přesměrování na 

odkazovanou webovou stránku. Zaměření na cílová klíčová slova v kombinaci 

s PPC odkazy je tedy velmi efektivní formou zvýšení návštěvnosti webového 

sídla, kde je sice zpoplatněno přivedení každého návštěvníka, ale s velkou 

pravděpodobností se jedná o nového cílového uživatele nebo zákazníka v případě 

komerčních projektů. 

 

Je třeba zdůraznit, že všechny renomované fulltextové webové vyhledávače 

jednoznačně oddělují tzv. přirozené výsledky dotazu, získané jako výsledky 

automatického vyhledávacího procesu, jak je popsán v kapitole 2.3.1 Popis 

vyhledávacího procesu, a zobrazení placených odkazů. Pozici odkazu v rámci 

přirozených výsledků dotazu si nelze žádným způsobem zaplatit nebo koupit a lze ji 

ovlivnit pouze přirozenou optimalizací, tedy SEO. 

 

4.2.1 SEM na Googlu – Google AdWords 

Vzhledem k tomu, že zbývající část této práce bude věnována pouze metodám 

SEO, uvedu nyní ukázku možností SEM na příkladu velmi úspěšné a dobře 

fungující služby Google AdWords. Následující popis fungování Google AdWords 

čerpá především z tutoriálu Základy práce s Google AdWords [Podlahová, 2007]. 

 

Rozhraní pro administraci Google AdWords najdete na adrese 

http://adwords.google.com. Pro vstup je potřeba se zaregistrovat a založit účet, 

v rámci kterého je možné pak reklamní kampaně spravovat. Již v průběhu registrace 

je třeba zadat první reklamu, ale její parametry je možné po zaregistrování dále 

měnit nebo ji také vůbec nespustit.  

 

Reklamní odkaz v Google AdWords má vždy 4 řádky: 

 

� Nadpis o maximální délce 25 znaků – text, který funguje jako odkaz na vaší 

stránku. 

� 1. řádek popisu o maximální délce 35 znaků – bližší popis vaší stránky. 

� 2. řádek popisu o maximální délce 35 znaků – bližší popis vaší stránky. 
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� Viditelná adresa URL o maximální délce 35 znaků – adresa, která bude 

v inzerátu vidět. 

 

 

Obrázek 11: Google AdWords  

Zdroj: About Google, 2008 

 

Dále se zadává cílová adresa URL, což je skutečná adresa, na kterou se uživatel 

po kliknutí dostane. Tato adresa není v  textu odkazu zobrazována, název domény 

se ale musí shodovat s doménou viditelné adresy.  

 

Prvním nastavovaným parametrem je určení cílového zákazníka z hlediska jazyka 

a lokality. Reklamní odkazy se budou zobrazovat jen těm uživatelům, kteří mají 

prohlížeč nastavený pro zvolený jazyk. Lokalitu lze vybírat na třech různých 

úrovních. Nejméně podrobná úroveň jsou země a teritoria, následují regiony 

a města a nejpodrobnější určení je tzv. přizpůsobené s možností určení geografické 

oblasti. 

 

Dalším parametrem jsou cílová klíčová slova. Důležitou možností je volba míry 

shody cílových klíčových slov s dotazem uživatele, při které se zadaný odkaz 

zobrazí. Google AdWords nabízí 4 úrovně shody: 

 

� Přesná shoda – odkaz se zobrazí pouze v případě, že uživatel zadá do 

vyhledávače slovo nebo frázi, které se naprosto přesně shoduje se zadaným 

klíčovým slovem. 
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� Frázová shoda – dotaz uživatele může obsahovat navíc další slova, která 

v zadaných klíčových slovech nejsou, ale musí být zachováno pořadí slov ve 

frázi. 

� Volná shoda – odkaz se zobrazí pokud uživatel zadá do vyhledávače 

jakoukoli frázi, která obsahuje zadané klíčové slovo. 

� Vylučující shoda – při zadání určeného klíčového slova se odkaz naopak 

nezobrazí. 

 

Google AdWords je samozřejmě placenou službou, proto je dalším důležitým 

parametrem cena. Je možné nastavit měnu, ve které bude služba placena,  

maximální denní rozpočet a maximální cenu za proklik (skutečná cena bude vždy 

menší nebo rovná zde určené částce). 

 

V rámci jednoho účtu je možné nastavit až 25 aktivních reklamních kampaní, každá 

z nich může obsahovat až 100 reklamních sestav. Výše uvedené základní 

parametry jsou zadávány na úrovni jednotlivých sestav. 

 

Na úrovni reklamní kampaně je pak možné nastavit další parametry, jako jsou: 

 

� Časové omezení kampaně – k zadanému datu se kampaň ukončí. 

� Rozpočet – výše denního rozpočtu.  

� Způsob zobrazení – volba mezi standardním nebo zrychleným zobrazením. 

Při standardním zobrazení (tj. rovnoměrně v čase), bude odkaz zobrazován 

celý den s nižší frekvencí tak, aby určený denní rozpočet pokryl celý den. Při 

zrychleném zobrazení bude odkaz zobrazován při každém zadání určených 

klíčových slov dokud není denní rozpočet vyčerpán. 

� Plánování reklam – nastavení zobrazování odkazů podle časových 

parametrů.  

� Preferované pozice – omezení zobrazování odkazu podle pozice. 

� Zobrazování odkazů v sítích – volba zobrazování odkazů ve vyhledávači 

Google, v partnerské síti vyhledávačů a v síti obsahových webů (viz kapitola 

4.2.2 Google AdSense). 

 

Google AdWords nabízí také sadu nástrojů pro efektivnější zadávání a sledování 

úspěšnosti placených odkazů. Velmi přínosným pro sledování a vyhodnocení 
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efektivity je nástroj Sledování konverzí. Za uskutečnění konverze je považováno 

splnění vytyčeného cíle vycházejícího z určené SEM strategie.  Může to být 

například registrace nového uživatele webu, přivedení zákazníka, uskutečnění 

nákupu v internetovém obchodě, zobrazení klíčové stránky webového sídla apod. 

Nástroj Sledování konverzí umožňuje sledovat efektivitu placených odkazů 

vzhledem k uskutečnění vytyčených cílů SEM. 

 

Mezi další užitečné nástroje Google AdWords patří: 

 

� Nástroj pro návrh klíčových slov – nástroj zobrazuje na základě zadaného 

klíčového slova  nejpoužívanější fráze, které obsahují dané slovo či jeho 

synonymum, objem hledání a konkurenci inzerentů.  

� Úprava vylučujících slov kampaně – nástroj rozšiřuje možnosti editace 

klíčových slov ve vylučující shodě.  

� Vyloučení stránek – nástroj pro zamezení zobrazování odkazu na 

konkrétních doménách nebo jednotlivých www stránkách v obsahové síti. 

� Odhad provozu – nástroj pro odhad předpokládaného počtu prokliků na 

klíčová slova při dané ceně a cílení. 

� Diagnostický nástroj reklam – nástroj pro testování zobrazování odkazů 

nebo zjištění, proč se daný odkaz nezobrazuje. 

 

Pro sledování úspěšnosti placených odkazů nabízí Google AdWords následující 

řadu statistik s možností tvorby grafů: 

 

� Účinnost klíčových slov. 

� Účinnost reklam. 

� Účinnost URL. 

� Účinnost reklamních sestav. 

� Účinnost kampaní. 

� Účinnost účtu. 

� Účinnost vyhledávacího dotazu. 

� Účinnost umístění. 
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4.2.2 Google AdSense 

Přestože Google AdSense je služba primárně určená těm, kteří chtějí poskytnout na 

svých webových stránkách prostor pro placené odkazy s cílem finančního výnosu, 

rozhodl jsem se pro doplnění informací o možnostech SEM prostřednictvím služeb 

Google zařadit velmi stručnou kapitolu o této formě propagace. Google AdSence je 

služba zprostředkovávající tzv. kontextuální reklamu. To znamená, že na 

stránkách zaregistrovaných do Google AdSense se zobrazují placené odkazy 

v závislosti na tematickém zaměření těchto stránek, tedy pouze odkazy na taková 

webová sídla, jejichž tematické zaměření je shodné. Jedná se opět o reklamu 

formou PPC, provozovatel stránky v rámci Google AdSense tedy inkasuje za každý 

proklik na daný odkaz, nikoli za pouhé zobrazení. 

 

Uživatelům služby Google AdWords se tak rozšiřují možnosti aplikace SEM o volbu 

zobrazování jejich odkazů v síti tzv. obsahově zaměřených webů  služby 

AdSense.           

 

4.3 Vymezení SEO vůči SEM 

Často používané tvrzení, že „SEO je část SEM, která je zadarmo“ nelze považovat 

za správné. SEO není zadarmo. Přesto lze oba pojmy vymezit z hlediska spotřeby 

zdrojů a souvisejících nákladů. Největší část nákladů na přirozenou optimalizaci 

stránek (SEO) vzniká při provádění optimalizace samotné. Vzhledem k časové 

náročnosti provádění SEO jsou to zejména náklady na vynaložený pracovní čas, ať 

už se jedná o čas samotného správce webu v případě osobních nebo menších 

nekomerčních webových stránek, nebo platby za provedení SEO formou 

nakupované služby od specializované firmy. Dále je potřeba zahrnout náklady na 

pořízení, nebo za používání nejrůznějších softwarových analytických nástrojů, 

případnou registraci na vhodných oborových portálech apod. Tyto náklady jsou však 

obvykle pouze minoritní složkou a v mnohých případech nejsou nutné. V průběhu 

provozování úspěšně zoptimalizovaných stránek jsou pak náklady na SEO 

zanedbatelné a jde pouze o náklady na průběžné zdokonalování optimalizace na 

základě vyhodnocování výsledků a případných změn podmínek, náklady na udržení 

aktuálnosti stránek apod. 
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Náklady na aplikaci SEM založeného na placených službách jsou oproti provedení 

SEO velmi nízké. Jedná se pouze o náklady na určení vhodné strategie, klíčových 

slov a objednávku služeb, které budou využívány. Naopak teprve v průběhu provozu 

takového webového sídla vznikají a trvají majoritní náklady zejména na placené 

odkazy ve zvolených vyhledávačích, případně další placené reklamní služby. 

V dlouhodobém horizontu jsou celkové náklady vynaložené na SEM zpravidla vyšší 

než náklady SEO.            

   

Přesnější je však vymezení SEO a SEM na základě odlišení přirozených výsledků 

dotazu a placených odkazů. Jak jsem již uvedl, všechny renomované webové 

vyhledávače zcela jasně oddělují tzv. přirozené výsledky dotazu, tzn. výsledky 

dotazu do vyhledávače zobrazené na základě automatického vyhledávacího 

procesu, jak je popsán v kapitole 2.3.1 Popis vyhledávacího procesu, a zobrazení 

placených odkazů. SEO je optimalizace zaměřená na zvýšení pozice odkazu na 

webové sídlo v rámci přirozených výsledků dotazu, často je proto také používán 

termín přirozená optimalizace. Další část SEM  je naopak zaměřena právě na 

vhodné a efektivní využití placených odkazů a kontextuální reklamy ve 

vyhledávačích.  

 

Z pohledu hierarchického vztahu obou pojmů nepanuje zcela jednotný názor. 

Častěji je SEO považováno za součást SEM, jak je patrné i z definic v kapitole 4.2 

Search engine marketing (SEM). V tomto pojetí je tedy SEM nadřazeným pojmem 

pro SEO a ostatní metody SEM založené na placených odkazech. Menšinově 

(z hlediska výskytu v literatuře) jsou oba pojmy považovány za hierarchicky 

rovnocenné, v tomto pojetí je pak jejich nadřazeným pojem internetový marketing. 
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5. OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK (SEO) 

5.1 Určení strategie a cílových klíčových slov 

Provedení jednotlivých dílčích kroků optimalizace bez celkové koncepce je 

neefektivní a vede vždy pouze k dílčím výsledkům. Prvním krokem optimalizace 

webových stránek by mělo být vždy určení strategie, tj. zejména vytyčení cílů 

a určení prostředků na základě znalosti věcného a technologického kontextu. 

Nedílnou součástí strategie a velmi důležitým krokem SEO je volba cílových 

klíčových slov. 

 

5.1.1 Strategie 

Základním cílem SEO je zvýšení návštěvnosti webového sídla prostřednictvím 

webových vyhledávačů. Pro efektivní provedení optimalizace z hlediska konkrétního 

webového projektu je však potřeba tento cíl upřesnit a takto upřesněný cíl nebo dílčí 

cíle respektovat při dalších krocích, zejména při volbě cílových klíčových slov. 

Způsoby upřesnění mohou být velmi různorodé, stejně jako jsou různorodé webové 

projekty samotné. 

 

Základním způsobem upřesnění cílů optimalizace je charakteristika cílového 

uživatele, tj. uživatele, kterého chceme na naše webové stránky přivést. Velmi 

podstatná je geografická charakteristika, kdy je potřeba vymezit geografickou 

lokalitu našeho uživatele, což může být malá územní jednotka, stát, skupina států, 

světadíl atd., nebo může být náš web určen všem uživatelům bez závislosti na jejich 

geografické příslušnosti.  

 

Velmi konkrétní dopad na SEO má samozřejmě jazyková charakteristika cílového 

uživatele. Ta je většinou dána jazykovými mutacemi optimalizovaného webového 

sídla a vychází taktéž z geografické charakteristiky. V našich podmínkách je 

nejčastěji prováděna optimalizace české a anglické jazykové mutace webu.    

Dalším důležitým upřesněním cílového uživatele je jeho sociální charakteristika. 

Zde můžou hrát v závislosti na zaměření webového sídla roli nejrůznější zařazení, 

jako je věkové, dosažené vzdělání, obor vzdělání, zaměstnání, zájmy, ale třeba 

i politická orientace a mnohé další. 



 49 

Zejména v případě komerčních projektů je kromě kvalitativního upřesnění cíle (jako 

je například výše popsaná charakteristika cílového uživatele) důležité také 

kvantitativní upřesnění cíle optimalizace. Může se jednat o určení nárůstu 

absolutního počtu uživatelů v určitém období, určení procentuálního nárůstu 

uživatelů v čase, počtu nově zaregistrovaných uživatelů v určeném období, nebo 

určení počtu uskutečněných obchodů (viz sledování konverzí v kapitole  4.2.1 SEM 

na Googlu – Google AdWords).      

  

Na základě upřesnění cíle následuje  určení prostředků optimalizace, zejména 

webového vyhledávače nebo častěji skupiny vyhledávačů, pro které bude 

optimalizace provedena a z hlediska kterých bude později vyhodnocována. Zahrnutí 

jednotlivých vyhledávačů by mělo vyplynout z charakteristiky cílového uživatele. Pak 

například kromě Googlu, který při zachování současného trendu bude asi mezi 

vybrané vyhledávače patřit vždy, může být zahrnut i z pohledu celkového tržního 

podílu i méně významný vyhledávač, který je ale důležitý z pohledu tržního podílu 

v rámci cílové skupiny uživatelů definované právě zmiňovanou charakteristikou 

cílového uživatele. 

 

Dalším logickým krokem určení prostředků optimalizace je již konkrétní určení 

stěžejních faktorů, ovlivňujících pořadí odkazu ve výsledku vyhledávání, na které 

bude optimalizace zaměřena.  Ty vyplývají z upřesnění cíle optimalizace a zejména 

z vybraných vyhledávačů, pro které bude prováděna, a vyžadují zkušenosti 

a znalosti vlivu jednotlivých faktorů na výsledky v daných vyhledávačích (viz kapitola 

3.4 Faktory řazení výsledků dotazu).  Dále může být rozhodnutí o zaměření na 

určité faktory dané kvantitativními cíly, nebo i nákladovým omezením apod.  

 

5.1.2 Cílová klíčová slova 

Volba cílových klíčových slov je klíčovým prvkem celého procesu SEO. 

Optimalizace provedená pro chybně zvolená klíčová slova se míjí účinkem 

a v některých případech může vést až k negativnímu výsledku. Pro upřesnění 

dodávám, že pojem klíčové slovo je v celé této práci používán jako označení 

jednotlivých slov ale, i víceslovných frází.  
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Z hlediska určení cílových klíčových slov je SEO specifické v tom, že hlavní důraz 

není kladen na co nejvýstižnější popsání obsahu dokumentu. Stěžejní je vystihnout 

taková klíčová slova, která použije cílový uživatel při formulaci dotazu do 

vyhledávače (samozřejmě se stále jedná o klíčová slova, která odpovídají tématu 

webových stránek). Při volbě cílových klíčových slov je proto velmi důležité zohlednit 

charakteristiku cílového uživatele. Způsob formulace dotazu a volbu klíčových slov 

ovlivňuje například dosažené vzdělání, stupeň odbornosti nebo věk uživatele 

a mnohé další. Doporučenou praktikou je proto vžít se do role cílového uživatele 

a formulovat dotazy, pomocí kterých by hledal takto tematicky zaměřené webové 

stránky. Někteří autoři doporučují za tímto účelem dokonce provedení průzkumu 

mezi potenciálními uživateli. Je možné také využít nástroje pro hledání synonym 

apod. 

 

Výsledkem aplikace některé z výše uvedených praktik, nebo jejich kombinace, je 

jakýsi seznam možných relevantních klíčových slov, který je však pouze prvním 

krokem a výchozím bodem pro stanovení cílových klíčových slov. Rand Fishkin 

[2007] doporučuje zejména pro nově vznikající webová sídla volit pouze jedno až 

dvě unikátní cílová klíčová slova pro každou jednotlivou webovou stránku. 

Oproti tomu Radim Smička [2005, str. 41] uvádí jako horní hranici počtu klíčových 

slov, pro které lze jednotlivou webovou stránku efektivně zoptimalizovat, na pět až 

šest, v případě vysoce konkurenční oblasti dokonce také pouze jedno až dvě.  

 

Oba výše citování autoři vztahují doporučený počet cílových klíčových slov 

k jednotlivé webové stránce, jako součásti optimalizovaného webového sídla. To je 

velmi důležité a cílová klíčová slova by měla být vždy volena a přiřazena 

k jednotlivým stránkám webového sídla. Navíc by pokud možno měla být pro 

jednotlivé stránky různá. Postup volby většího množství cílových klíčových slov pro 

webové sídlo jako celek a následné optimalizace všech jednotlivých stránek pro 

všechna tato klíčová slova není správný a ve valné většině případů nemůže přinést 

dobré výsledky. 

 

Při konečném rozhodnutí o cílových klíčových slovech je třeba zohlednit zejména: 

 

� Skutečnou nebo předpovídanou četnost výskytu klíčového slova 

v dotazech uživatelů do vyhledávačů 
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� Konkurenčnost klíčového slova 

� Konverzní poměr klíčového slova 

 

Četnost výskytu klíčového slova nebo přesněji četnost stejné formulace dotazu 

do vyhledávače lze zjistit pomocí některých analytických nástrojů dostupných na 

WWW. Jejich výsledky je třeba chápat spíše jako orientační, než jako absolutně 

správné, přesto nám ale mohou pomoci zejména při volbě mezi více obdobnými 

klíčovými slovy, nebo dokonce najít třeba jen trochu jinak formulované klíčové slovo 

se stejným významem, které je ale uživateli používáno častěji. Příkladem takového 

nástroje je Wordtracker21, který čerpá své statistiky primárně z používání meta-

vyhledávače Dogpile22 [Fishkin, 2006]. Příklad zobrazení výsledků v nástroji 

Wordtracker je možné si prohlédnout na obrázku 12. Google podobně jako ostatní 

vyhledávače přesné statistické údajů o četnosti jednotlivých dotazů nezpřístupňuje. 

Pro zjištění reálně používaných synonym klíčového slova a určení jejich pořadí 

z hlediska četnosti výskytu v dotazech (nikoli však četnosti samotné) lze použít 

Nástroj pro návrh klíčových slov Google AdWords již zmiňovaný v kapitole 4.2.1 

SEM na Googlu – Google AdWords. 

 

Obrázek 12: Zobrazení výsledků v nástroji Wordtracker 

Zdroj: Fishkin, 2006 
                                                
21 http://www.wordtracker.com 
22 http://www.dogpile.com 
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Z pohledu volby cílových klíčových slov na základě jejich četnosti v dotazech 

uživatelů je důležité vzít v úvahu tzv. Long Tail Concept, což je možné přeložit do 

češtiny jako efekt dlouhého ocasu. Optimalizace pro klíčové slovo, které je v dané 

oblasti jednoznačně nejčastěji používáno uživateli, totiž není vždy tou nejlepší 

možnou volbou. Velmi dobře lze deklarovat zmíněný efekt na příkladu, který uvádí 

Peter Kent. [Kent, 2006, str. 47-49] 

 

 

Tabulka 3: Výskyt klíčového slova Video Games  

Zdroj: Kent, 2006, str. 48 
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V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky získané pomocí zmiňovaného nástroje 

Wordtracker pro klíčové slovo video games. V prvním sloupci tabulky je uvedeno 

pořadí z hlediska četnosti výskytu v dotazech, ve druhém pak formulace klíčového 

slova, číslo ve třetím sloupci vyjadřuje počet výskytů takto formulovaného klíčového 

slova v dotazech uživatelů za den a v posledním čtvrtém sloupci je uvedena 

kumulativní hodnota denních výskytů daného klíčového slova a všech výše 

umístěných. Samotný výraz video games je na prvním místě a dosahuje 9132 

výskytů (dotazů) za den. Již výraz music video games na druhém místě dosahuje 

pouze 859 výskytů denně, tedy velmi výrazně nižšího počtu než výraz na prvním 

místě. Wordtracker ve skutečnosti zobrazuje výsledky pro 300 klíčových slov, 

v tabulce 3 je uvedeno pouze prvních osmnáct řádků. Počet výskytů za den 

postupně klesá, na osmnácté pozici je výraz video poker games se 101 výskyty, na 

poslední třísté pak výraz s pouhými 7 výskyty denně. Pokud se ale zaměříme na 

kumulované hodnoty ve čtvrtém sloupci tabulky, zjistíme, že nejpoužívanější klíčové 

slovo video games dosahuje 9132 z celkem 13296 výskytů pro prvních 18 klíčových 

slov, což odpovídá 69 %. Při uvažování všech 300 klíčových slov je to dokonce 

9132 z 18557 výskytů, tedy už jen 49 %. Tento efekt dlouhého ocasu je také velmi 

dobře patrný z grafu na obrázku 13. [Kent, 2006, str. 47-49] 

 

 

Obrázek 13: Long Tail Concept 

Zdroj: Kent, 2006, str. 49 
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Výběr cílového klíčového slova, které je v dané oblasti nejpoužívanější a následná 

optimalizace pro takové klíčové slovo není zpravidla efektivní ze dvou hlavních 

důvodů. Podobně jako ve výše uvedeném příkladu bývá obvykle toto klíčové slovo 

velmi obecné a zahrnuje širokou škálu témat vyjádřitelných zpřesněnými klíčovými 

slovy na nižších pozicích. Mnozí z návštěvníků optimalizovaného webu, kteří na 

základě tohoto klíčového slova  tento web vyhledají, tedy patrně nebudou našimi 

cílovými uživateli. Při volbě takto obecného cílového klíčového slova se tedy 

zpravidla velmi snižuje  konverzní poměr. Dále lze předpokládat, že statisticky 

nejpoužívanější klíčová slova mají také vysokou konkurenčnost a dosažení vysoké 

pozice ve výsledcích dotazů pro takové klíčové slovo bude velmi obtížné. Pokud je 

naopak zvolena skupina více přesných klíčových slov na nižších místech tak, aby 

jednotlivá klíčová slova odpovídala obsahu jednotlivých stránek, lze dosáhnout 

mnohem vyšší efektivity optimalizace webového sídla jako celku. 

 

Konkurenčnost klíčového slova závisí na míře konkurenčnosti prostředí a udává 

vlastně stupeň obtížnosti optimalizace pro takové klíčové slovo. Je ovlivněna 

počtem konkurentů (nebo konkurenčních webových sídel) v dané oblasti, sílou 

odkazů na konkurenční webová sídla (úspěšností jejich optimalizace) 

a v neposlední řadě finanční motivací v daném sektoru [Fishkin, 2006]. 

Konkurenčnost lze zjistit pomocí některých nástrojů jako je například Keyword 

Difficulty Tool23. Další možností je provedení vlastní analýzy výsledku dotazu při 

zadání klíčového slova do vyhledávače. Pro určení konkurenčnosti klíčového slova 

není zcela podstatný celkový počet odkazů ve výsledku, ale počet relevantních 

odkazů a zejména počet odkazů na stránky, které jsou pro dané klíčové slovo 

zoptimalizovány. 

 

Pojem konverze byl již zmíněn v kapitole 4.2.1 SEM na Googlu – Google AdWords. 

Konverze je akce, kterou si určíme jako cílovou, nebo je vhodná pro měření 

úspěšnosti. V případě internetového obchodu to může být například uskutečněný 

nákup, v jiných případech registrace uživatele, nebo třeba pouze navštívení klíčové 

stránky webu apod. Konverzní poměr je poměr počtu uskutečněných konverzí ku 

počtu všech návštěvníků webového sídla. Konverzní poměr lze z pohledu SEO 

                                                
23 http://www.seomoz.org/keyword-difficulty/ 
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ovlivnit zejména volbou méně obecných, co nejpřesnějších klíčových slov, jak je 

popsáno výše. 

 

Při volbě klíčových slov je doporučeno se vyhnout stop slovům a škodícím slovům, 

tzv. poison words. „Stop slova jsou běžná slova, která nenesou žádnou nebo téměř 

žádnou informaci. Jedná se většinou o spojky, předložky atd. V češtině se jedná 

například o a, i, nebo, když, v, na, pod 0, v angličtině je to například and, or, but, 

the, a, an, about 0 Vyhledávače dost často těmto slovům přikládají nižší váhu, 

nebo je úplně ignorují.“ [Smička, 2005, str. 46] 

 

Škodící slova (poison words) jsou „slova, která snižují hodnocení stránky na určitý 

dotaz“ [Smička, 2005, str. 47]. Rozpoznání škodícího slova již není tak jednoduché 

a jednoznačné jako u stop slov, protože závisí na dotazu uživatele a stejné klíčové 

slovo může být pro některé dotazy škodícím, pro jiné již nikoli. Radim Smička [2005, 

str. 47] uvádí například slova jako koupit, cena, prodej pro případ, že z dotazu je 

patrné, že uživatel nehledá obchod. Dále jsou to například slova spojená se sexem, 

pokud ovšem uživatel nehledá právě tato slova nebo resp. stránky se sexuální 

tematikou. Dalším příkladem jsou slova jako „katalog, fórum, adresář, kontakt, 

odkazy atd.“            

 

5.2 Technologická optimalizace 

Peter Kent v Search Engine Optimization for Dummies [2006, str. 60] cituje 

oblíbenou frázi přátel SEO „Google likes black text on a white background.“ Google 

má rád černý text na bílém pozadí. Není to zas tak zlé, ale pravdou je, že některé 

technologie, způsob jejich použití nebo technologické chyby mohou být překážkou 

správného průběhu vyhledávacího procesu, zejména procházení robotem 

a indexace. Cílem technologické optimalizace webového sídla je uzpůsobení 

použitých technologií tak, aby všechny jednotlivé stránky a zároveň struktura 

webového sídla byla zejména pro roboty a moduly indexace co nejlépe čitelná 

a průchodná. Problém je v tom, že různým robotům vadí různé technologie, navíc 

ani tyto informace vyhledávače nezveřejňují. Přesto lze uvést  základní pravidla pro 

provedení technologické optimalizace. 
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5.2.1 Rámce 

Rámce nerespektují základní model Webu, kdy každou stránku reprezentuje právě 

jedna URL adresa. Použitím rámců se na jedné stránce zobrazuje několik stránek 

s různými URL najednou. [Kent, 2006, str. 119]  

 

Mnohé roboty z toho důvodu neumějí takovou stránku projít a předat jí k indexaci. 

Přestože se Peter Kent i Radim Smička shodují v tom, že například Google stránky 

s rámci umí procházet i zaindexovat [Kent, 2006, str. 119], nebo v nich minimálně 

rozpoznat odkazy [Smička, 2005, str. 29], obecným trendem je, nejen z důvodu 

SEO, již rámce nepoužívat. I v případě, že vyhledávač stránky s rámci správně 

zaindexuje, nastává problém při jejich zobrazení uživateli. „Nabídnou mu totiž odkaz 

na konkrétní stránku a ne na rámce. Uživateli se pak většinou zobrazí stránka bez 

navigačního menu, což značně snižuje pravděpodobnost, že takový návštěvník na 

stránce zůstane déle.“ [Smička, 2005, str. 29] 

 

Pokud je přesto z nějakého důvodu výhodné rámce použít, nebo je ponechat na 

optimalizovaném webu, je vhodné přidat verzi stránek pro prohlížeče, které rámce 

nepodporují, v tagu Noframes a tuto část také zoptimalizovat. 

 

5.2.2 „Search-friendly“ text 

Pokud jsou pro zobrazení částí textu na webové stránce použity jiné technologie 

než standardní zápis v HTML kódu, může být tento text pro roboty neviditelný. 

Jedná se především o [Fishkin, 2006] : 

 

� Text zobrazovaný pomocí Javascriptu, Java apletů nebo Macromedia 

Flash. 

� Text v obrázkových souborech ve formátu jpg, gif, png atd.  

� Text přístupný pouze prostřednictvím  odeslání HTML formuláře nebo 

podobné akce. 

 

Pokud vyhledávače nevidí správně text na webové stránce, nemůže ji robot 

vyhledávače zaindexovat. Proto je použití „search-friendly“ textu stěžejní pro 

ohodnocení obsahu stránky. [Fishkin, 2006]  
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Kritické je použití pro vyhledávače neviditelného textu zejména v navigačním 

systému stránky a také pro vytvoření hypertextových vazeb obecně. Jedná se 

především o použití výše uvedených technologií pro generování menu stránek nebo 

například použití odkazů v obrázkových mapách. Webové sídlo je pak nesprávně, 

nebo neúplně zaindexováno nejen z hlediska obsahu, ale i z hlediska struktury, 

což má zásadní vliv na ohodnocení (PageRank v případě Googlu). Navíc hrozí, že 

většina jednotlivých webových stránek sídla není robotem vůbec nalezena. 

 

Řešením je tedy výše uvedené způsoby pro zobrazení textu stránek nepoužívat. 

Pokud je ale efektivita nebo atraktivita dosažená použitím některé z uvedených 

technologií v navigačním systému z hlediska webového projektu natolik důležitá, že 

je i přesto použita, je možno z důvodů optimalizace stránku doplnit o sekundární 

formu navigace. Tou může být například doplnění navigační struktury použitím 

jednoduchých textových odkazů na konci stránky nebo naopak na jejím začátku, 

pokud je stránka natolik rozsáhlá, že by ji robot pravděpodobně neprošel celou. 

[Kent, 2006, str. 131]      

 

5.2.3  Přístupnost www stránek 

Obsah často nedostupných, příliš velkých nebo špatně napsaných www stránek je 

obtížně přístupný nejen pro uživatele ale také pro roboty vyhledávačů.  

 

Podle Randa Fishkina lze největší problémy v oblasti přístupnosti www stránek pro 

roboty rozdělit do následujících kategorií. Úspěšným řešením uvedených problémů 

je možno předejít nedostupnosti nebo obtížnému procházení www sídla [Fishkin, 

2006]:   

 

� Poškozené (chybné) odkazy – Pokud je HTML odkaz poškozen, obsah 

odkazované stránky nemusí být nikdy nalezen. Výskyt většího množství 

nefunkčních odkazů navíc negativně ovlivňuje ohodnocení stránky 

vyhledávačem.    

� Validní HTML a CSS – Přestože jistě existují argumenty pro plnou validitu 

HTML a CSS podle pravidel W3C24, z hlediska přístupnosti pro roboty 

                                                
24 Aplikace pro ověření validity HTML a CSS je dostupná z http://validator.w3.org. 
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vyhledávačů plně dostačuje splnění základních požadavků na funkčnost 

a úspěšné zobrazení www stránky.     

� Velikost souboru (HTML stránky) – S výjimkou vybraných stránek, kterým 

robot přikládá velkou důležitost, nejsou www stránky, jejichž velikost 

přesahuje 150 KB, zpravidla ukládány do databáze k indexaci celé. 

Důvodem je úspora místa potřebného pro indexy a zatížení serveru. Pokud 

chceme mít jistotu, že stránka bude vyhledávačem zpracována celá, je nutné 

udržet její celkovou velikost pod 150 KB. 

� Dostupnost a rychlost www serveru – Pomalá odezva a častá 

nedostupnost stránek www sídla je důvodem ke snížení hodnocení 

vyhledávačem. Z hlediska SEO je z tohoto důvodu velmi důležitá kvalita 

hostingových služeb a přístupová rychlost serveru, na kterém jsou www 

stránky provozovány. 

 

5.2.4 Dynamicky generované webové stránky 

Procházení dynamicky generovaných webových stránek způsobuje robotům 

vyhledávačů určité problémy, a proto nejsou většinou vyhledávačů vůbec 

zpracovávány, nebo jsou zpracovány jen za určitých podmínek apod. Mezi důvody 

patří zejména [Kent, 2006, str. 135-136]:       

 

� Možné minimální rozdíly v obsahu dynamických stránek s různou URL 

adresou – Robot může procházet a ukládat stovky různých stránek s téměř 

totožným obsahem.    

� Častá změna obsahu – Předpokládaná častá změna obsahu dynamicky 

generovaných stránek může způsobit nesprávné výsledky dotazu. 

� Zpomalení odezvy serveru – Generování tisíců stránek z databáze může 

výrazně zpomalit server a tím odezvu pro uživatele webu. 

� Možná změna URL adresy – Z důvodu možné změny URL stránky hrozí, že 

odkaz zobrazovaný vyhledávačem nebude funkční. 

 

V případě dynamicky generovaných www stránek nelze doporučit z důvodu 

optimalizace přechod ke standardním statickým stránkám. Generování webových 

stránek z databáze má řadu výhod a mnohé webové projekty by se jiným způsobem 
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daly jen velmi těžko realizovat. Peter Kent nabízí několik možných řešení [Kent, 

2006, str. 136-138]: 

 

� Omezení počtu parametrů – Většina robotů bez problému zpracuje 

dynamické stránky s jedním parametrem, některé z nich i se dvěma. Tři 

parametry už naopak znamenají téměř jisté vyřazení ze zpracování 

vyhledávačem.  

� Statická verze některých stránek – Některé databázové programy 

umožňují vygenerování statické verze stránek. V případě systémů 

elektronického obchodování je možné například vygenerovat statickou verzi 

katalogových stránek určenou pro vyhledávače. Ve chvíli, kdy uživatel klikne 

na tlačítko Koupit, je přesměrován zpět do dynamického systému.      

� Úprava URL – Odstraněním znaků jako ?, #, !, *, %, & a omezením počtu 

parametrů na jeden lze zamaskovat, že adresa směřuje na dynamickou www 

stránku. 

� URL rewriting – Různé webové servery disponují různými nástroji pro 

rewriting (přepis) virtuálních URL adres, které se mohou jevit jako adresy 

statických stránek, na skutečné dynamické adresy. V případě Apache Web 

serveru je to například mod-rewrite25. 

       

5.2.5 Ostatní doporučení technologické optimalizace 

Pro úplnost uvádím ještě několik dalších doporučení pro technologickou optimalizaci 

www stránek: 

 

� Cookies a session ID – Většina robotů neprochází stránky, které používají 

session ID v adrese, nebo požadují ukládání cookies. Řešením je 

rozpoznání robota a vygenerování adresy bez session ID, nebo bez ukládání 

cookies. [Kent, 2006, str. 138-143]  

� Splash page – Nejen z důvodů optimalizace pro vyhledávače není vhodné 

používat tzv. splash page. „Splash page je vstupní stránka, která obsahuje 

jen veliký obrázek nebo flashovou animaci. Po ukončení animace dost často 

přichází přesměrování. Některé vyhledávače takové stránky jednoduše 

                                                
25 Příklad použití mod_rewrite uvádí Radim Smička [2006] na str. 32-34. 
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označí za spam a odmítnou je indexovat. Neobsahují totiž dostatek 

kvalitního obsahu.“ [Smička, 2005, str. 27-28] 

� Časté změny URL – Změny v URL adresách stránek mohou způsobit 

zahrnutí nefunkčních odkazů ve výsledcích dotazu do vyhledávače, ale také 

nefunkční odkazy z jiných www stránek. [Smička, 2005, str. 35-36] 

� Automatické přesměrování – „Přesměrování (30x Moved nebo META 

Refresh) by se mělo používat jen při změně URL adresy. V běžném provozu 

je vždy lépe se mu vyhnout. Některé vyhledávače mají s přesměrováním 

problémy, a to může způsobit nezaindexování stránky. V žádném případě 

není vhodné přesměrovávat úvodní stránku na jinou.“ [Smička, 2005, str. 37] 

� Duplicitní URL – Při odkazování je nutné používat stejnou syntaxi zápisu 

URL adresy. Vyhledávač vnímá stejnou adresu zapsanou více způsoby jako 

odkazy na různé stránky, což vede ke zbytečnému rozdělování PageRanku. 

[Smička, 2005, str. 37]      

  

5.3 On page faktory 

Možnosti optimalizace pro vyhledávače pomocí úprav jednotlivých stránek 

optimalizovaného sídla jsou nazývány On page faktory. Jedná se především 

o výskyt cílových klíčových slov v obsahu některých  HTML tagů a samotného textu 

stránky. Jak již bylo řečeno, algoritmy vyhledávacího procesu procházejí neustálým 

vývojem a jednotlivá kritéria ani jejich váha nejsou vyhledávači zveřejňována. Při 

optimalizaci pro Google lze vycházet ze studie serveru SEOmoz.org popsané 

v kapitole 3.4 Faktory řazení výsledků dotazu.  

 

5.3.1 Tag Title 

Podle výše zmiňované studie je jedním z faktorů s nejvyšší váhou klíčové slovo 

v tagu Title. Text v tagu Title navíc používá většina vyhledávačů pro zobrazení 

odkazu ve výsledcích. Je tedy velmi důležité, aby tag Title  obsahoval text 

vyjadřující obsah stránky a zároveň cílové klíčové slovo, nebo cílová klíčová slova.  

 

Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá webová stránka by měla být optimalizovaná 

pro vlastní cílová klíčová slova (viz kapitola 5.1.2 Cílová klíčová slova), tag Title by 
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měl být taktéž pro jednotlivé stránky webového sídla různý tak, aby vyjadřoval 

konkrétní obsah jednotlivé stránky a zároveň její cílová klíčová slova. 

 

Na váhu klíčového slova v tagu Title mají dále vliv následující vlastnosti [Kent, 2006, 

str. 101]: 

 

� Umístění tagu Title v rámci HTML kódu stránky – Tag Title by měl být 

umístěn bezprostředně za tagem Head.  

� Délka textu v tagu Title – Počet znaků by se měl, včetně mezer, pohybovat 

mezi 40 a 60. 

� Pozice klíčového slova v tagu Title – Cílové klíčové slovo je vhodné 

umístit co nejblíže k začátku tagu Title. 

 

5.3.2 URL a adresářová struktura stránek 

Velkou váhu má použití klíčového slova v URL adrese www stránek. Jak vyplývá ze 

studie SEOmoz.org [Fishkin, 2007], vyhledávače zohledňují především klíčová 

slova použitá přímo v doménovém jméně, o něco menší váhu pak mají klíčová 

slova v URL jednotlivých stránek.  

 

Google správně rozpoznává jednotlivá slova, pokud jsou oddělena pomlčkou (–). 

V ideálním případě je tedy vhodné oddělit jednotlivá slova v názvu domény 

a adresách stránek pomlčkami. Naopak oddělení podtržítkem (_) považuje 

Google za spojení do jednoho slova a vyhodnotí je stejně, jako kdyby byla slova 

napsána dohromady. I v tomto případě Google pravděpodobně jednotlivá slova 

rozpozná, větší váhu bude mít ale varianta s oddělenými slovy. [Kent, 2006, str. 

101] 

 

URL jednotlivé stránky by mělo být co možná nejpopisnější a zároveň nejkratší. 

Nejen z hlediska SEO, ale i z hlediska uživatele, je výhodné, když je obsah stránky 

patrný z její URL adresy [Fishkin, 2006]. Z toho důvodu je vhodné použít cílová 

klíčová slova jednotlivých stránek v názvech html souborů. 

 

Adresářová struktura by měla taktéž odrážet obsah, protože názvy jednotlivých 

adresářů tvoří taktéž URL adresu každé jednotlivé stránky. Navíc Peter Kent [2006, 
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str. 100] doporučuje udržet plochou strukturu s co nejmenším množstvím úrovní. 

Někteří odborníci se domnívají, že vyhledávače negativně hodnotí www stránky 

umístěné v nižších stupních stromové struktury.           

 

5.3.3 Tag Meta         

Meta tagy nemají na výsledek vyhledávání velký vliv. Google možná zohledňuje 

výskyt klíčových slov v Meta tagu Description, obsah meta tagu Keywords však 

pravděpodobně zcela ignoruje. Přesto je vhodné Meta tagy na stránce použít. 

Metadata jako univerzální způsob popisu dokumentu mají mnohem širší pole využití 

než popis webových stránek. I z pohledu SEO však mohou mít metadata význam. 

 

Popis v Meta tagu Description osahující cílová klíčová slova je důležitý 

z následujících důvodů [Kent, 2006, str. 102]: 

      

� Vyhledávače mohou Description použít – Pokud je stránka vyhledána 

například na základě obsahu klíčového slova v tagu Title, ale jinde než 

v tagu Description se již klíčové slovo nevyskytuje, vyhledávač použije obsah 

tagu Description.  

� Obsah tagu Description je indexován – Vyhledávače indexují obsah Meta 

tagu Description. 

� Zobrazení ve výsledcích vyhledávání – Některé menší vyhledávače 

zobrazují obsah Meta tagu Description jako popis stránky ve výsledcích 

vyhledávání. 

 

Přestože Google a většina dalších vyhledávačů pravděpodobně vůbec nepoužívá 

Meta tag Keywords, pro jistotu doporučuji uvést alespoň cílová klíčová slova každé 

stránky. Meta tag Description může obsahovat i některá další klíčová slova, která 

odpovídají obsahu stránky. Pokud se ale jinde v textu stránky nevyskytují, nebude to 

mít žádný přínos. „Pokud se klíčové slovo vyskytuje pouze v meta tagu description 

nebo keywords a není již ve vlastním textu, pak v drtivé většině vyhledávač danou 

stránku na toto slovo nenajde.“ [Smička, 2005, str. 50]   
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Všechny ostatní Meta tagy včetně například tagu Robots nemají z hlediska SEO 

žádný význam. Speciálně pro Google lze použít ještě Meta tag Googlebot, a to 

následujícím způsobem [Vytěžte, 2007]: 

 

� Nastavení obsahu Meta tagu Googlebot na “noarchive“ – Zabrání 

zobrazování odkazu na kopii stránek v archivu Googlu. Je vhodné použít pro 

stránky, kde se velmi často mění obsah, například pro zpravodajské servery.  

� Nastavení obsahu Meta tagu Googlebot na “nosnippet“ – Odkaz na 

stránku zobrazuje Google bez úryvku ze stránky. 

 

5.3.4 Text stránky 

Velmi silným faktorem je samozřejmě nejen pro Google výskyt klíčového slova 

v samotném textu stránky, resp. hustota výskytu klíčového slova. 

 

Hustota slova = Počet výskytů klíčového slova / Celkový počet slov   

[Smička, 2005, str. 52] 

 

„Čím více, tím lépe“ platí však v tomto případě jen do určité míry. Existuje hranice 

pro hodnotu hustoty klíčového slova, navíc pro každý vyhledávač jiná, jejíž 

překročení považují vyhledávače za neetickou optimalizaci a dané klíčové slovo 

ignorují. Názory na optimální hustotu klíčových slov na stránce se liší. Radim 

Smička [2005, str. 52] uvádí jako optimální hodnotu 2 – 7 %. Oproti tomu Peter Kent 

[2006, str. 98] považuje za horní přípustnou hranici hustoty klíčového slova dokonce 

50 %. Hustotu klíčového slova a některých dalších parametrů lze vyhodnotit 

například pomocí nástroje Keyword Density & Prominence Tool26. Z hodnocení 

tímto nástrojem lze vyvodit jako optimální hodnoty hustoty mezi 2 a 15 %. 

 

 

 

 

 

                                                
26 http://www.ranks.nl/tools/spider/ 
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Váhu cílového klíčového slova lze v rámci jeho výskytu v textu stránky zvyšovat 

ještě následujícími způsoby: 

 

� Uvedení cílového klíčového slova v tagu H1 – Velkou váhu má především 

výskyt klíčového slova v tagu H1, menší již v H2, H3 a případně dalších 

[Smička, 2005, str. 50].   

� Uvedení cílového klíčového slova v tagu Bolt – Podle studie popsané 

v kapitole 3.4 Faktory řazení výsledků dotazu má klíčové slovo v tagu Bolt 

(B), tzn. v tučném textu, pouze slabší nebo částečný vliv. 

� Uvedení cílového klíčového slova v Img tagu Alt – Vliv klíčovového slova 

v tagu Alt je v poslední době pravděpodobně velmi malý z důvodu častého 

zneužívání k neetické optimalizaci. Používání cílových klíčových slov v tagu 

Alt ale může alespoň trochu pomoci při vyhodnocení vyhledávačem. [Kent, 

2006, str. 106] 

 

Mnoho faktorů je založeno na tzv. Topic Analysis, tematické analýze textu. Mezi 

takové On page faktory s velmi silným vlivem patří Relevance textu stránky 

vzhledem ke klíčovému slovu. Zvolená cílová klíčová slova by měla vždy 

odpovídat skutečnému tématu optimalizované webové stránky. Nejen z důvodů 

optimalizace by měl být samotný text stránky co nejkvalitnější po obsahové 

i formální stránce.   

 

5.4 Off page faktory 

Off page faktory jsou založeny zejména na tzv. zpětných odkazech, tzn. na 

hypertextových odkazech vedoucích na optimalizovanou stránku z jiných www 

stránek, a to včetně ostatních stránek optimalizovaného webového sídla. Jejich 

optimalizací lze dosáhnout především vyššího ohodnocení z hlediska popularity, 

v případě Googlu to znamená dosažení vyšší hodnoty PageRanku. Off page faktory 

mají ale také významný vliv na váhu klíčových slov. 
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5.4.1 Zvyšování PageRanku 

Jedním z velmi významných kritérií pro řazení výsledků dotazu v Googlu je 

PageRank. PageRank optimalizované www stránky je ovlivněn, jak vyplývá z jeho 

principu popsaného v kapitole 3.3 PageRank, hlavně: 

 

� Počtem zpětných odkazů – Základem pro výpočet PageRanku stránky je 

množina všech odkazů, které na stránku vedou.   

� Hodnotou PageRanku odkazujících stránek – Hodnota PageRanku www 

stránky je rozdělena podle počtu z ní vedoucích odkazů a každé odkazované 

stránce je pro účely výpočtu jejího vlastního PageRanku přidělen příslušný 

podíl. (PageRank odkazující stránky tím není ovlivněn.) 

 

Z faktorů uvedených v kapitole 3.4 Faktory řazení výsledku dotazu patří mezi Off 

page faktory vycházejících z PageRanku: 

 

� Celková popularita webu (odkazu na webové sídlo v rámci WWW) – 

ohodnocení webu z hlediska popularity (PageRank). 

� Popularita odkazu na stránku v rámci vnitřní struktury webu – počet 

a váha odkazů na danou stránku vedoucích z ostatních stránek daného 

webu (webového sídla). 

� Popularita odkazu na stránku v rámci skupiny tematicky podobně 

zaměřených webových stránek – počet a váha odkazů na danou stránku 

vedoucích z ostatních stránek (webových sídel). 

 

Výše uvedené potvrzují také závěry Petera Kenta [2006, str. 256]: 

 

� Odkazy z tematicky podobných stránek mají obvykle větší váhu než 

ostatní. 

� Odkazy ze stránek s vysokým PageRankem jsou mnohem hodnotnější 

než odkazy ze stránek s nízkým PageRankem. 

� Všechny zpětné odkazy přinášejí určitou hodnotu, i odkazy ze stránek 

s nízkým PageRankem nebo tematicky odlišných stránek mají  význam. 

� Čím více vede odkazů ze stránky odkazující na optimalizovanou 

stránku, tím nižší váhu má tento odkaz. Z toho důvodu se může stát, že 
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odkaz ze stránky s nižším PageRankem má větší hodnotu než odkaz ze 

stránky s vyšším PageRankem. 

   

Optimalizaci s cílem zvýšit PageRank stránky lze rozdělit do několika kroků, které 

jsou popsány v tomto a následujících odstavcích. Prvním z nich je zajištění vysoké 

kvality a atraktivity obsahu. V závislosti na typu webového projektu je možné 

kromě zkvalitnění obsahu (z formálního i věcného hlediska) přidat tzv. užitečný 

obsah, jakým mohou být např. zajímavosti nebo aktuality z oboru, překladový nebo 

výkladový slovníček terminologie, informace o významných osobnostech oboru 

nebo třeba soubor odkazů na další důležité zdroje apod. Kvalitní a zajímavý obsah 

může být důvodem umístění zpětného odkazu na různých www stránkách. 

 

Velmi důležitým krokem je registrace www stránek do webových katalogů. Zcela 

jistě by stránky měly být registrovány do největších   světových katalogů Yahoo!27 a 

Open Directory Project28, z českých pak do katalogů Seznam29, Centrum30 a Atlas31. 

Tím ale registrace nekončí a vhodné je zaregistrovat webové sídlo i do dalších 

menších a lokálních katalogů. Kromě zvýšení PageRanku má odkaz na webové 

sídlo v katalozích navíc i další přínosy, jako je zvýšení návštěvnosti přicházející 

přímo prostřednictvím katalogů nebo zajištění zpracování optimalizované stránky 

roboty vyhledávačů. Open Directory Project by mohl být navíc využíván vyhledávači 

pro tzv. Topic-sensitive PageRank (tematický PageRank) [Smička, 2005, str. 64]. 

Nejen z toho důvodu je nutné věnovat pozornost výběru kategorie, ve které je 

webové sídlo registrováno. Podstatný je také samotný text odkazu z katalogu, jak je 

vysvětleno v následující kapitole. 

 

Dalším krokem je získání zpětných odkazů z různých webových stránek. Na 

prvním místě to jsou oborově zaměřené portály nebo katalogy, dále například 

odkazy ze stránek nejrůznějších asociací nebo sdružení, jejímž je provozovatel 

stránek členem, získávání odkazů účastí v diskusních fórech týkajících se tématu 

                                                
27 http://www.yahoo.com  
28 http://www.dmoz.org  
29 http://www.seznam.cz  
30 http://www.centrum.cz  
31 http://www.atlas.cz  
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optimalizovaného webu nebo výměnou odkazů s jinými weby. Dalších možností je 

opravdu mnoho a závisí na zaměření webového projektu a zvolené strategii SEO. 

 

Užitečnou praktikou je získání zpětných odkazů ze stránek, ze kterých vedou 

odkazy na konkurenční webová sídla. V Googlu lze vyhledat stránky odkazující 

na dané webové sídlo pomocí příkazu link (link:www.webovesidlo.com). Google ale 

bohužel takto zobrazuje jen odkazující stránky s PageRankem vyšším než 4. 

[Smička, 2005, str. 73] 

 

Nezanedbatelnou váhu mají odkazy z ostatních stránek optimalizovaného 

webového sídla. Součástí SEO je proto také optimalizace vnitřní hypertextové 

struktury webového sídla. Ta zahrnuje propracování navigačního systému 

webového sídla a vytvoření dalších hypertextových vazeb odkazy mezi jednotlivými 

stránkami (samozřejmě pouze tam, kde to dává smysl). Součástí by měla být také 

důsledná kontrola funkčnosti všech odkazů. Kromě vlivu na PageRank lze tak 

zajistit, aby roboty vyhledávačů našly a zpracovaly všechny stránky webového sídla. 

Je třeba si také uvědomit, že každý odkaz vedoucí ze stránky mimo optimalizované 

webové sídlo snižuje PageRank, který je předáván odkazovaným stránkám v rámci 

tohoto sídla.     

 

PageRank www stránky lze zjistit pomocí nástroje Google Toolbar32. Jedná se o 

lištu přidanou do internetového prohlížeče, která kromě jiných funkcí zobrazuje 

PageRank každé právě prohlížené www stránky na stupnici 0–10. Skutečné 

hodnoty PageRanku se však pohybují v mnohem širším intervalu. Google Toolbar 

pravděpodobně zobrazuje hodnotu logaritmické funkce skutečného PageRanku při 

základu 5 nebo 6 [Kent, 2006, str. 246]. Rozsah skutečných hodnot PageRanku pro 

jednotlivé hodnoty Google Toolbar PageRanku za předpokladu logaritmické funkce 

při základu 5 je uveden v tabulce 4.  

 

                                                
32 Instalační program české verze je dostupný z http://toolbar.google.com/T4/intl/cs/. 
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Tabulka 4: Skutečné hodnoty PageRanku 

Zdroj: Kent, 2006, str. 246 

                                 

Z uvedeného vyplývá, že [Kent, 2006, str. 247]: 

 

� Skutečná hodnota PageRanku dvou www stránek se stejnou hodnotou 

zobrazovanou v Google Toolbaru se může velmi výrazně lišit. 

� Obtížnost zvyšování hodnoty Google Toolbar PageRanku roste 

progresivně s její hodnotou. Zvýšit hodnotu například z 1 na 2 je velmi 

jednoduché, z 3 na 4 je již daleko obtížnější (ale proveditelné), dostat se na 

vyšší hodnoty je výrazně obtížné. Dosáhnout hodnoty 8 lze jen velmi 

výjimečně. 

 

5.4.2 Text zpětného odkazu 

Off page faktory mají velmi silný vliv také na váhu klíčového slova. Mezi faktory se 

silným nebo velmi silným vlivem patří: 

 

� Text zpětného odkazu – Anchor text odkazu vedoucího z jiné stránky. 

� Relevance textu stránky vzhledem ke zpětnému odkazu – na základě 

tématické analýzy textu (Topic Analysis). 
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� Okolní text zpětného odkazu. 

  

Text zpětného odkazu, neboli tzv. Anchor text, je text uvedený uvnitř tagu 

A (Anchor). V mnohých případech, například při registraci do webových katalogů, 

lze Anchor text určit. V každém případě lze optimalizovat Anchor text všech 

interních odkazů v rámci webového sídla. Uvedením cílového klíčového slova 

v Anchor textu zpětných odkazů se výrazně zvyšuje jeho váha pro odkazovanou 

www stránku. Google zároveň zohledňuje stupeň relevance odkazované stránky 

vzhledem k textu odkazu. Zvolená cílová klíčová slova by měla vždy odpovídat 

skutečnému tématu www stránky. 

 

Typickým příkladem vyloženého mrhání možnostmi optimalizace je používání 

zpětných odkazů s Anchor textem typu klikněte zde. Ve většině případů není 

přínosné používat v textu zpětného odkazu ani název firmy, pokud ovšem není 

z nějakého důvodu určen jako cílové klíčové slovo. O možnost významně posílit 

váhu cílového klíčového slova se autor stránek připravuje také používáním 

obrázkových odkazů. Google sice zohledňuje i klíčová slova uvedená v tagu Alt, ale 

vliv tohoto faktoru není zdaleka tak silný jako vliv Anchor textu. [Kent, 2006, str. 255] 

 

V Googlu lze vyhledat všechny stránky, na které vede odkaz s daným Anchor 

textem, pomocí příkazu allinanchor. [Smička, 2005, str. 75] 

 

5.4.3 Další off page faktory 

Pro úplnost se alespoň stručně zmíním o některých dalších, méně významných off 

page faktorech. 

 

Určitý vliv na zpracování webového sídla vyhledávači má mapa webového sídla, 

často označovaná zkráceně jako mapa webu nebo mapa stránek. Přestože 

například Radim Smička [2005, str. 71] považuje mapu webu za spíše nouzové 

řešení, osobně ji považuji naopak za přínosnou a to jak z pohledu optimalizace pro 

vyhledávače, tak z pohledu přívětivosti vůči návštěvníkům stránek. Asi 

nejvýznamnějším přínosem je navigování robotů vyhledávačů a tím zajištění 

zpracování všech stránek webového sídla. Dále mapa webu znamená jeden další 

zpětný odkaz pro každou stránku sídla, i když vzhledem k rozdělení PageRanku 
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mezi všechny stránky sídla, na které mapa webu odkazuje, nemá tento odkaz 

velkou váhu. Z hlediska uživatele pak mapa webu znamená snadnou orientaci 

zejména v případě rozsáhlých webových sídel. 

 

Poměrně malý přínos je přisuzován využití Google Webmaster Tools (Nástrojů pro 

webmastry)33. Přestože samotnou registrací stránek si nelze jejich zaindexování 

nebo dokonce lepší pořadí ve výsledcích Googlu zajistit, alespoň nějakým 

způsobem je určitě zohledněna. Pomocí Google Sitemap lze v rámci Google 

Webmaster Tools podat Googlu i další informace o optimalizovaném webovém 

sídle. Google Sitemap je vlastně XML soubor, ve kterém lze Googlu předat 

informace o každé www stránce webového sídla jako je frekvence aktualizací, 

datum poslední změny nebo význam stránky v rámci daného sídla (váha vůči 

ostatním stránkám webového sídla) [Bureš, 2005]. Navíc jsou v rámci Google 

Webmaster Tools zpřístupněny různé užitečné statistiky týkající se indexace a 

vyhledávání registrovaného webového sídla. 

 

Robotům významných vyhledávačů, včetně Googlebotu, lze poměrně jednoduchým 

způsobem pomocí souboru robots.txt určit, které www stránky nebo celé adresáře 

nemají být zpracovávány. Ať už je ale důvod k vyřazení konkrétní www stránky 

z procházení robotem jakýkoli, nelze se na respektování obsahu robots.txt zcela 

spolehnout. „Ne všichni roboti se souborem robots.txt řídí a stahují i zakázané 

soubory a adresáře. Jedná se například o roboty spamerů, kteří se tak snaží 

jednoduše získat emailové adresy, anebo o chybu robota, který může robots.txt 

chybně interpretovat.“ [Smička, 2005, str. 80]             

 

5.5 Neetické postupy SEO 

Jak jsem již se zmínil v závěru kapitoly 4.1 Search Engine Optimization (SEO), SEO 

je zcela legitimní a etický postup zvyšování návštěvnosti www stránek. Dokonce 

mohu tvrdit, že přináší prospěch nejen samotným autorům nebo provozovatelům 

webových sídel, ale také uživatelům webových vyhledávačů, jimž zvyšuje šanci najít 

větší počet relevantních www zdrojů.  

 

                                                
33 http://www.google.cz/webmasters/ 



 71 

Znalosti vyhledávacího procesu webových vyhledávačů však lze zneužít 

k nezaslouženému zvýšení pozice ve výsledcích nebo k zahrnutí do výsledků bez 

skutečné relevance k dotazu. Protože takové postupy znehodnocují výsledky 

vyhledávání, jsou algoritmy vyhledávačů neustále vyvíjeny a zlepšovány tak, aby 

tyto postupy odhalily. Stránky, na kterých jsou použity, jsou pak obvykle vyhledávači 

penalizovány. Kromě vlastních algoritmů využívají vyhledávače také tzv. spam 

report stránky, kde mohou uživatelé své podezření na neetické chování oznámit 

vyhledávačům přímo. Mezi neetické postupy SEO patří zejména [Smička, 2005, 

str. 85-93]: 

 

� Skrytý text nebo odkazy – Pro uživatele neviditelný text, který má stejnou 

barvu jako pozadí stránky s cílem nechat vyhledávač zaindexovat klíčová 

slova, která s obsahem stránky nesouvisí nebo zvýšit četnost výskytu 

cílových klíčových slov.   

� Malý text – Obdobou skrytého textu je malý text, který je ve skutečnosti pro 

uživatele nečitelný. 

� Cloaking – Robotům jednotlivých vyhledávačů je vracena jiná stránka než 

uživatelům, která je speciálně optimalizována pro daný vyhledávač. 

� Odkazové farmy – Umělé získávání vyšší hodnoty PageRanku 

prolinkováním velkého množství webových stránek. Google penalizuje účast 

v odkazové farmě nulovým PageRankem. 

� Klamné přesměrování – Odkaz, který přesměruje uživatele na jinou 

stránku, než na kterou se domníval, že vede.     

� Doorway pages – Doorway pages jsou stránky, které jsou vytvořeny pouze 

proto, aby směřovali na optimalizovanou stránku a tím zvyšovaly její pozici. 

� Cybersquatting – Cybersquatting je registrace doménového jména ze 

spekulativních důvodů, jako například registrace značky patřící jiné firmě 

apod. Výměna odkazů s takovými stránkami je považována za neetickou 

a může být vyhledávači penalizována.     

 

Použití jakéhokoliv neetického postupu při optimalizaci seriózního webového sídla je 

vždy velkou chybou a vede alespoň z dlouhodobého hlediska ke ztrátě návštěvnosti 

a důvěryhodnosti zdroje, autora nebo instituce, kterou reprezentuje apod. 

I v případě méně seriózních zdrojů, kde asi zachování důvěryhodnosti nebude tou 
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správnou motivací, lze dlouhodobě očekávat také spíše negativní dopad na 

umístění odkazu ve výsledku vyhledávání.   

 

5.6 Vyhodnocení úspěšnosti optimalizace 

Úspěšnost přirozené optimalizace webových stránek pro vyhledávače lze hodnotit 

různými způsoby v závislosti na stanovených cílech a dostupných nástrojích.  

 

V případě optimalizace pro Google je vhodnou, i když pouze dílčí, možností 

vyhodnocení zvýšení hodnoty PageRanku. PageRank je jedním z faktorů 

s velkou váhou a lze ho pro každou www stránku snadno měřit pomocí zdarma 

dostupného nástroje Google Toolbar34. 

 

Dalším dílčím ukazatelem úspěšnosti optimalizace je pořadí ve výsledcích dotazu 

obsahujícího cílová klíčová slova. Maximálním úspěchem je určitě odkaz na prvním 

až třetím místě. Za velmi přínosný pro webový projekt lze považovat odkaz na první 

stránce Googlu, tzn. do desáté pozice (při výchozím nastavení). Pro některá vysoce 

konkurenční klíčová slova nebo konkurenční oblasti však může být cílem 

a následným úspěchem i dosažení horšího pořadí. 

 

Z hlediska skutečného přínosu pro webový projekt je však podstatným ukazatelem 

úspěšnosti přirozené optimalizace zvýšení návštěvnosti přicházející 

prostřednictvím vyhledávačů a ještě přesnějším pak zvýšení konverzního 

poměru pro jednotlivá cílová klíčová slova. Návštěvnost, v závislosti na tom, odkud 

přichází, lze sledovat například pomocí webových nástrojů jako jsou Toplist35, 

Navrcholu36 nebo Google Analytics37. Podmínkou je však umístění k tomu určenému 

html kódu na každou www stránku webového sídla [Smička, 2005, str. 83]. Mnohé 

webhostingové servery poskytují svým zákazníkům automaticky generované 

statistiky přístupů na www stránky s různým stupněm podrobnosti. Z těchto statistik 

lze kromě mnoha údajů o samotné návštěvnosti stránek zjistit i četnost návštěv 

                                                
34 Instalační program české verze je dostupný z http://toolbar.google.com/T4/intl/cs/. 
35 http://www.toplist.cz 
36 http://www.navrcholu.cz 
37 http://www.google.com/analytics/cs-CZ/  
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prostřednictvím vyhledávačů včetně dotazů uživatelů, na základě kterých byly www 

stránky vyhledány, nebo četnost zpracování stránek roboty jednotlivých 

vyhledávačů.  

 

Pro měření vývoje konverzního poměru ale již zmiňované nástroje nestačí. 

Způsob měření závisí samozřejmě na určení konverze. Konverzní poměr a mnohé 

další informace o návštěvnosti stránky lze získat analýzou log souboru serveru 

provedenou některým z k tomu určených nástrojů, jako jsou Analog38, 

WeblogExpert39 nebo WebTrends40. [Smička, 2005, str. 83-84] 

 

Optimalizace webového sídla je však dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Měla by 

průběžně reagovat na velmi dynamické prostředí WWW a na neméně dynamický 

vývoj technologií a algoritmů vyhledávačů. Kromě výše uvedených ukazatelů 

výsledků optimalizace je nutné průběžně sledovat a reagovat na různé statistiky 

dostupné například prostřednictvím Google Webmaster Tools41, na vývoj statistik 

používání klíčových slov s využitím nástrojů jako je Wordtracker42 a v neposlední 

řadě na dění v samotné oblasti, na kterou je optimalizované webové sídlo obsahově 

zaměřeno.            

  

                                                
38 http://www.analog.cx 
39 http://www.weblogexpert.com 
40 http://www.webtrends.com 
41 http://www.google.cz/webmasters/ 
42 http://www.wordtracker.com  
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6. PŘÍPADOVÁ STUDIE SEO 

Tato případová studie se zabývá optimalizací webových stránek 

www.glassblockspacers.biz pro webové fulltextové vyhledávače a je zaměřena jako 

celá diplomová práce na optimalizaci pro Google. Provedení optimalizace 

uvedeného webového sídla vychází z reálného požadavku jejich provozovatele. 

Důvodem je nízká návštěvnost a téměř nulový přínos www prezentace, který 

zdaleka nenaplňuje očekávání reprezentované firmy. 

 

Optimalizované www stránky jsou dostupné na adrese 

http://www.glassblockspacers.biz. Původní verze webového sídla je elektronickou 

přílohou této diplomové práce a je uložena na přiloženém CD-ROM (Příloha 1) ve 

složce WWW_puvodni. Nová verze po provedené optimalizaci je uložena tamtéž, ve 

složce WWW_zoptimalizovane. V rámci uvedených složek jsou www stránky 

uloženy ve stejné struktuře jako na WWW.     

 

6.1 Popis www stránek, zadání a výchozí stav 

Webové sídlo www.glassblockspacers.biz je komerční prezentací české firmy 

VITRA Č.V.L.F. spol. s r.o., výrobce distančních křížků mezi skleněné tvárnice 

(luxfery) značky A B Kreuz. Distanční křížky se používají a přináší mnoho výhod pro 

stavby ze skleněných tvárnic. Více informací o firmě i jejích produktech najdete na 

uvedené www adrese. Úvodní stránka www prezentace je zobrazena na obrázku 

14. 

 

Prezentace je vytvořena ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky 

a německy), každá jazyková mutace sestává z deseti html stránek. Každá jazyková 

mutace je uložena v samostatné složce, společné obrázky jsou uloženy ve složce 

img. Výchozím jazykem www prezentace je angličtina. Pro formátování obsahu 

www stránek jsou použity CSS kaskádové styly.  
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Obrázek 14: Úvodní stránka www.glassblockspacers.biz 

Zdroj: http://www.glassblockspacers.biz  

 

Zadání ze strany provozovatele (dále jen zadavatel) www stránek je následující: 

 

� Zvýšit návštěvnost www stránek prostřednictvím vyhledávačů pomocí 

přirozené optimalizace – Zadavatel požaduje provedení optimalizace www 

stránek pro vyhledávače s cílem zvýšit návštěvnost z celého světa.     

� Nezasahovat do koncepce, designu a struktury www prezentace – 

Zadavatel si přeje zachovat současnou koncepci www prezentace, včetně  

struktury, i podobu a obsah jednotlivých www stránek. Zadavatel připouští 

menší zásahy do textů a odkazů. 

� Minimalizovat náklady na provedení optimalizace – Zadavatel požaduje 

z důvodů dosud minimálního přínosu www prezentace minimalizovat náklady 

na provedení přirozené optimalizace. Bude akceptovat pouze náklady na 

pracovní čas ve smluveném rozsahu, naopak nepřipouští další náklady 

související s placenou registrací do www katalogů nebo jiným zpoplatněným 

způsobem získávání zpětných odkazů, náklady na použití jakýchkoli 

placených nástrojů ani možné náklady na změny týkající se samotného 

provozu webového sídla. 

 



 76 

Výchozí stav lze charakterizovat celkovou návštěvností webového sídla, 

návštěvností přicházející prostřednictvím www vyhledávačů, pořadím odkazu ve 

výsledcích vyhledávání pro základní klíčová slova nebo hodnotou PageRanku 

jednotlivých stránek webu.  

 

Graf a údaje o vývoji průměrné a celkové návštěvnosti webového sídla za 

posledních dvanáct měsíců jsou zobrazeny na obrázku 15. V posledních třech 

měsících se počet návštěv za každý měsíc pohyboval kolem 150 při průměrných 5 

návštěvách denně. Z toho se návštěvnost přicházející prostřednictvím 

vyhledávačů pohybovala od 10 do 17 návštěv za měsíc, což je opravdu velmi málo.     

 

 

Obrázek 15: Vývoj návštěvnosti www.glassblockspacers.biz 

Zdroj: Statistika serveru glassblockspacers.biz 

 

Na dotaz glass block spacers zařadil Google odkaz 

http://www.glassblockspacers.biz/cz/index.html na 17. místo. Na dotaz A B Kreuz 

pak odkaz na stejnou www stránku na místo 13. PageRank všech stránek 

webového sídla je podle Google Toolbaru 0 nebo v některých případech dokonce 

není vůbec určen.  
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6.2 Určení strategie a cílových klíčových slov   

Východiskem k určení prostředků a cílů optimalizace je následující charakteristika 

cílového uživatele: 

 

� Geografická charakteristika: celosvětové zaměření – Firma dodává 

distanční křížky do různých zemí po celém světě a www prezentace by měla 

přispět k získávání dalších zákazníků z dalších zemí.      

� Jazyková charakteristika: anglicky mluvící – Vzhledem k zaměření na 

prodej především firmám (obchodníci, výrobci skleněných tvárnic, stavební 

firmy) je u cílových uživatelů z celého světa předpokládaná znalost 

anglického jazyka. 

� Sociální charakteristika: muž nebo žena ve věku nad 20 let, 

středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického nebo 

ekonomického směru, pracovní zařazení ve středním nebo vyšším 

managementu firmy – Jak již bylo řečeno v předešlém bodě, prodej 

distančních křížků je zaměřen na firemní zákazníky, z čehož vyplývá 

uvedená charakteristika.    

  

Na základě zadání provozovatele www prezentace byl dál stanoven následující 

kvantitativní cíl optimalizace: 

 

� Návštěvnost prostřednictvím vyhledávačů: zvýšení na 85 návštěv 

měsíčně do 4 měsíců po optimalizaci – Přestože se absolutní cílová 

hodnota návštěvnosti zdá být nízká, znamená několikanásobné zvýšení 

oproti výchozímu stavu. Jedná se o velmi specifický produkt a nelze 

předpokládat, že celkový počet uživatelů hledající informace o něm 

prostřednictvím vyhledávačů bude vysoký. Tuto hodnotu navíc nelze 

srovnávat s celkovou návštěvností, protože u návštěvnosti prostřednictvím 

vyhledávačů předpokládáme mnohem vyšší konverzní poměr (konverzí 

můžeme stanovit například vyplnění a odeslání poptávkového formuláře).           
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Z výše uvedené charakteristiky cílového uživatele a stanoveného cíle vyplývá 

následující upřesnění prostředků optimalizace: 

 

� Optimalizace anglické jazykové mutace – Vzhledem k cílovému uživateli 

je stěžejní provedení optimalizace anglické verze www stránek. Ostatní 

jazykové mutace budou z důvodu úspory nákladů ponechány beze změn.        

� Optimalizace pro Google – Z důvodu celosvětového zaměření je nezbytné 

provedení přirozené optimalizace pro Google. Ostatní vyhledávače nebudou 

z důvodu zjednodušení zohledňovány, přesto lze předpokládat pozitivní vliv 

na pořadí ve výsledcích dalších vyhledávačů. 

� Zaměření na faktory se silným vlivem na Google – Zaměření na faktory 

vyplývá z kapitol 3.4 Faktory řazení výsledků dotazu a 5. Optimalizace 

webových stránek. 

 

Pro zjištění četnosti výskytu možných cílových klíčových slov v dotazech 

uživatelů a jejich konkurenčnosti jsem použil nástroj Keyword Tool, který je součástí 

sady nástrojů Google AdWords43 (pro jeho použití je nutné se do Google AdWords 

registrovat). Výsledek pro klíčové slovo glass block spacers je zobrazen na obrázku 

16.  

 

 

Obrázek 16: Výsledky Keyword Tool pro klíčové slovo glass block spacers 

Zdroj: Keyword Tool Google AdWords 

 

Vzhledem k tomu, že Keyword Tool žádná další klíčová slova kromě jednotného 

čísla stejného výrazu nenabídl, nechal jsem zobrazit výsledek pro klíčové slovo 

glass block. Zde nástroj zobrazil 150 možných klíčových slov seřazených podle 

četnosti výskytu v dotazech. Prvních 20 z nich je uvedeno na obrázku 17. 

 

                                                
43 http://adwords.google.com 
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Obrázek 17: Výsledky Keyword Tool pro klíčové slovo glass block 

Zdroj: Keyword Tool Google AdWords 

 

Pro každou jednotlivou www stránku jsem určil 1 – 2 cílová klíčová slova podle 

pravidel v kapitole 5.1.2 Cílová klíčová slova. Při rozhodování mezi více možnými 

klíčovými slovy jsem zohlednil jejich četnost v dotazech a na druhou stranu i jejich 

konkurenčnost podle výsledků z Keyword Tool.  

 

Výsledné určení cílových klíčových slov je následující: 

 

� Stránka Home (index.html) – A B Kreuz, glass block spacers. 

� Stránka About us (o_nas.html) – glass block spacers producer, Vitra. 

� Stránka A B Kreuz Glass Block Spacers (krizky.html) – glass block 

spacers, A B Kreuz.         

� Stránka Glass Block Spacers benefits (vyhody.html) – glass block spacers 

benefits, glass block installation. 

� Stránka Glass Block Spacers application (pouziti.html) – glass block 

installation, glass block wall. 

� Stránka Distribution and prices (distribuce.html) – glass block spacers 

prices, glass block spacers delivery. 
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� Stránka Request for quotation (zadost.html) – glass block spacers 

quotation, glass block spacers delivery. 

� Stránka Contact (kontakt.html) – Vitra, A B Kreuz. 

 

6.3 Technologická optimalizace 

Technologická optimalizace webových stránek www.glassblockspacers.biz byla 

provedena podle stejnojmenné kapitoly 5.2. Řešeny byly zejména následující body: 

 

� Rámce – Na žádné ze stránek webového sídla nejsou použity rámce.        

� Javascript, Java aplety nebo Macromedia Flash – Na žádné z www 

stránek není pro zobrazení textu ani za jiným účelem použit Javascript, Java 

aplety nebo Macromedia Flash. 

� Text v obrázkových souborech – Horní pruh všech jednotlivých www 

stránek včetně textů glass block spacers A B Kreuz a VITRA Č.V.L.F. spol. 

s r.o. je tvořen složením několika obrázků ve formátu gif. Vzhledem k tomu, 

že zásah do designu stránek je nad rámec zadání a jedná se spíše o úkol 

pro webdesignera, bylo dáno Zadavateli následující doporučení: nahradit 

uvedené obrázky novými pouze s pozadím, a uvedené texty vytvořit jako 

html text. 

� Poškozené (chybné) odkazy – Byl proveden test funkčnosti 100 % na 

všech stránkách vyskytujících se hypertextových odkazů, všechny odkazy 

jsou funkční. Po dokončení optimalizace bude celý test zopakován.    

� Validní HTML a CSS – Vzhledem k velmi slabému vlivu na Google nebyla 

validita prověřována.      

� Velikost souboru (HTML stránky) – Většina stránek www prezentace 

nedosahuje kritické hranice velikosti 150 KB. Vzhledem k dopadu na kvalitu 

grafických prvků nebylo přikročeno ke snižování velikosti www stránek.  

� Dostupnost a rychlost www serveru – Webové sídlo využívá 

webhostingových služeb CZECHIA.COM44 provozovaných firmou ZONER 

software, s.r.o., jednoho z největších a nejrenomovanějších poskytovatelů 

webhostingových a serverhostingových služeb v ČR. Kromě vysoké 

                                                
44 http://www.czechia.com 
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přístupové rychlosti je zajištěna a dlouhodobým testováním ověřena téměř 

nulová nedostupnost vystavených www stránek. 

� Splash page – Vstupní stránka index.html není typickou splash page. Ale 

vzhledem k tomu, že kromě odkazů v menu neobsahuje původní verze 

žádný další text, mohla by být některými vyhledávači ignorována. Z toho 

důvodu budou veškeré zpětné odkazy na webové sídlo směřovány na 

stránku Glass Block Spacers (krizky.html). 

� Duplicitní URL – Veškeré interní odkazy byly upraveny do plné syntaxe 

http://www.glassblockspacers.biz/krizky.html. Stejným způsobem budou 

během dalších kroků optimalizace zadávány všechny nové interní i externí 

zpětné odkazy. (Z důvodu funkčnosti www stránek uložených na přiloženém 

CD-ROM budou interní odkazy použity formou tzv.relativní cesty, tzn. bez 

názvu domény.)  

 

6.4 On page faktory 

Na základě kapitoly 5.3 On page faktory byly na všech jednotlivých www stránkách 

optimalizovaného webového sídla provedeny kroky popsané v následujících 

kapitolách. 

 

6.4.1 Tag Title 

V původní verzi byl pro všechny www stránky použit shodný obsah tagu Title A B 

Kreuz Glass Block Spacers. V optimalizované verzi byly upraveny Title tagy 

jednotlivých stránek tak, aby obsahovaly alespoň jedno z cílových klíčových 

slov konkrétní stránky. Zároveň byla respektována doporučená maximální délka 

40 – 60 znaků včetně mezer. Dále byl Title tag na každé stránce přesunut 

bezprostředně za tag Head, čímž by mělo být docíleno jeho větší váhy. 

 

6.4.2 URL a adresářová struktura stránek 

Doménové jméno optimalizované www prezentace www.glassblockspacers.biz 

obsahuje základní klíčové slovo glass block spacers. Ještě vhodnější by patrně bylo 

použití doménového jména www.glass-block-spacers.biz. Vzhledem k nákladům na 
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registraci a provoz nové domény, změny propagačních materiálů a pravděpodobně 

pouze malému přínosu bylo doménové jméno ponecháno beze změny. 

 

Názvy html souborů původní verze byly zvoleny značně nevhodně zejména proto, 

že jsou v českém jazyce a obsah stránky navíc vystihují jen částečně. Všechny html 

soubory byly přejmenovány tak, aby jejich názvy obsahovaly alespoň jedno cílové 

klíčové slovo dané stránky a zároveň vystihovaly obsah stránky z hlediska uživatele. 

Jednotlivá slova v názvech jsou oddělena pomlčkami. Tím bylo dosaženo obsažení 

cílových klíčových slov v URL stránek. 

 

Podadresáře jsou v adresářové struktuře použity pouze pro další jazykové mutace 

a obrázky. Není proto potřeba tuto strukturu jakkoli měnit.              

 

6.4.3 Tag Meta 

Obsah Meta tagu Description byl upraven tak, aby byl pro každou stránku jiný, 

velmi stručně popisoval obsah stránky a zároveň obsahoval její cílová klíčová slova. 

Obsah Meta tagu Keywords byl na každé stránce zásadně zredukován na cílová 

klíčová slova dané stránky, přestože ho Google pravděpodobně zcela ignoruje. 

 

Zcela odstraněn byl ze všech www stránek Meta tag Googlebot, protože v tomto 

případě není žádný důvod pro zákaz zobrazování odkazu na stránku v archivu, ani 

zobrazování úryvku textu stránky ve výsledcích vyhledávání. Ostatní Meta tagy byly 

ponechány tak, jak je vložil autor www stránek, přestože z pohledu SEO jsou patrně 

zbytečné. 

 

6.4.4 Text stránky 

V textu některých webových stránek optimalizované prezentace jsem zjistil použití 

neetické metody optimalizace pomocí uživateli neviditelného textu a to 

dokonce v tagu H1. V souboru šablon stylů původní verze webových stránek 

styl_en.css je tagu H1 přiřazena vlastnost {display: none;}, veškerý text v tagu H1 

není tedy v internetovém prohlížeči vůbec zobrazen. Google pravděpodobně tuto 

nekalou praktiku rozpoznal a všechny stránky obsahující tagy H1 při zpracování 

ignoruje nebo je dokonce penalizoval udělením BadRanku. U všech takových 
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stránek totiž Google Toolbar neuvádí vůbec hodnotu PageRanku („Žádné informace 

o důležitosti stránky nejsou k dispozici“), kdežto u stránek, kde tag H1 použit není, 

udává hodnotu 0. Dobře je to patrné například u www stránky Glass Block Spacers 

benefits (vyhody.html), kde jsou tagy H1 použity pouze v anglické a české verzi. 

Obě uvedené verze nejsou ohodnoceny PageRankem, kdežto německá verze 

vykazuje PageRank s hodnotou 0. Je také pravděpodobné, že hodnoty PageRanku 

všech stránek www sídla jsou tím negativně ovlivněny a proto i stránky, které H1 

neobsahují, vykazují hodnotu 0.  

 

Uvedený pokus o neetickou optimalizaci bylo samozřejmě nutné ze stránek 

odstranit. Tagu H1 byly v CSS souboru přiřazeny vlastnosti, které dosud definovaly 

tag H2. Na všech stránkách byly smazány tagy H1 včetně obsaženého textu. 

Veškeré tagy H2, které byly dosud používány pro hlavní nadpisy stránek byly 

nahrazeny tagy H1. Zároveň byly texty nadpisů stránek upraveny tak, aby 

obsahovaly cílová klíčová slova jednotlivé stránky. 

 

Dále byly texty stránek poupraveny tak, aby se tam, kde je to vhodné, vyskytovaly 

výrazy v přesném tvaru cílového klíčového slova. Zároveň byla cílová klíčová slova 

zvýrazněna tučně tagem Bolt. Byly revidovány Alt tagy všech obrázků a taktéž 

změněny tak, aby obsahovaly cílová klíčová slova příslušných stránek.       

 

6.5 Off page faktory 

Optimalizace off page faktorů je nejnáročnější částí SEO. Získávání kvalitních 

zpětných odkazů je dlouhodobý proces a vyžaduje součinnost a začlenění do 

marketingové strategie firmy. V rámci této případové studie byly provedeny základní 

kroky, a tam, kde je nutná součinnost zadavatele, mu byla sdělena další 

doporučení. 

 

6.5.1 Registrace do webových katalogů 

Základním kokem pro celosvětově zaměřená webová sídla je registrace do www 

katalogů Open Directory Project45 a Yahoo!46. Pro registraci do ODP jsem zvolil 

                                                
45 http://www.dmoz.org 
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kategorii Top: Business: Construction and Maintenance: Materials and Supplies: 

Masonry and Stone: Masonry Units: Glass Units. Jako URL odkazu jsem zadal 

http://www.glassblockspacers.biz/glass-block-spacers.html (původně krizky.html), 

text odkazu A B Kreuz Glass Block Spacers a popis Manufacturer of A B Kreuz 

glass block spacers. Solution to speed up and improve the glass block installation. 

Každá registrace do ODP je kontrolována editorem, proto se odkaz v dané kategorii 

objeví pravděpodobně až za několik týdnů. Vzhledem k tomu, že z ODP čerpá svá 

data mnoho dalších menších katalogů, není v první fázi optimalizace nutné 

registraci do dalších celosvětových katalogů provádět.  

 

Registrace do www katalogu Yahoo! je pro komerční odkazy bohužel zpoplatněna. 

Přesto doporučuji zadavateli registraci v kategorii Directory > Business and 

Economy > Business to Business > Construction > Masonry > Materials and 

Supplies > Glass Block obdobným způsobem jako do ODP. Dále doporučuji 

revidovat záznamy v českých www katalozích Seznam47, Atlas48 a Centrum49. 

V uvedených katalozích je sice firma registrována, z pohledu uživatele i SEO ale 

neodpovídá kategorie, není uvedený správný popis a odkazy na webové sídlo zcela 

chybí. 

 

6.5.2 Registrace do oborových portálů a katalogů 

 

Dalším důležitým krokem je registrace do oborových portálů a katalogů 

zaměřených na stavební průmysl. Mezi světovými lze vybrat například Building 

Online50, mezi českými eStav51 nebo Stavebnictví EU52. V oblasti komerčních www 

prezentací je vhodná registrace do některých celosvětově zaměřených databází 

výrobků a služeb, doporučuji zejména Kompass53 a WLW54. V každém případě je 

                                                                                                                                     
46 http://www.yahoo.com  
47 http://www.seznam.cz 
48 http://www.atlas.cz 
49 http://www.centrum.cz 
50 http://www.buildingonline.com 
51 http://www.estav.cz   
52 http://www.stavebnictvi-eu.cz  
53 http://www.kompass.cz 
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nutné zadávat odkazy na webové sídlo obdobným způsobem, jako je výše navrženo 

na příkladu registrace do Open Directory Project. 

 

6.5.3 Vnitřní hypertextová struktura 

Neméně důležitá je optimalizace vnitřní hypertextové struktury webového sídla. 

Navigační systém www.glassblockspacers.biz, kdy součástí každé www stránky je 

kompletní menu, je z hlediska optimalizace zcela v pořádku. Zaměřil jsem se proto 

na vzájemné interní odkazy mezi jednotlivými www stránkami. Tam, kde to bylo 

vhodné, byly odkazy přidány. Anchor texty odkazů byly voleny tak, aby obsahovaly 

cílové klíčové slovo odkazované stránky.  

 

6.5.4 Další off page faktory     

Některé další off page faktory jsou popsány v kapitole 5.4.3. Z hlediska 

optimalizovaného webového byla jejich optimalizace vyřešena následovně: 

 

� Mapa webového sídla – Z důvodu malého rozsahu www prezentace by 

mapa webového sídla byla shodná s menu, které je součástí každé stránky. 

V tomto případě nemá smysl mapu www sídla přidávat.         

� Google Webmaster Tools – Provedl jsem registraci webového sídla 

prostřednictvím Google Webmaster Tools55 včetně zadání souboru Sitemap, 

přestože nepředpokládám velký vliv tohoto kroku na výsledky optimalizace. 

� Soubor robots.txt – Byl vytvořen a vložen soubor robots.txt bez jakýchkoli 

omezení pro roboty.   

 

6.6 Vyhodnocení průběhu optimalizace 

Na www stránkách www.glassblockspacers.biz bylo nalezeno poměrně mnoho 

překážek pro úspěšné umístění ve výsledku vyhledávání Googlem. Byla provedena 

analýza klíčových slov, na jejím základě byla stanovena cílová klíčová slova 

a provedena optimalizace on page i off page faktorů. Tam, kde by potřebný zásah 

                                                                                                                                     
54 http://www.wlw.cz 
55 http://www.google.cz/webmasters/ 
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překročil zadání, byly další kroky sděleny formou doporučení zadavateli. 

Optimalizované stránky jsou dostupné na adrese http://www.glassblockspacers.biz 

a na přiloženém CD-ROM (Příloha 1) ve složce WWW_zoptimalizovane. 

 

Lze reálně předpokládat dosažení stanoveného cíle optimalizace, tj. zvýšení 

návštěvnosti prostřednictvím vyhledávačů na 85 návštěv měsíčně. Vzhledem 

k tomu, že v průběhu optimalizace bylo zjištěno použití neetických postupů SEO na 

většině www stránek sídla a že tyto stránky byly pravděpodobně Googlem 

penalizovány, nebude pravděpodobně dodržen časový horizont dosažení cíle, tzn. 4 

měsíce po optimalizaci. Pokud totiž skutečně k přidělení BadRanku došlo, nelze 

odhadnout dobu, po kterou budou stránky nadále penalizovány i po odstranění 

příčin. 

 

K vyhodnocení úspěšnosti provedené optimalizace na základě celkové návštěvnosti 

a návštěvnosti přicházející prostřednictvím jednotlivých vyhledávačů budou 

používány statistiky serveru dostupné na adrese 

http://www.glassblockspacers.biz/stats.           
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7. ZÁVĚR 

SEO, optimalizace webových stránek pro vyhledávače, je funkční marketingovou 

strategií zahrnující soubor metod, postupů nebo praktik vedoucích ke zvýšení 

pozice odkazu ve výsledcích vyhledávačů. Optimalizace pro Google je založena na 

teoretických znalostech vyhledávacího procesu webových fulltextových vyhledávačů 

a praktických zkušenostech s faktory ovlivňujícími různou vahou vyhledávací proces 

Googlu.  

 

Diplomová práce byla založena na čtyřech základních tezích. V následujících 

odstavcích jsou teze znovu uvedeny a shrnuty dílčí závěry. 

 

Vyhledávání prostřednictvím webových fulltextových vyhledávačů je 

jednoznačně nejvýznamnějším způsobem vyhledávání zdrojů běžnými 

uživateli Internetu. Nejpoužívanějším světovým vyhledávačem je Google.  

Tržní podíly webových katalogů, od nástupu WWW nejběžnějšího způsobu 

vyhledávání zdrojů na Internetu, jsou dnes ve srovnání s podíly webových 

fulltextových vyhledávačů téměř zanedbatelné. Příčinou úspěšnosti vyhledávačů je 

neustálý vývoj jejich vyhledávacího procesu s cílem přiblížení systémové relevance 

relevanci z pohledu uživatele. Toho bylo dosaženo zejména implementací algoritmů 

pro ohodnocení stránek z hlediska popularity. Zlomovým bodem bylo v této oblasti 

vytvoření metody PageRank zakladateli Googlu v roce 1998. Od té doby neustále 

dále vyvíjený PageRank je jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících výsledky 

vyhledávání v Googlu. Tržní podíly Googlu v celosvětovém měřítku jednoznačně 

dokládají jeho úspěšnost a prvenství v oblasti fulltextového webového vyhledávání.                  

    

Algoritmy vyhledávacího procesu Googlu a kritéria řazení výsledků dotazu 

jsou přísně utajovány. Přesto lze na základě zkušeností získaných praxí nebo 

popsaných v literatuře určit množinu faktorů, které vyhledávací proces 

ovlivňují včetně pravděpodobné váhy jejich vlivu. 

Google skutečně tajemství svého úspěchu velmi pečlivě střeží a z hlediska 

možností optimalizace webových stránek zveřejňuje pouze velmi obecná 

doporučení. Dále nabízí webmasterům některé nástroje, jejichž použití má ale na 

skutečné výsledky dotazů pravděpodobně jen velmi malý vliv. Nejcennějšími zdroji 

informací o faktorech, které vyhledávací proces včetně pořadí zobrazení výsledků 
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dotazu ovlivňují významně, jsou proto popsané praktické studie nebo průzkumy 

mezi odborníky zohledňující jejich praktické zkušenosti. Vzhledem k množství 

faktorů a zejména neustálému vývoji vyhledávacího procesu Googlu nelze ale 

s jistotou určit skutečné váhy jejich vlivu.     

 

Při vhodné volbě cílových klíčových slov lze optimalizací webových stránek 

pro Google zaměřenou na technologie, on page a off page faktory výrazně 

ovlivnit pozici odkazu ve výsledcích vyhledávání. 

Jak je popsáno v teoretické části a ukázáno na praktickém příkladě v případové 

studii, obsah webových stránek i jejich hypertextové vazby na okolní stránky 

v prostoru WWW  lze skutečně pro Google optimalizovat. Stěžejním krokem je volba 

vhodných cílových klíčových slov vycházející z charakteristiky cílového uživatele 

a dostupných statistik jejich používání. Na základě teoretických znalostí, praktických 

zkušeností a určených cílových klíčových slov se samotná optimalizace zaměřuje na 

odstranění technologických překážek procházení, on page faktory v obsahu a off 

page faktory v hypertextovém okolí www stránek. Úspěšnost optimalizace lze 

hodnotit podle různých kritérií. Závisí mimo jiné na konkurenčnosti v dané oblasti, 

vynaložených časových a dalších nákladech a schopnosti reagovat na dílčí 

výsledky. Z toho důvodu je také třeba ji pojmout jako dlouhodobý, nikoli 

jednorázový, proces.         

 

Existují možnosti zneužití postupů optimalizace neetickým způsobem. Google 

tyto postupy obvykle rozpoznává a výrazně takové www stránky penalizuje.   

Zařazení odkazu na irelevantní zdroj dosažené nekalými nebo neetickými 

prostředky SEO snižuje kvalitu celého výsledku dotazu. Z toho důvodu je neustálý 

vývoj vyhledávacího procesu Googlu zaměřen mimo jiné na odhalování takových 

praktik. V případové studii bylo zjištěno použití neviditelného textu, tedy 

jednoznačně neetického postupu s cílem podsunout vyhledávačům obsah, který 

není ve skutečnosti na stránkách zobrazován. Na základě vyhodnocení hodnot 

PageRanku  se lze domnívat, že Google všechny takové stránky www sídla 

penalizoval. Tato penalizace bude mít pravděpodobně dlouhodobý vliv i přes 

odstranění veškerého takového obsahu během prováděné optimalizace. Neetické 

postupy optimalizace mají v převážné většině případů jednoznačně negativní vliv, 

zejména z dlouhodobého hlediska.  
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