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Optimalizace web site pro vyhledávače
---------------------------------------------------------------------Search Engine Optimalization

Souhrn
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace webových stránek
pro vyhledávače, anglickou zkratkou SEO – Search Engine Optimalization. Rešeršní
část je zaměřena na popis práce a rozdílnosti jednotlivých druhů vyhledávačů, dále na
různé metody pro zisk předních pozic na stránkách s výsledky vyhledávání, využití
internetové reklamy k propagaci firmy, značky nebo produktu na internetu a porovnání
dvou nejčastějších typů, bannerové a tzv. PPC reklamy, z ekonomického hlediska.
V poslední řadě je zaměřena na hodnocení přínosu optimalizace stránek pomocí
různých statistik návštěvnosti.
Praktickou část představuje vytvoření online aplikace pro analýzu webových
stránek z hlediska optimalizace, dostupnou z adresy www.seoinspektor.cz. Aplikace
v praxi využívá v práci zmíněné postupy a metody optimalizace stránek, na základě
kterých provádí rozbor textu a stanovení úrovně optimalizace.

Summary

This bachelor thesis deals with optimizing web site for search engines, in english
abbreviation SEO - Search Engine Optimalization. Research part focuses on the
description of the work and the diversity of different types of search engines, as well as
the various methods to gain the very first position on search engine results pages, use of
internet advertising to promote the company brand or product on the Internet and
compare the two most common types, so-called banner and PPC advertisement, in
economic terms. Finally, it focuses on assessing the benefits of the web site
optimalization using different traffic statistics.
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The practical part presents the creation of online application for analyzing web
sites in terms of optimalization, available from www.seoinspektor.cz. Application uses
procedures and methods of web site optimalization, mentioned in thesis, for analysing
text of the web site and determine its level of optimalization.
Klíčová slova: SEO, optimalizace, vyhledávač, vyhledávání, webová stránka,
URL, Google, Seznam, seoinspektor

Keywords: SEO, optimalization, search engine, searching, web site, URL,
Google, Seznam, seoinspektor
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Úvod

1. Úvod
Internetové stránky jsou v dnešní době nedílnou součástí propagace firem a ve
většině případů i základem jejich podnikání. Náklady na jejich zřízení, údržbu nebo
rozvoj mohou být vzhledem k jejich přínosu v porovnání s jinými druhy propagace,
minimální.
S rozvojem internetu a vznikem tisíců nových internetových stránek denně je
stále složitější „být viděn“, pokud je v daném oboru velká konkurence. Přivést na
vlastní stránky návštěvníky a přesvědčit je, například pro koupi právě Vašeho produktu,
je stále těžší, nicméně existuje několik způsobů, jak jej konvertovat na zákazníka. Jsou
jimi například Search Engine Optimalization a Search Engine Marketing (SEO a SEM).
Zatímco SEO se zabývá především změnou zdrojového kódu a textu dané stránky tak,
aby ji robot vyhledávače správně zaindexoval a při vyhledávání tak získala přední
pozice ve vyhledávači, SEM představuje komplexní marketingovou strategii,
uplatnitelnou nejen ve fulltextových vyhledávačích, ale i v katalozích a PPC
vyhledávačích pro propagaci stránky.
Správná optimalizace je taková, která přinese nejvyšší možný užitek majiteli
stránek při vynaložení minimálních nákladů. Užitkem se rozumí vyšší zisk, vyšší
návštěvnost a další, majitelem stanovené cíle. Pro jejich krátkodobé plnění je
nejvhodnější PPC reklama, z dlouhodobého hlediska je to však získání předních pozic
pomocí optimalizace stránek pro vyhledávače.
Cílem SEO tedy je, za dodržení určitých pravidel a povolených praktik, upravit
kód stránky tak, aby ji robot snadno nalezl, správně zaindexoval a vyhledávač nalezl a
zobrazil na předních místech.
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2. Cíl práce a metodika
2.1

Cíl práce

Hlavním cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku optimalizace
stránek pro vyhledávače. Záměrem je přiblížit problematiku internetových vyhledávačů,
způsob jejich práce a rozdíly mezi jednotlivými typy. Dále také základní pravidla pro
optimalizaci webové stránky a možnosti využití dalších prostředků k propagaci stránky,
především internetové reklamy.

2.2

Metodika

Rešeršní část bude vypracována za užití literárních a online zdrojů, uvedených
v Seznamu zdrojů. Problematika SEO v poslední době vykazuje dynamický růst, i
z tohoto důvodu je metodou práce komparace a rešeršní zpracování několika, zejména
online zdrojů, ve kterých jsou popisovány nejnovější trendy v této sféře optimalizace
webových stránek.
Praktickou část bude představovat vytvoření online aplikace analyzující úroveň
optimalizace webové stránky z hlediska SEO, při využití pravidel a metod optimalizace
zmíněných v rešeršní části práce.
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3. Internetové vyhledávače
Služba, která umožňuje na internetu hledat a nacházet stránky se nazývá
internetový vyhledávač. Pokud si zjednodušíme vysvětlení způsobu jeho práce, lze
napsat, že na zadaná klíčová slova se vyhledávač snaží najít v databázi uložených
internetových stránek takovou, která dotazu odpovídá za využití vlastních algoritmů
hodnocení relevance. Uživateli se jako výsledek vyhledávání zobrazují odkazy na
jednotlivé internetové stránky (nebo multimedia jako jsou obrázky, videa, dokumenty),
které obsahují informace o zadaném dotazu.
Databáze stránek, ve které vyhledávače hledají, byla nejprve vytvářena ručním
sběrem odkazů webových stránek na základě podobného zaměření, vytvářející tzv.
katalogy. S obrovským nárůstem informací se však tento způsob stal neudržitelný a
vznikly tak stroje pro automatizovaný sběr dat. V současné době patří právě tyto služby
mezi nejúčinnější způsob získávání dat na internetu. Vyhledávače využívající tyto
prostředky jsou nazývány fulltextové.

3.1

Katalog

Pod pojmem katalog si lze představit webovou stránku, která hledá výsledky na
základě dotazu od uživatele v databázi odkazů, rozdělených do tematických oblastí,
jejíž provoz a údržba není automatická. Ve většině případů jsou katalogy vytvářeny,
uspořádávány a kontrolovány lidmi. Mezi nejznámější české katalogy patří Seznam,
spravující komerční a nekomerční stránky samostatně, a Najisto, který vznikl spojením
katalogů firem Centrum a Atlas. Ze světových je nejuznávanější například ODP (Open
Directory Project). [1]
Přidání záznamu do katalogu je prováděno registrací odkazu do příslušné sekce.
U zadaného odkazu poté editor kontroluje, zda zadaný titulek nebo popis odpovídá
kategorii a v případě schválení je přidán do databáze. Správně by měl být zkontrolován i
obsah stránky, kvůli relevanci výsledků, ale ne vždy se tomu tak děje. Katalogy bez
kontroly obsahu se označují zkratkou FFA (Free For All), případně se dají označit jako
link farmy. Oba zmíněné typy katalogů mají však pro optimalizaci malý přínos. Důvody
budou vysvětleny v kapitole o tzv. off-page faktorech optimalizace.

7

Internetové vyhledávače

Hledání v katalogu je prováděno pomocí procházení jednotlivých kategorií nebo
zadáním dotazu do vyhledávacího políčka. Pokud je stránka registrována v příslušné
kategorii, ale nemá správně nebo vůbec vyplněny titulek a popis v databázi, bude
zobrazena podstatně později ve výsledcích než stránka konkurenčních firem, i když její
obsah bude více kvalitní. Vhodné tedy je nejen dané údaje vyplnit, ale vyplnit je
klíčovými slovy souvisejícími s tématem registrované stránky.
V současné době jsou katalogy ve formě, v jaké byly popsány, využívány
především pro zisk zpětných odkazů a přivedení indexovacích robotů fulltextových
vyhledávačů.

3.2

Fulltextové vyhledávače

Fulltextové vyhledávače jsou v dnešní době jedním z nejdůležitějších zdrojů
návštěvníků. Jejich pomocí je na stránky přiváděno až 80% [2] z veškerých návštěv
webu. I proto se optimalizaci stránek věnuje stále více firem a snaží se především a
dosažení předních pozic na stránce s výsledky vyhledávání. Ve většině případů je jejich
cílem první, respektive druhá pozice.

Obrázek 1: chování uživatelů vyhledávače Google [3]

Je to především z důvodu, že rozdíl mezi zobrazením na prvním a na druhém
místě může tvořit i 42% pokles návštěvnosti. [4] Tento jev je dán chováním uživatelů,
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kteří výsledky vyhledávání pouze „skenují“ a důraz dávají především na první dva
odkazy (viz obrázek 1). [3]
Jejich hlavní předností je nízká časová náročnost na údržbu (v porovnání
s katalogy) a především, v drtivé většině případů, vysoká relevance výsledků hledání na
zadaný dotaz. Název je odvozen ze způsobu práce - v databázi totiž nejsou data, která
byla zadána majitelem stránek při registraci, ale robotem podrobně zpracovaná celá
internetová stránka, respektive její obsah.
Každý fulltextový vyhledávač má minimálně dvě části. První částí je robot
(jinými názvy také vyhledávací stroj, crawler, spider nebo pavouk), který prochází
jednotlivé dokumenty na internetu, stahuje je, indexuje a ukládá do databáze, ze které
jsou později čerpána data pro zjištění výsledku na uživatelův dotaz. Druhou částí je poté
samotné webové rozhraní. [5]

3.2.1 Způsob práce vyhledávacích strojů
Jakýkoliv vyhledávací stroj je v podstatě založen vždy na stejném principu, a to,
že robot prochází jednotlivé internetové stránky, které stahuje a ukládá do databáze.
Uložená data se poté zpracovávají, dochází k analýze obsahu a následnému uložení
těchto roztříděných dat do výsledné databáze, ve které se hledají stránky odpovídající
položenému dotazu.
Cesta robota po internetových stránkách začíná odesláním dotazu do URL
serveru, který mu přiřadí odkazy z databáze URL pro stažení. Přiřazení stránek robotovi
je prováděno na základě hodnocení stránky nebo data poslední indexace. Při načtení
každé stránky hledá odkazy a kotvy v párových značkách <a href=““></a>. Pokud
kotvu nalezne, posílá dotaz na URL server, který kontroluje, zda v databázi URL je, kdy
byla uložena a rozhoduje o datu příští návštěvy robota. Jakmile robot dosáhne na konec
stránky, zkontroluje, jestli má přiděleny další odkazy. Pokud ano, načte další stránku a
pokračuje ve své práci, pokud ne, odešle požadavek do URL serveru pro získání nových
prvotních odkazů. Roboti vyhledávače Seznam, například, provádí tuto činnost
nepřetržitě od roku 2003 a navíc jsou zkombinováni s parserem, který z internetové
stránky získává text očištěný od HTML značek.
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Následuje samotné indexování textu. K tomu slouží další autonomní program
načítající vstupní data z úložiště, případně data získaná přímo od robota, Indexer. Jeho
úkolem je každé jednotlivé slovo zaindexovat a zjistit jeho pozici v dokumentu. Tuto
činnost vykonává ve spolupráci s lexiconem. Ten si zjednodušeně představme jako
databázi všech již nalezených slov, jejich slovních druhů a dalších nezbytných
mluvnických kategorií, jejíž návratovou hodnotou jsou jednotlivá ID příslušných hodnot
v tabulce. Tato ID, společně se zjištěnými pozicemi slov v dokumentu, ukládá Indexer
do hlavní databáze, která se označuje jako barrels. Před samotným zápisem do ní je ještě
prováděna kontrola, zda pro danou stránku neexistuje žádný jiný záznam, který je
v případě shody nahrazen aktuálnějšími daty.
Poslední částí, která je skryta uživateli, je searcher a pagerank calculator.
Vstupní hodnotou searcheru je dotaz, který byl uživatelem zadán ve webovém rozhraní
vyhledávače. Poté je rozdělen na jednotlivá slova, která jsou za pomocí různých
vyhledávacích algoritmů porovnávána se slovy v Lexiconu a jejichž ID jsou hledána
v hlavní databázi, v Barrels. Co nejrelevantnější výsledek je dosažen tak, že se
vyhledávací algoritmus snaží najít takové stránky, které obsahují všechna slova z dotazu
a zároveň mají vysoké hodnocení, určené pomocí pagerank calculatoru. [6]
Co se činnosti robota týče, je třeba si uvědomit, že autory stránek jsou lidé. Není
možné vyloučit různé chyby ve zdrojových kódech či nelogickou strukturu webu. To
však brání dostatečně efektnímu fungování robota, který tak bude indexovat s větší
přesností, rychleji a kvalitněji stránky, které mají validní kód HTML (dle konsorcia
W3C), funkční a dostupné odkazy, vytvořenou mapu webu (sitemap) nebo mají určená
omezení, které stránky je možné robotem načíst a zpracovat.

3.2.2 Omezení robota při indexaci
Pokud není vhodné, nebo není majitelem stránek žádoucí, aby robot indexoval
nějaké stránky, je možné jej omezit formou metaznaček, nebo pomocí souboru
robots.txt. Ve většině případů se jedná a placené články ve zpravodajských archivech,
interní stránky firem, výsledky vyhledávání v e-shopu nebo stránky nastylované pro
tisk.

10

Internetové vyhledávače

Úplně nejjednodušším, ale také nejméně účinným způsobem je přidat atribut
rel="nofollow" ke každému odkazu vedoucímu z našich stránek nad kterým nemáme

kontrolu, jako například diskusní fóra. Robot sice nebude takový odkaz následovat, ale
odkazovanou stránku zaindexuje. [5]

Metaznačky
Metaznačky jsou definovány v hlavičce dokumentu, mezi značkami <head> .
Kromě ostatních značek – jako description, keywords, o kterých bude řeč
v následujících kapitolách, máme na mysli především metaznačku robots, která
přikazuje všem robotům na stránce určité chování pomocí hodnot atributu content.

<meta name="robots" content=""/>

Pokud chceme omezit jen určité roboty, u parametru name uvedeme pouze
jméno robota, kterého se dané pravidlo bude týkat. V případě Google jde o googlebot, u
Seznamu jde analogicky o hodnotu seznambot. Názvy ostatních robotů zjistíme ze
statistik návštěvnosti stránky. Druhý parametr, content, robotům říká, jak s danou
stránkou smí nakládat. Může nabývat hodnot:

·

index nebo noindex – robot smí, nebo nesmí indexovat stránku

·

follow nebo nofollow – robot smí, nebo nesmí následovat odkazy na stránce

·

all – totéž co "index, follow"

·

none – totéž co "noindex, nofollow"

Pokud je hodnota parametru content prázdná, případně v dokumentu chybí celá
značka robots, robot tuto stránku načte a zaindexuje stejně, jako v případě, kdy značka
uvedena je a hodnota sledovaného parametru content je rovna hodnotě all. [5]
Nevýhodou těchto značek je nutnost načíst stránku robotem i v případě, kdy má
zadáno, že si ji nepřejeme indexovat. Důsledkem je jeho nižší výkonnost v čase. Robot
se navíc na stránku musí pokaždé vrátit, aby zjistil, jestli stránka může být indexována.
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Jinými slovy, nejenže je robot „zdržován“, ale zároveň je zvyšována i zátěž serveru, na
kterém jsou stránky uloženy.

Soubor robots.txt
Druhou možností, jak robota správně směrovat, je využít Robot Exclusion
Protocol. Jedná se o nejjednodušší způsob jak komunikovat s roboty vyhledávačů, a to
pomocí souboru robots.txt.
Tento soubor je obyčejný textový dokument ovlivňující chování robota pro daný
adresář a veškeré jeho podadresáře na dané doméně. Pokud bude uložen v domovském
adresáři a bude dosažitelný z adresy www.vasedomena.cz/robots.txt, ovlivní
všechny stránky na této doméně, ne však jakoukoliv subdoménu. Pokud takový soubor
na webu není, roboti jej marně hledají a je to pro ně znamení, že na této doméně mohou
provádět veškeré činnosti, které mají naprogramovány. [1]
Syntaxe zápisu je velmi jednoduchá:
User-agent: *
Disallow: /abc/

Tento zápis říká, že každému robotovi (znak *) je zakázán přístup do adresáře
abc. Pokud by slovo abc nebylo ukončeno lomítkem, znamenalo by to, že robot nesmí
indexovat žádnou stránku, která tímto slovem začíná. I zde je možné omezovat jen
určité roboty – analogicky, místo * uvedeme u parametru User-agent jméno robota.

3.2.3 Hodnocení stránek vyhledávacími stroji
Každá zaindexovaná stránka je ohodnocena vyhledávačem pro stanovení její
kvality. Mezi nejdůležitější patří zejména unikátní a kvalitní obsah a počet kvalitních
zpětných odkazů, které tvoří základní stavební kámen pro stanovení hodnoty pagerank.
Je to jeden z hlavních faktorů, který určuje, na jaké pozici se nalezená stránka ve
výsledku hledání zobrazí. Právě z tohoto důvodu jsou postupy pro jeho výpočet tajné a
firmy poskytující vyhledávací služby si jeho algoritmus velmi pečlivě hlídají. V rámci
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českého internetu je možné zmínit dva největší konkurenty ve vyhledávání, Seznam a
Google, jejichž hodnoty ohodnocení stránek se nazývají Google PageRank a Srank.

Google PageRank
Google PageRank, zkráceně PR, je hodnota na škále od nuly do nekonečna,
která určuje věrohodnost, repektive kvalitu dané stránky. Ovšem kritériem pro jeho
stanovení není obsah ani velikost nebo jazyk stránky, ale především počet zpětných
odkazů ze stránek, které již mají stanovenou hodnotu PR. Zjistit skutečný PageRank je
však velmi složité, proto existuje hodnota odvozená nejspíše logaritmickou funkcí,
Google Toolbar PageRank (zkráceně GTPR), který nabývá hodnot nula až deset, a jeho
aktualizace se provádí přibližně jednou za tři měsíce. [7]
Autorem původního algoritmu jsou zakladatelé vyhledávače Google – Sergey
Brin a Lawrence Page (podle kterého je také ukazatel pojmenován). Opírá se o možnost
předávat PR stránky s každým odchozím odkazem. Předaná hodnota je nepřímo úměrná
počtu těchto odkazů. Pokud tedy na určité stránky X bude odkazovat stránka Y
s hodnotou GTPR 4 obsahující pouze 5 externích odkazů, její přínos pro stránky X bude
vyšší než v případě stránky s GTPR 9, kde bude například 100 odkazů. Samozřejmě to
ale neznamená, že pokud bude daná stránka odkazovat na jiné, získá nižší ohodnocení.
Jediným výsledkem bude snížení předávané hodnoty PageRank odkazované stránce,
nepřímo úměrně k počtu všech odchozích odkazů.
Hodnota PR se počítá pomocí vzorce znázorněného v Rovnici 1, který zde
samozřejmě není v plně funkční podobě. Celá rovnice má na 500 milionů proměnných a
2 miliardy členů. Výpočet PR necelých 30 milionů stránek ale přesto nezabere více než
několik hodin na středně výkonné pracovní stanici. [7; 8]
∞

ሺͳ െ ሻ
ሺሻ
൱
ሺሻ ൌ
  ൭
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Rovnice 1: Rovnice pro výpočet hodnoty PageRank [7]

Ve vzorci se vyskytují následující proměnné:
·

PR(A) – PageRank stránky A

·

PR(Tn) – stránky T1 až Tn, odkazující na A
13
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·

C(Tn) – počet odchozích odkazů na stránkách T1 až Tn

·

d – faktor útlumu, který nabývá hodnot 0 až 1; většinou je roven 0,85

·

N – počet všech zaindexovaných stránek

Samotný princip algoritmu je založen na modelu „náhodného surfaře“, který
navštěvuje veškeré odkazy, bez ohledu na obsah. V momentě, kdy se takový návštěvník
dostane do nekonečné smyčky stále stejných odkazů, nebude je dále navštěvovat. To, že
přestane náhodně „klikat“ na odkazy, ve vzorci představuje faktor útlumu – d.
Jak bylo zmíněno, cílem PR je ohodnotit stránku a stanovit tak určitým
způsobem její kvalitu. Ta více méně ovlivňuje místo, na kterém se stránka zobrazí při
vyhledávání. Proto je této hodnotě přisuzována možná větší váha, než jakou ve
skutečnosti má. Jako příklad je možné uvést jeden z největších serverů o mobilních
technologiích, www.mobilmania.cz. Po zadání vysoce konkurenčního slova „mobil“
do vyhledávače google.cz je tento server na třetím místě z několika stovek milionů
nalezených stránek, i přes relativně nízký GTPR (4). Důvodem je vysoká oblíbenost
uživatelů a hlavně, pokud někdo hledal toto slovo a otevřel tuto stránku, většinou na ní
nalezl, co hledal. Z tohoto plyne, že vysoký PageRank stránce sice pomáhá, nicméně
nezaručí, že bude snadno k nalezení.

Srank
I český nejpoužívanější vyhledávač má svůj systém hodnocení stránek. Nabývá
hodnot 0 až 100, což je jediná odlišnost od Google PageRank. Tato hodnota je také
pouze odvozená a umožní ji zjistit například Seznam lištička, jako doplněk prohlížeče.
Skutečný Srank nabývá hodnot 0 až 255 a počítá se nejen na základě odkazů, které na
stránku vedou, ale i těch, na které sama odkazuje. [1]
Pro výpočet je využíván algoritmus Hubs and Authorities Jona Kleinberga.
Tento algoritmus vznikal v době, kdy se internet teprve vytvářel. Pod pojmem Hub si je
možné představit internetový katalog, odkazující na různé stránky – Autority. Kvalitní
Autorita je stránka, na kterou odkazuje více různých Hubů.
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Bohužel, vyhledávání a hodnocení stránek pomocí vyhledávače Seznam
nevzniklo jako projekt studentů na univerzitě, a není k němu tedy více dokumentů, nebo
bližších údajů.

3.2.4 Vyhledávání
Fulltextové vyhledávače představují zástupce tzv. organického vyhledávání,
jehož charakteristickými vlastnostmi je přirozenost a nemožnost ovlivnění výsledků
žádným jiným aspektem než relevancí na zadaný dotaz a ohodnocením stránky. O
možnostech zvýraznění ve vyhledávačích je pojednáno v kapitole o vyhledávačích PPC.

Obrázek 2: Výsledek dotazu "divadla v Praze" ve vyhledávači seznam.cz

Každý zadaný dotaz do pole pro vyhledávání v rozhraní vyhledávače musí být
náležitě upraven. Je rozdělen na jednotlivá slova a očištěn od takových, která nenesou
žádný význam, jako jsou spojky, předložky nebo částice. U vyhledávače Seznam
prochází dotaz tzv. lemmatizací, kterou rozumíme převod slova na 1. pád, 1. stupeň
přídavných jmen, jednotné číslo a další mluvnické kategorie. Tento textový derivát je
odeslán stroji, který prochází databázi stránek a hledá takové, které obsahují všechna,
nebo alespoň převážnou většinu hledaných slov. Pokud tedy zadáme například „divadla
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v Praze“ ve vyhledávači seznam.cz, lemmatizovaný tvar dotazu bude „divadlo v Praha“.
Z dotazu jsou vyloučena nepotřebná slova (předložka „v“) a v databázi jsou tak hledány
stránky obsahující slova divadlo, Praha a jejich různé tvary – množná čísla, přídavná
jména, případně jejich různé pády. Výsledek vyhledávání, s vyznačenými výsledky
z katalogu (žluté pole), zobrazenými PPC reklamami (červené pole) a samotnými
organickými výsledky (zelené pole) je možné vidět na obrázku 2. [9]
Mimo hodnocení stránky ovlivní její pozici ve výsledcích i další faktory, jako je
titulek stránky, vzájemná poloha klíčových slov, počet odkazujících stránek a správné
umístění i počet klíčových slov v nadpisech, titulku a popisu stránky.
Výsledky vyhledávání jsou skládány z takzvaných snippetů, výtržků textů ze
stránky, které obsahují zadaný dotaz. Některé vyhledávače na tomto místě zobrazují
obsah metaznačky description. Dále je zde samotná adresa, kam nás odkaz přivede,
může zde být odkaz, který zobrazí všechny zaindexované stránky dané domény, region
a náhled stránky. Jednotlivé detaily nalezené položky, jsou zvýrazněny na obrázku 3.

Obrázek 3: Detail nalezené položky vyhledávání

Tato položka obsahuje:
1) Titulek – je tvořen textem mezi značkami <title></title> ve zdrojovém
kódu stránky
2) Úryvek (snippet) – je část textu stránky, který obsahuje hledaný dotaz.
Pokud bychom hledali v katalogu, bude tvořen tím, co zadal majitel stránek
při registraci.
3) Náhled stránky – je automaticky vytvářen při indexování stránky. Současný
robot Seznamu, dokáže vytvořit až 20 náhledů za vteřinu.
4) URL – samotná adresa odkazu nalezené stránky. Slouží jen pro zlepšení
orientace ve výsledcích.
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5) Region – vyskytuje se u stránek, které jsou registrovány v katalogu firem.
Může být i formou odkazu (6), který vede na službu mapy.cz
6) Odkaz na mapu – pokud je na stránce zadána zeměpisná poloha je možné si
ji nechat zobrazit na mapě

3.2.5 Vyhledávače v ČR
Až do této doby byly zmiňovány pouze o dva vyhledávače, Seznam.cz a česká
verze Google - Google.cz. Nicméně na českém trhu je vyhledávačů více, nemají pouze
tak velké procentuální zastoupení. Jako příklad je možné uvést vyhledávače Morfeo
(jeho služby využívá firma Centrum), Jyxo nebo Atlas.
Pro zjištění rozdělení trhu s vyhledávači v ČR jsou využita data z volně
dostupných statistik návštěvnosti, služby Toplist.cz, kterou využívá přes 700 000
serverů. Tyto statistiky zaznamenávají údaje o tom, z jaké stránky byl daný server
navštíven. Pokud tedy někdo hledal „divadla v Praze“ a ze stránky s výsledky
vyhledávání kliknutím navštíví požadovaný web, je do statistik zaznamenán údaj o
návštěvě a pro nás zajímavější tzv. referer – stránka, ze které návštěvník přišel – název
vyhledávače.
Graf 1: Vývoj tržního podílu vyhledávačů
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V současné době klesá podíl vyhledávače Seznam ve prospěch Google. Tuto
skutečnost zachycuje graf 1. Je to dáno především lokalizací tohoto vyhledávače do
češtiny včetně jeho dalších online služeb a vzrůstajícím počtem uživatelů, kteří jeho
pomocí hledají na internetu velmi specifické informace, kdy Google většinou poskytne
kvalitnější výsledky nežli český Seznam. Google vyniká tím, že velmi kvalitně indexuje
i textové dokumenty, prezentace a další podobná multimedia.

Seznam.cz
Základy nejpoužívanějšího českého vyhledávače naprogramovali spolužáci
z ČVUT, Ivo Lukačovič a Štěpán Škrob, již v roce 1997. Původní verze vyhledávače se
jmenovala Kompas a fungovala až do roku 2001, kdy začal Seznam používat
technologii Google (určitá podobnost ve výsledcích hledání i vzhledu je patrná na první
pohled i dnes). Poté zakoupili vyhledávací systém Jyxo, který byl v roce 2005 nahrazen
vlastním systémem - Seznam Fulltext. Největšími konkurenty jsou Centrum.cz a
Atlas.cz, které ale nedosahují významného podílu vyhledávání a trend jejich
návštěvnosti nenaznačuje, že by se na českém „vyhledávácím“ trhu měla udát revoluce.
[10]
Původní vyhledávač a katalog byl Seznam postupně doplňován o další služby a
funkce, například o e-mailovou schránku s neomezenou velikostí, vlastní PPC reklamní
systém – Sklik, možnost ohýbání slov nebo kontrolu překlepů při vyhledávání. Seznam
veškerých nabízených služeb je dostupný na stránkách s informacemi o firmě1.
Jediným velkým konkurentem je globální vyhledávač Google, který stahuje
náskok Seznamu, viz Graf 1. Centrum a Atlas ani po spojení nedosáhnou 5% podílu na
trhu. Dle statistik projektu NetMonitor je na českém internetu cca pět milionů uživatelů,
ze kterých, i přes zvyšující se procento využívání vyhledávače Google, až 93,5%
navštíví některou ze služeb Seznam.cz. Právě díky této hodnotě je možné nazvat
Seznam jedničkou na poli vyhledávání v ČR. [11; 12]

1

http://firma.seznam.cz/cz/portfolio-sluzeb.html
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Google
Google je celosvětově nejpoužívanější vyhledávač, který navrhli v roce 1996 již
zmínění S. Brin a L. Page v rámci výzkumu a ověřování funkčnosti a kvality jejich
algoritmu pro ohodnocení stránek na internetu a vyhledávacího stroje - BackRub.
Výsledky byly tak přesné, že po založení Google (1997) veškeré ostatní vyhledávače
v krátké době předstihl a dodnes si drží velmi pevně 1. místo mezi vyhledávači.
V současné době má Google zaindexováno na 1 trilion stránek a denně přibývají
miliardy nových, unikátních adres. Jeho služby, ať už se jedná o analýzy návštěvnosti
(Google Analytics) nebo emailovou schránku s neomezenou velikostí a další2, jsou
přeloženy do 40 světových jazyků (češtinu nevyjímaje) a používá je na 93% veškeré
internetové populace na Zemi. [13]

3.3

PPC vyhledávače

V poslední kapitole o internetových vyhledávačích jsou zmíněny Pay-Per-Click
vyhledávače. Ve své podstatě se jedná o klasické katalogové vyhledávače, ale s tím
rozdílem, že majitelé stránek mohou ovlivnit pozici vlastních stránek ve výsledcích
hledání nejen mírou optimalizace na nějaká klíčová slova, ale také částkou, kterou jsou
ochotni zaplatit za každého návštěvníka, který klikne na jejich odkaz, případně za
vysokou pozici na stránce s výsledky vyhledávání.
Cena za kliknutí není pevně stanovena pro všechna hledaná slova. Například pro
zobrazení na prvních pozicích při hledání klíčového slovního spojení „hotel u moře“
bude nutné nabídnout podstatně vyšší částku za klinutí, než u spojení „hotel Hawaii
Magalluf“. Rozdíl je na první pohled patrný. I přes to, že oba výrazy jsou spojeny
s cestováním a dovolenou, první hledané spojení zahrnuje hotely u všech světových
moří (přes 500 milionů výsledků na Google.cz), v druhém případě se jedná o konkrétní
hotel (necelých 30 000 výsledků). Cena tedy odpovídá konkurenceschopnosti slova a
ten, kdo nabídne za kliknutí vyšší částku, je ve výsledcích zobrazen výše. [1; 14]
Historie PPC sahá až do roku 1997, kdy vznikla společnost Overture se
stejnojmenným vyhledávačem, založeným na tomto principu. Později byla koupena
2

http://www.google.cz/intl/cs/options/
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vyhledávačem Yahoo!!, který využívá její služby pro zobrazení reklam na stránce
s výsledky vyhledávání. V Česku se PPC objevilo až v roce 2002, kdy firma eTarget
začala nabízet kontextové reklamy různým internetovým portálům (v té době neměla
vlastní vyhledávač).

Obrázek 4: Rozdělení klíčových slov v závislosti na konkurenčnosti a hledanosti

Výhodou těchto vyhledávačů je jejich jednoduchost a funkčnost. Velmi snadno
lze totiž tvořit, spravovat a ukončovat reklamní kampaně, cílené pokaždé na jiné slovo,
případně na jinou cílovou skupinu. Výsledky jsou téměř okamžité, při správném zvolení
klíčových slov – majitel může platit za několik málo, velmi konkurenčních ale velmi
drahých slov, nebo za více slov, za zlomek nákladů, které ve výsledku přinesou více
zákazníků. Takovým slovům se říká Long tail (Dlouhý ocas), které jsou na obrázku 3
představovány zelenou částí křivky. Rozdělení klíčových slov v závislosti na jejich
konkurenčnosti nebo ceně a hledanosti zobrazuje obrázek 4.
V současné době již nejsou PPC vyhledávače téměř používány. Výjimku tvoří
vyhledávače registrující jednotlivé firmy, například firmy.cz, kde za určitou částku
může firma ovlivnit svoji pozici ve výpisu firem. Většina PPC vyhledáváčů tak
prodávává své inzeráty vyhledávačům, kde jsou zobrazovány vždy s relativní přesností
k tomu, co uživatel hledá. Příklad kontextové reklamy ve vyhledávači Seznam je
uveden na obrázku 1 v červeném poli. Je zde vidět, jak cena za proklik ovlivní
20
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zobrazení inzerátu – při zadaném dotazu „divadla v Praze“ jsou zobrazeny dvě reklamy,
které s termínem vůbec nesouvisí (realitní kancelář a obchod s kosmetikou). Velmi
pravděpodobně však správce kampaně realitní kanceláře zvolil klíčové slovo Praha,
správce obchodu s kosmetikou naopak divadlo – pokud bude hledajícím žena, může
přemýšlet o koupi parfému. Mezi nejpoužívanější systémy PPC reklamy jsou AdWords
od Google.com a Sklik od Seznamu. [1]
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4. Předpoklady pro optimalizaci webových stránek
V předchozích kapitolách bylo naznačeno, že internetové vyhledávače,
respektive jejich roboti, vidí stránku jako samostatný text. Neumí tedy přečíst nic, co je
zobrazováno pomocí JavaScriptu, technologie flash, případně je zobrazeno pouze jako
obrázek. Ne všechny vyhledávače jsou však stejné, a tak některý dokáže rozeznat
odkazy ve flashi, jiné zase neumí zaindexovat složité, dynamicky generované, URL a
další podobné problémy. Proto je obecně doporučováno tyto technologie využívat jen
v opravdu nutných případech.
Zobrazit, jak stránka vypadá v textové podobě, nám umožní jakýkoliv prohlížeč
s vypnutými styly, JavaScriptem, flashem a obrázky, nebo textový prohlížeč Lynx. Ten
ze stránky vyextrahuje pouhý text a základní HTML značky, které jsou nezbytné pro
rozvržení webu bez použití kaskádových stylů. Jedná se o značky odstavců, nadpisů,
odkazů, seznamů, sémantických zvýraznění a prvky formulářů. Jeho pomocí je možné
nalézt nedostatky v kódu, které nejsou na první pohled viditelné. Příloha 1 zobrazuje,
jak vypadá stránka v tomto prohlížeči.
Nyní se tedy zaměříme na to, jak robotovi usnadnit procházení našeho webu a
jeho indexování. [5]

4.1

Základní předpoklady optimalizace

4.1.1 JavaScript a Flash
Javascript je objektově orientovaný programovací jazyk, který je vykonáván na
straně klienta, tedy návštěvníka stránky. Důvodem, proč by na JavaScriptu neměla
záviset nějaká klíčová vlastnost, je to, že může být u klienta vypnut, nehledě na fakt, že
vyhledávače JavaScript prostě neindexují. Pokud má stránka menu vytvořené tímto
jazykem, vyhledávač nenajde odkazy na další stránky. Platí tedy pravidlo, a nejen pro
JavaScript, že každá stránka by měla být dostupná alespoň z jednoho trvalého odkazu.
[1]
Někdy je však nutné JavaScript použít – například pro jednoduchou kontrolu
vyplnění formuláře před odesláním. Vzhledem k tomu, že vyhledávače indexují
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jednotlivá slova podle pozice v dokumentu, je vhodné kód skriptu uložit do externího
souboru a vložit jej do stránky pomocí značek <script>, než jej vypisovat přímo do
HTML kódu:
<script src=“cesta/ke/skriptu.js“></script>

Nejenže robot stránku snadněji zaindexuje a nepřeskočí žádná slova, ale zároveň
je ušetřeno i množství dat přenesených směrem k návštěvníkovi. Takto vložený skript se
načítá pouze jednou.
Naprosto stejné problémy se týkají i technologie flash, která je využívána
především pro efektní marketingové kampaně. V případě použití flashe za jiným
účelem, než je grafická úprava dokumentu, je dobré mít verzi stránek i v textové
podobě, na kterou bude odkazovat flashová verze.

4.1.2 Káskádové styly
Kaskádové styly jsou využívány k naformátování stránky dle navržené šablony.
Stejně jako javascript, i styly by měly být používány s rozumem. Máme tím na mysli
opět uložení do externího souboru s koncovkou .css a uvedení pouze cesty k souboru
pomocí značky <link>:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styl.css"/>

Velmi často je možné se setkat s využíváním stylů pro skrytí prvků na stránce,
které nejsou nijak přínosné pro uživatele, ale jen pro robota. Jedná se o prvky obsahující
odkazy, případně klíčová slova v nadměrném množství. Tato problematika je zmíněna
v kapitole zabývající se zakázanými technikami SEO.

4.1.3 Rámce
I přes pokročilé technologie a možnost nahradit rámce pozicováním pomocí CSS
existuje stále hodně stránek, které rámce využívají. Důvodem je snadné rozložení prvků
dokumentu a možnost zobrazovat například menu stále na jednom místě.
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Nevýhodou rámců je, že vyhledávače mají problém s jejich indexací. Rámec je
totiž samostatný HTML dokument, který je do stránky vložen pomocí značky
<iframe>. Pokud robot zaindexuje všechny stránky vašeho webu, ve výsledcích

může ukazovat každou položku (v tomto případě rámec) samostatně, případně
nebude možné vaše stránky nalézt. Dalšími nevýhodami je stále stejná URL při
procházení webu, problémy s tiskem nebo vyhledáváním textů na stránce. [5]
Protože <iframe> je párová značka, to co je mezi nimi, se zobrazí uživateli
používající prohlížeč s podporou rámců. Pro zobrazení dat i v prohlížeči bez jejich
podpory je použita párová značka < noscript>. Pokud je do tohoto místa tedy vložen
odkaz na vnořenou stránku, bude možné se k ní dostat z libovolného prohlížeče.

4.1.4 Komplikace s URL
URL (Unfiorm Resource Locator) je řetězec znaků, který umožňuje každou
informaci, či službu na internetu přesně identifikovat. Definuje doménovou adresu
serveru, umístění zdroje na serveru a v poslední řadě také protokol. Každé URL se
skládá z jednotlivých polí - schéma, doménové jméno, port, specifikace souboru,
parametry. Některé nejsou povinné, proto se nemusí uvádět. Pro lepší představu je
uveden příklad www stránky s URL:
http://www.seoinspektor.cz:80/vysledek.php?domena=domena.cz

Ze zadané URL (lze použít i označení adresa) zjistíme tyto údaje:
·

schéma: http (s protokolem téhož jména)

·

server: www.seoinspektor.cz

·

port: 80
o pro protokol http je tento port implicitní a nemusí se tedy uvádět; zde
je uveden pouze pro názornost

·

dokument: /vysledek.php
o každý dokument je uveden včetně adresáře, kde je na serveru uložen.

·

parametry: ?domena
o první parametr URL se odděluje znakem otazníku, každý další je
označen ampersandem (&)
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Duplicita URL
Jak již bylo zmíněno, URL je jednotná, unikátní hodnota pro označení zdrojů na
internetu. Ovšem vyhledávače, na rozdíl od uživatelů, jsou schopné zaznamenat každou
drobnou nuanci URL. Následující adresy tak robot označí jako čtyři různé stránky, i
když mají shodný obsah.
www.seoinspektor.cz
www.seoinspektor.cz/index.php
http://seoinspektor.cz
http://seoinspektor.cz/index.php
Proto je nutné, v rámci celého webu a jeho struktury, používat pouze jeden
způsob zápisu adres, jinak dochází k přerozdělení hodnocení na duplicitní stránky.
Některé vyhledávače si již umí spojit různé verze URL dohromady a zobrazí ve
výsledcích tu verzi, na kterou je nejčastěji odkazováno. [5]

Dynamicky generované URL
Dynamicky generované stránky jsou takové, které mají v URL jeden, nebo více
parametrů oddělených značkami, použitých pro jejich funkcionalitu. Taková adresa má
tvar http://www.domena.cz/index.php?id=1&detail=detail&lan=cs.
Jak pro uživatele, tak i pro robota je snadnější si zapamatovat adresu, která je
složena pouze ze smysluplných slov. Dříve (zhruba rok 2004) byly vyhledávače
omezeny na počet parametrů v URL. Pokud přesáhly počet 4 parametrů, stránky nebyly
zaindexovány vůbec, nebo nepřesně. Toto omezení je dnes odstraněno, ale Google sám
nabádá k udržování co nejkratších možných adres. [15]
Na straně serveru je možné přepisovat dynamické URL tak, že vypadají jako
statické. Toto lze provést pomocí modulu mod_rewrite, části webového serveru Apache.
Požadavek na změnu je prováděn zápisem regulárního výrazu do souboru .htaccess,
umožňující změnu nastavení serveru, bez nutnosti zásahu jeho správce. Je tak možné
získat http://www.domena.cz/cs/1/zbozi-detail z výše uvedené adresy a usnadnit
především uživateli orientaci na stránkách.
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Časté změny URL
URL adresy by neměly být často měněny. V optimálních případech nikdy. Proto
je dobré navrhovat adresy tak, aby fungovaly i za několik let. Ocení to zejména
návštěvníci stránek, kteří po kliknutí na odkaz dostanou správnou odpověď, ale také
roboti, kteří nezaindexují novou URL se stejným obsahem – nevznikají tak duplicitní
stránky. Pokud tedy změníme strukturu webu, nebo dynamické URL na statické, musí
vždy původní stránky fungovat, nebo přesměrovat uživatele na novou verzi, včetně
všech parametrů. Změna zaindexované adresy totiž může trvat i několik měsíců. [5]
Přesměrování z těchto důvodů by mělo vracet v http hlavičce status kód 301
Moved Permanently, nebo 302 Moved Temporarily. Je možné jej provést pomocí
JavaScript, vložením značky meta refresh, změnou serverové hlavičky v modulu serveru
(mod_rewrite) nebo pomocí skriptovacího jazyka. V případě PHP vypadá přesměrování
z domény www.seo-inspektor.cz na verzi bez pomlčky takto:
<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.seoinspektor.cz");
header("Connection: close");
?>

a u změny modulu mod_rewrite pomocí .htacces takto:
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.seoinspektor.cz/$1 [R=301,L]

V prvním případě bude uživatel i robot přesměrován na novou doménu a to
přímo na domovskou stránku bez ohledu na to, zda ji chtěl zobrazit. Tento problém je
možné vyřešit zjištěním, kterou stránku přesně požadoval a na ni přesměrovat. V tomto
příkladu však na doméně s pomlčkou v názvu není žádný obsah, ani nebyla nikde
propagována, proto se spokojíme s tímto řešením.
Druhý případ zobrazuje přesměrování provedené modulem serveru Apache mod_rewrite. V případě navštívení www.seo-inspektor.cz/vymyslena-adresa.html
dojde k přesměrování na doménu bez pomlčky, včetně požadavku k načtení stránky
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vymyslena-adresa.html. Toto zajišťuje regulární výraz (.*), který zastupuje jakékoliv
znaky, zadané za názvem domény.

4.1.5 Validita a velikost stránky
Jak bylo zmíněno, velikost stránky ovlivňuje i vložený kód JavaScript nebo
kaskádové styly a má význam hlavně pro návštěvníka, který bude navštěvovat
především ty stránky, které mají rychlou odezvu a jsou rychle načítány. Nejen z tohoto
důvodu se skripty ukládají do externích souborů a do stránky jsou vkládány pouze jako
odkazy na ně. Je tím zabezpečeno rychlejší načítání stránek, snížení přenesených dat na
serveru a v neposlední řadě usnadnění vývoje stránek. Za optimální velikost zdrojového
kódu je považována hodnota menší než 40 – 50kB, neměla by však přesáhnout 100kB.
Do této velikosti ale není zahrnuta velikost stylů, JavaScriptu ani obrázků.
Validní stránka je taková, jejíž kód dodržuje standard určený konsorciem W3C.
Především se jedná o správné použití jednotlivých HTML značek a všech jejich
nezbytných atributů. Robot tak snadněji získá textový derivát stránky, lépe ji zaindexuje
a vrátí se na ni s větší pravděpodobností, než na tu, kde má problém odlišit slova od
značek atp. [1]
Pro kontrolu, zda je stránka validní, existuje mnoho nástrojů. Jedním z nich je
online nástroj spravovaný přímo konsorciem – W3C Validator3. Naprostá většina
stránek však testem neprochází z různých důvodů (neznalost správce stránek, nebo
přednost kompatibility webu s různými vyhledávači, než validní HTML kód). I proto
například Jiří Psota, z vyhledávače Seznam, na přednášce o SEO radí uzavírat alespoň
všechny značky v dokumentu. [16]

4.2

Tvorba SEO plánu

Optimalizace je dlouhodobý proces, z důvodu prodlevy viditelnosti změn. Je
třeba udělat analýzu stránek konkurentů, navrhnout všechna klíčová slova, na která by
mohl návštěvník reagovat, zjistit kdo budou naši návštěvníci, co je cílem stránek a další

3

http://validator.w3.org/
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nezbytné údaje pro úspěšnou optimalizaci. Za tímto účelem je dobré vytvořit SEO plán.
[14]
Při tvorbě plánu optimalizace je dobré začít na vlastních stránkách. Stanovit
přednosti a nedostatky webu, které mohou přilákat, nebo odradit potencionálního
zákazníka. Mezi silné stránky mohou patřit například snadno dostupné informace,
logická struktura webu, jeho rychlá odezva, kvalitní a aktuální obsah i design.
Jedním z nejdůležitějších aspektů optimalizace je volba klíčových slov nebo
frází. Je nezbytná pro zisk návštěvníků, kteří ještě naše stránky neznají a přicházejí
z vyhledávačů. Klíčové fráze jsou vhodnější především z toho důvodu, že kvalitní,
samostatná klíčová slova jsou zpravidla „přiřazena“ největším firmám ve svém oboru.
Na druhou stranu, volba málo konkurenčních slov povede k předním příčkám ve
vyhledávání, ale hledanost nebude nijak vysoká.
Pro správné stanovení klíčových slov je potřeba sestavit několik slovních
spojení, která náš produkt, nebo službu dostatečně popíší a s jejichž pomocí by je
uživatelé hledali. V podstatě se jedná o odpovědi na následující otázky:
·

Co naše služba/produkt nabízí?

·

V čem je lepší než konkurence?

·

Co nám přinese nejvyšší užitek?

Poslední otázka nám také definuje cíl našeho webu, nebo konkrétní stránky.
Odpovědí je činnost, kterou chceme po návštěvníkovi, aby udělal. Zda se jedná o koupi
produktu nebo licence SW, registraci nebo pouhé stáhnutí dokumentu. Podíl mezi všemi
návštěvníky a „zákazníky“ vyjadřuje konverzní poměr.
V následující fázi jsou určeny tvary slov, která uživatelé nejčastěji hledají, za
použití samotných vyhledávačů, jejich našeptávačů, které zobrazují nejčastěji hledaná
slovní spojení na základě zadaných dat do políčka pro vyhledávání, nebo jejich
doplňkových služeb. Nejznámější je Google AdWords: Keyword Tool4, který je volně
přístupný. Ten na zadaný výraz najde ve vlastní databázi hledané tvary a slovní spojení,
ze kterých je snadné vybrat ty nejvhodnější.

4

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
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Není nutné být omezen pouze vlastní vynalézavostí nebo znalostmi. Druhou
možností je provést analýzu trhu - tedy navštívit stránky konkurentů a zjistit, která slova
a slovní spojení používají a nechat se inspirovat. Pokud není možné umístit se ve
vyhledávání před naším konkurentem, je nutné zvolit jiná slova nebo fráze. Je
výhodnější mít několik klíčových slov a být na první straně s výsledky vyhledávání, než
jedno slovo s první pozicí. [1]

4.3

Technická realizace SEO

Před samotnou optimalizací stránky je nutné si uvědomit, že stránky jsou
hodnoceny ze dvou hledisek – on-page a off-page faktorů. Mezi on-page faktory řadíme
veškerý obsah na stránce, který můžeme vlastním úsilím ovlivnit – nadpisy, text
stránky, odkazy, obsah hlavičky dokumentu, různá zvýraznění i předpoklady zmíněné v
kapitole 4.1. Vyhledávače hodnotí každou stránku zvlášť, včetně vah klíčových slov na
nich, proto je nejdůležitějším prvkem její unikátnost.
Off-page faktory naopak nemůže správce stránek přímo ovlivnit. Jedná se
především o příchozí odkazy, včetně textu odkazu, jeho umístění a blízkého okolí,
hodnocení stránky vyhledávači nebo stáří domény. [5]

4.3.1 On-Page faktory
Umístění klíčových slov v dokumentu, jejich pozice a vložení do značek má
různou váhu pro vyhledávače. Hustota jednotlivých frází a klíčových slov v textu by
neměla klesnout pod 1% a přesáhnout 6% veškerého textu na stránce. K zobrazení
procentuálního výskytu slov je možné využít i autorovu aplikaci, seoinspektor.cz5. [1]

Meta značky
Meta značky jsou definovány v hlavičce dokumentu, v sekci head. Až na atribut
title jsou uživateli skryty a slouží pouze vyhledávačům, případně jako prvky jednoduché
ochrany stránky před plagiátorstvím. Může vypadat následovně:

5

http://www.seoinspektor.cz
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<head>
<title>titulek vaší stránky</title>
<meta name="description" content="popis" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf8"/>
<meta name="keywords" content="klíčová slova" />
<meta name="author" content="autor" />
<meta name="copyright" content="práva k obsahu" />
<meta name="robots" content="index,follow"/>
</head>

Nejdůležitějšími prvky hlavičky jsou (seřazeno dle váhy):
Title – Důležitý prvek stránky pro svoji velkou váhu při indexování stránky. Ve
výsledcích vyhledávání je tento atribut zvýrazněn a použit jako text odkazu na daný
web (viz Obrázek 2). Obsahuje mezi 10 až 70 znaky (je možné mít i delší, ale sníží se
tak váha slov nebo frází v titulku) a je doporučováno do něj umístit klíčová slova a
název webu.
Keywords – Obsahuje klíčová slova vystihující danou stránku, která musí být,
alespoň jednou použita. V opačném případě může být stránka penalizována za
irelevanci. Vyhledávač Google ji zcela ignoruje, Morfeus (Centrum) ne.
Description – V dnešní době již ne tak důležitý pro fulltextové vyhledávače
(které si popisek vytváří sami), jako pro katalogy. Zde je v rozsahu 200 až 250 znaků
uložen krátký popis stránky za použití klíčových slov.
Kódování stránky – Uvedené ve značce http-equiv, uvozené slovem charset.
Bez správného nastavení není možné zobrazit text čitelně ani pro uživatele ani pro
robota. Například Seznam.cz indexuje pouze středoevropská kódování – UTF-8 (které
dokáže zobrazit jakýkoliv znak), Windows-1250 a ISO-8852-2.
Robots – Stanovuje pohyb robota po stránce. (viz kapitola 3.2.2)

HTML značky
Pro vyhledávače je dobré umístit klíčová slova na začátek dokumentu, stejně tak
je určitým způsobem zvýraznit. K tomu, a k základnímu formátování textu, slouží právě
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HTML značky. Pokročilé formátování a zvýraznění, například pomocí CSS stylů, je
důležité zejména pro grafický vzhled stránky a pro uživatele. V několika posledních
letech je využíváno především kaskádových stylů.
Nadpisy
<h1>Nadpis stránky</h1>

Roboti dávají obsahu mezi značkami nadpisů <h1> až <h6> váhu. Očekávají
výskyt důležitých klíčových slov, souvisejících s titulkem a obsahem stránky. Číslo ve
značce udává úroveň nadpisu. Proto by se například nadpis <h1> měl na stránce
vyskytovat pouze v několika málo případech. Obecně nadpisy odpovídají členění
dokumentu na jednotlivé části a jejich obsah.
Zvýraznění textu
<strong>tučné</strong><em>kurzíva</em>

Zvýrazněním klíčových slov pomocí těchto značek říkáme robotovi, že jsou
důležitá a mají pro stránku velký význam. Naopak, značky <b> a <i> mají pro uživatele
stejný výsledek, tedy že písmo bude vykresleno daným stylem, ale pro robota nemají
žádný přínos o textu mezi nimi. Touto problematikou se zabývá sémantika webových
stránek.
Popisy u obrázků
<img src=“obrazek.jpg“ alt=“alternativní popisek“ title=“titulek
obrázku“ />

Popisy obrázků nejsou tak významné jako předchozí značky, mohou však přispět
ke zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání (především Google tyto značky u obrázků
respektuje). Atribut alt zastupuje obrázek v případě, kdy má uživatel obrázky vypnuté,
podobně jako robot (který neumí text na obrázcích přečíst). Konsorcium W3C navíc u
obrázků alt vyžaduje. Atribut title není povinný. Zobrazuje se jen po najetí ukazatele
myši.
Titulky a texty odkazů
<a href=“odkaz.html“ title=“titulek odkazu“>text odkazu</a>

Titulky odkazů, společně s textem odkazu, říkají robotovi, co na této stránce
nalezne. Tento atribut je důležitý hlavně při vytváření odkazů mezi jednotlivými
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stránkami webu, případně mezi dvěma různými weby. Bohužel, většina tvůrců stránek
na atribut title zapomíná nebo jako text zadává například „zde, kliněte zde, pokračujte
zde, vstupte“ a podobně. Takovéto informace nejsou pro robota nijak přínosné a tak ani
správce stránek nemůže očekávat vyšší návštěvnost webu. Pokud například bude někdo
odkazovat na autorovu aplikaci, jednou z možných variant správně zapsaného odkazu
může být:
<a href=“http://www.seoinspektor.cz“ title=“Seo analýza zdarma?
Seoinspektor.cz“>seoinspektor</a> - seo analýza zdarma

Klíčová slova v URL
Většina vyhledávačů klade velký důraz i na klíčová slova obsažená v URL. Je
tak dobré mít primární klíčové slovo v názvu domény. Pro vyhledávače je to signál, že
daná stránka bude s velkou pravděpodobností souviset s hledaným výrazem. Ve zbytku
adresy, za lomítkem, je vždy užitečné uvést klíčová slova korespondující s obsahem
stránky. Víceslovná slovní spojení se oddělují pomocí znaku minus (-) nebo lomítko (/).
Podtržítko (_) vyhledávače používají pro spojení slov do jednoho.

4.3.2 Off-page faktory
Tyto faktory nelze přímo ovlivnit. Jedná se hodnocení stránky, které má na
starosti systém vyhledávače nebo příchozí odkazy, pro které platí stejné podmínky jako
v případě on-page faktorů – odkazy na cizích stránkách by tedy měly mít kvalitní text
odkazu a uvedený titulek. K lepším výsledkům při vyhledávání přispívá i podobné
zaměření odkazující stránky a její vysoké hodnocení.
Hodnocení stránky však ovlivní i odkazy vedoucí z vlastních stránek na jiné.
Pokud jsou takové stránky oblíbené a označené jako důvěryhodné, získají i vaše stránky
kladné ohodnocení. V kapitole o fulltextových vyhledávačích je uvedeno, že zpětné
odkazy z katalogů nemají takovou váhu, jako odkazy ze stránek s podobným
zaměřením. Důvodem je, že na jedné stránce katalogu je několik desítek až stovek
odkazů a tak přínos hodnoty pagerank je počítán v řádech setin, respektive desetin.
Dělení této hodnoty rovným dílem pro každý odkaz vedoucí ze stránky je popsáno
v kapitole o hodnocení stránek 3.2.3.
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Dalším off-page faktorem je stáří domény. Vyhledávače totiž více „věří“ starším
doménám a nově zaindexované stránky nezobrazují ve výsledcích na předních pozicích.
Google například odkládá takové stránky do tzv. sandbox (pískoviště) a postupně
kontroluje jejich relevantnost pomocí rostoucího počtu zpětných odkazů nebo
zaindexovaných stránek. [1]
Jediný možný způsob, jak z části ovlivnit off-page faktory je neplacená výměna
odkazů. Placený způsob výměny může vyhledávač odhalit a penalizovat stránky
snížením ohodnocení, případně smazáním všech zaindexovaných stránek z databáze,
včetně zamezení blízké budoucí indexace.

4.3.3 Zakázané praktiky SEO
Vyhledávače chrání své uživatele před stránkami, které jsou optimalizovány
neeticky pomocí zakázaných technik optimalizace. Takové stránky jsou optimalizovány
na zcela jiné výrazy, než jaké jsou poté uživateli, nebo robotovi zobrazeny. V případě,
že k takové situaci dojde, vyhledávač vyřadí tyto stránky z výsledků vyhledávání a
zamezí další indexaci, na základě hlášení uživatelů za pomocí spam reportu (Seznam6,
Google7). Může se tak stát, že se robot na stránky vrátí až za několik let [17]. V případě
internetového podnikání tak dojde k výraznému poklesu obratu nebo návštěvníků.
Mezi nejčastější zakázané techniky, hlavně pro jejich jednoduchost, řadíme:
·

skrývání textu a odkazů (pomocí CSS)

·

duplicitní stránky

·

kopírování cizích webů

Z jejich názvů lze usoudit jejich provinění proti etice optimalizace. Existují však
metody, které nemají tak jasný název, a jsou rozebírány podrobněji v následujících
kapitolách. [5; 1]

6

http://fulltext.seznam.cz/url.py/reportScreen

7

http://www.google.com/contact/spamreport.html
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Cloaking
Cloaking je podsouvání jiné stránky návštěvníkovi a jiné robotovi. Důvodem je
specializovaná optimalizace pro daný vyhledávač a nulový přínos pro uživatele. Robot
stránku zaindexuje jako vysoce relevantní na určitý výraz a možná ji zobrazí na první
pozici, ale uživatel uvidí zcela jiný obsah.
O cloaking se však nejedná v případě, kdy je nutné trochu změnit zdrojový kód,
pro identické zobrazení stránky ve všech prohlížečích.

Doorway page
Vždy několik stránek, které jsou vytvořeny za účelem zisku předních pozic při
vyhledávání a uvedení odkazu na určitou stránku označujeme doorway pages. Tyto
zpětné odkazy jsou tak považovány robotem za kvalitní a odkazované stránce se proto
zvýší nejen hodnocení, ale i pravděpodobnost na lepší umístění na stránce s výsledky
vyhledávání.
Jiným případem jsou stránky vytvořené pouze pro kontextové reklamy, přes
které návštěvník odejde – svým kliknutím přispěje autorovi stránek menší částkou.
Mohou to být i stránky, které po chvilce automaticky přesměrují jinam – na web, který
není zcela optimalizovaný, ale pro návštěvníka je mnohem hodnotnější.
Výjimku tvoří domény stejného jména, ale s jinou koncovkou (cz, com, net).
V tomto případě jde o ochranu značky proti případnému zneužití nebo prodeji, byť
s jinou koncovkou.

Stuffing a Alt image tag spamming
Pojmem stuffing označujeme ten případ, kdy text je přeplněn i takovými
klíčovými slovy, která nesouvisí s obsahem stránky. Někteří správci jej před
návštěvníkem schovají, poté se jedná o metodu skrývání textů a odkazů (hidden text).
Někdy je však tento text uložen ve značkách, které nelze skrýt (například title a
description). Stránka tak může být umístěna na předních pozicích, aniž by ve
skutečnosti byla relevantní k zadanému dotazu.
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Alt image tag spamming je v podstatě stuffing atributu alt u obrázku. Důsledkem
je oklamání robota, ale také uživatele, který má v prohlížeči vypnuté obrázky, a tento
tag se zobrazuje na jejich místě.

Deceptive redirect
Klamavé přesměrování nastává ve chvíli, kdy je stránka zaindexována robotem
na určitá klíčová slova, ale uživatel je přesměrován jinam. Přesměrování se provádí
JavaScriptem, který je roboty ignorován. Roboti tak nedokážou rozpoznat, kam stránka
návštěvníka odkáže, na rozdíl od přesměrování pomocí meta značky, nebo pomocí
hlaviček http 301 nebo 302.
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5. Optimalizace stránek z ekonomického hlediska
Každá stránka je vytvářena za účelem zisku potencionálních zákazníků a
optimalizována pro jejich přeměnu na skutečné zákazníky. V Česku se na internetu
pohybuje téměř 5 milionů potenciálních zákazníků. Přítomnost stránek na internetu,
propagace prostřednictvím internetové reklamy a dostupnost stránek z vyhledávače tak
představuje významnou konkurenční výhodu. [1]
Až do tohoto okamžiku bylo hovořeno o optimalizaci stránky za nulové náklady.
Jedinou podmínkou optimalizace byla znalost alespoň základních dosud zmíněných
technik. Pokud je projekt nový, případně je zapotřebí zvýšit jeho popularitu nebo není
možné být dostatečně zviditelněn pomocí SEO, je nutné investovat do reklamy, která
přinese více návštěvníků.
Současný vývoj na internetu přináší nové formy marketingových strategií.
Jednou z nich je i marketing ve vyhledávačích (Search Engine Marketing). SEO a SEM
mají společný cíl, a to, přivést na stránku co nejvíce návštěvníků, kteří mají o službu,
nebo produkt zájem a přesvědčit je ke koupi. U SEM se však nejedná o zásahy do kódu
stránky, ale o způsob pokud možno co nejefektivnějšího a nejcílenějšího oslovování
zákazníků pomocí vyhledávačů. Ve své podstatě jde o propagaci stránek pomocí
různých typů reklam. Oproti televizním reklamám však nejde o tzv. push marketing,
který produkty doslova tlačí zákazníkům, ale o pull marketing umožňující zákazníkům
dostat výsledek plně odpovídající jejich potřebám. [1]

5.1

Klasická forma reklamy

Pod tímto termínem si představme klasické reklamní bannery, které byly i
prvním reklamním formátem na internetu. Historicky první banner se objevil v říjnu
1994 na stránkách HotWired, odkazující na firmu At&t.
Hodnocení efektivity bannerů se měří pomocí hodnoty CTR (Click Through
Rate) – míry prokliku. Je to hodnota vyjádřená v procentech, udávající počet klinutí
vzhledem k počtu zobrazení reklamy. Například 1% CTR znamená jeden proklik ze sta
zobrazení reklamy.
Bannerová reklama patří mezi nejdražší formy reklamy na internetu. Cena za
takovou reklamu se uvádí v jednotkách CPT (Cost Per Thousand) – cena za tisíc
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zobrazení, ve výjimečných případech pouze za každý proklik (PPC). Při objednávce 100
000 zobrazení bannerové reklamy, s cenou za tisíc zobrazení 400 Kč, přivede kampaň s
očekávanou hodnotou CTR = 0,5% 500 návštěvníků, každého za 80 Kč. Za pomoci
konverzního poměru na úrovni 3% snadno určíme, že náklady na zákazníka jsou ve výši
2600 Kč. Proto se v dnešní době reklama formou banneru využívá spíše pro prezentaci
značky, než jako prodejní kanály. [18]
S dobou zobrazení reklamy na internetu míra CTR klesá. Ze zhruba 2,5% v roce
1996 se nyní pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,5%. Tento fenomén, nazván bannerová slepota
(banner blindness), byl popsán ve studii Banner Blindness: Web Searchers Often Miss
"Obvious" Links (Jan P. Benway, David M. Lane, 1998) [19]. Za pomocí různých
experimentů bylo dokázáno, že téměř 80% uživatelů nehledá informace na bannerech a
zcela je přehlíží. S přibývajícím počtem bannerových reklam se návštěvník bude snažit
takové prvky stránky filtrovat, k čemuž již dnes pomáhají prohlížeče internetu za
pomocí různých doplňků. [20]

5.2

PPC reklama

Pay per click reklama je v současné době jedna z nejvyužívanějších služeb pro
propagaci na internetu. Její největší výhodou je absolutní kontrola výdajů, nízké
náklady a rychlost, s jakou se dostavují její výsledky. Historie a základní vlastnosti PPC
již byly zmíněny v kapitole 3.3 o PPC vyhledávačích.
Kontextová reklama je taková, která dle analýzy obsahu stránky i hledaných slov
při vyhledávání, zobrazuje adekvátní nabídky ze všech možných, které jsou uloženy na
serveru poskytovatele služby v databázi. Kombinací PPC a kontextové reklamy tak
vzniká univerzální reklamní systém, který umožňuje inzerentům cíleně oslovovat
zákazníky s ohledem na aktuálnost dat.
Stanovení ceny za proklik se provádí pomocí vyjádření maximální ceny za
získaného zákazníka (max.CPC - Cost Per Customer), viz vrorec 2. [21]

 ൌ    כെ




Rovnice 2: Výpočet maximální CPC
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Použité proměnné jsou:
·

HZZ – hodnota získaného zákazníka

·

KP – konverzní poměr

·

NnS – náklady na správu kampaně

·

PK – počet kliknutí

S růstem sociálních sítí (především sítě Facebook8) se PPC reklama začala
rozšířovat i do těchto sítí. Hlavní odlišnost oproti ostatním PPC systémům je především
možnost naprosto přesného cílení reklam. Při zadávání inzerce je možné zvolit, komu se
reklama bude zobrazovat. Zda její výskyt bude závislý na pohlaví, věku, dosaženém
vzdělání, místu pracoviště nebo jazyku, kterým dotyčný mluví. [22]

5.2.1 Google AdWords
Google AdWords, jak již název sám napovídá, je inzertní služba provozovaná
vyhledávačem Google, která upravuje svůj obsah podle toho, co uživatele pomocí
Google hledají. Zobrazuje se nejen na stránce s výsledky vyhledávání, ale i dalších
stránkách, patřících do tzv. Google Network (např. servery America online,
Shopping.com, CompuServe, Netscape Netcentre) případně jakýchkoliv jiných,
využívajících Google AdSense (zobrazení reklam Google AdWords generující zisk za
kliknutí i pro majitele stránek). V současné době se reklamy zobrazují i ve videu nebo
Google Mapách, přibývá i možnost vytvoření obrázkové reklamy. [23]
Stejně jako v případě PPC vyhledávačů, i zde si inzerent stanovuje cenu za
kliknutí na odkaz sám. Zároveň sestavuje seznam frází, na které bude jeho reklama
zobrazována. V tomto případě je dobré zahrnout i překlepy produktů, které nabízí, jejich
zkomolené názvy a další různé mluvnické tvary (opět můžeme využít nástroje pro návrh
klíčových slov). Výhodou proti vyhledávačům je, že s rostoucím CTR se zvyšuje i
pozice inzerátu ve výsledcích a je tak možné snižovat nabízenou částku za proklik. [21]
Jedním z klíčových faktorů pro úspěch PPC reklamy je vytvoření vhodné
Landing Page. Jedná se o stránku, na kterou budou zákazníci po kliknutí na reklamu

8

www.facebook.com
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přivedeni. Měla by tedy obsahovat především to, co reklama inzeruje a viditelný prvek
pro uskutečnění požadované činnosti (konverze návštěvníka v zákazníka). [2]
Srovnání technologie PPC, zastoupené službou Google AdWords, a bannerové
reklamy je vidět v tabulce 1.

Parametr
Cena za 1000 zobrazení (CPT)
Míra prokliku (CTR)
Náklady na návštěvníka
Konverzní poměr
Náklady na jednoho zákazníka

Banner
Google AdWords
200 Kč
0
0,50%
5%
40 Kč
3 Kč
3%
6%
1 000 Kč
50 Kč

Tabulka 1: Srovnání bannerové a PPC reklamy [18]

5.2.2 Seznam Sklik
Jako českého zástupce PPC reklamy je možné zmínit například Sklik,
provozovaný vyhledávačem Seznam. Rozdíl mezi touto službou a Google AdWords je
však velmi malý a tak se vlastnosti systému AdWords dají přenést i na Sklik.
Vzhledem k faktu, že Seznam zaujímá při vyhledávání přes 50% českého trhu, je
nutné zahrnout tento reklamní systém do reklamní strategie v případě, kdy chceme
oslovit hlavně české uživatele internetu.

5.3

Pohled na SEO z ekonomického hlediska

Na začátku této kapitoly bylo naznačeno, že optimalizaci stránek lze provést s
nulovými náklady. To je samozřejmě možné pouze v případě, kdy se správce stránek
touto problematikou zabývá a rozumí ji. Na druhou stranu existuje celá řada firem, které
si najímají agentury pro stanovení vhodných marketingových kapaní a provedení
optimalizace stránek, případně celého webu.
Ceny těchto služeb jsou velice rozdílné a pohybují se od jednotek do stovek tisíc
korun, dle velikosti stránky nebo počtu klíčových slov a frází. Pokud je optimalizace
provedena kvalitně, bude daná stránka zobrazována na předních pozicích v období mezi
aktualizací hodnocení vyhledávači. V ideálním případě tak získá nové zákazníky a
mnoho zpětných odkazů, což povede ke zvýšení hodnocení, které ovlivní výsledky
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vyhledávání v dalších obdobích. Proto je možné označit kombinaci optimalizace
webových stránek a správně zvolené a zacílené internetové reklamy za jednu
z nejvhodnějších investic pro propagaci na internetu. [24]
V případě správné optimalizace je celkový přínos zákazníků v dlouhodobém
horizontu, nových i vracejících se, mnohem vyšší, než z internetové reklamy. Uživatelé
si na reklamu zvykají a učí se ji sami filtrovat, což dokládá klesající hodnota CTR.
Výsledky vyhledávání jsou pro ně směrodatné, a proto očekávají, že stránka, která je na
předních pozicích je kvalitní a nabídne to, co hledají.
V současné době je optimalizace stránek a marketing na internetu jednou
z nejjednodušších forem, jak bojovat proti celosvětové hospodářské krizi. Firmy
pocítily, že na internetu lze inzerovat mnohem levněji a efektivněji než v klasických
médiích, jakými je televize nebo tisk. Je proto možné očekávat nárůst poptávky po
těchto službách a s tím spojený rozvoj této problematiky v ČR. [25]
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6. Analýza výsledků optimalizace
Vzhledem k neustálému vývoji internetu a vzniku nových internetových stránek
je potřeba sledovat konkurenci a statistické údaje o návštěvnosti, které zajistí vždy
aktuální přehled o stavu optimalizace. Proto je nutné zjišťovat, co návštěvník hledal
nebo očekával a přizpůsobit těmto zjištěním strukturu i obsah webu, pokud je to možné.
Tyto nástroje však nelze zaměňovat s pouhými počítadly přístupů, které dokážou pouze
zjistit celkovou návštěvnost.
Mezi zásadní údaje pro sledování řadíme:
·

Kolik návštěvníků přichází

·

Jak stránky našli:
o pomocí vyhledávače, kliknutím na odkaz nebo reklamu, přes
RSS, přímým zadáním adresy a další

·

Jaká klíčová slova používají

·

Jak dlouho na stránkách zůstávají

·

Z jaké stránky web opouští

·

Nejnavštěvovanější stránky

·

Různá chybová hlášení

·

Informace o technickém vybavení počítačů návštěvníků

Tyto informace je možné zaznamenávat několika různými způsoby. Mezi
nejvyužívanější patří vlastní služby serveru, případně externí služby, poskytující vyšší
uživatelský komfort. Výsledky jednotlivých statistik se však značně liší, především z
důvodu různě nastavených časových intervalů měření. Při použití více statistických
služeb najednou je tedy možné získat naprosto odlišná data. Proto není vhodné výsledky
porovnávat. [1]

6.1

Vlastní statistiky serveru

Použití vlastních statistik je podmíněno přítomností a provozem této služby na
serveru. Ve většině případů se jedná o základní statistiky, které jsou dostupné zdarma,
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nicméně jsou velmi užitečné a není nutné zasahovat do zdrojového kódu stránek pro
jejich implementaci.
Nejrozšířenějším typem těchto statistik v ČR je AWStats analyzer, který je
dostačujícím prostředkem pro zjištění základních dat o chování uživatelů a
vyhledávačů. Mimo potřebných dat pro hodnocení, výše zmíněného seznamu, dokáže
zobrazit datum poslední indexace robotem, rozlišit katalog od vyhledávačů, zjistit která
stránka nebo dokument je nestahovanější, zobrazí i objem přenesených dat nebo hledaná
slovní spojení. [1]

6.2

Externí statistiky

Externí statistiky získávají statistická data ze stránek pomocí vloženého kódu
nebo obrázku, stahovaného při každém zobrazení stránky. Jejich výhodou je snadná
implementace, věrohodnost, a cena – většinou jsou zdarma. Naopak nevýhodami jsou
nemožnost započítání návštěvy při vypnutém JavaScriptu, nebo zobrazování obrázků a
ze stejného důvodu nemožnost zjistit datum návštěvy robota. [1]
V Česku jsou nejpoužívanější tři systémy – Navrcholu.cz, Toplist.cz a služba
vyhledávače Google – Google Analytics. První dva jsou vyvíjeny v češtině, proto je
jejich obliba tak vysoká. Ovšem v neplacených verzích se jedná pouze o vylepšená
počítadla návštěv a rozsáhlé katalogové vyhledávače. Google Analytics nyní podporují i
češtinu a nic tedy nebrání jejich masovému využívání na českém internetu. Náhled na
úvodní obrazovku je v příloze 2 – Úvodní obrazovka statistiky Google Analytics.
Jejich velkou předností je kvalita a množství ukazatelů, které nabízí. Kromě
standardních přehledů nabízí i zjištění míry věrnosti uživatelů (procentuálně vyjádřená
hodnota, kolik uživatelů se na stránky vrací), hloubku návštěv nebo míru konverze
(pokud je stanovena) a úspěšnost PPC kampaní, včetně jejich nákladů a výdělků za
pomoci služby AdWords.
Nevýhodou jakéhokoliv prostředku pro analýzu je prodleva s jakou se změny
zobrazují. Jedná se o řády hodin, například Toplist nebo AwStats, nebo dokonce i dní –
Google Analytics aktualizuje údaje pouze jednou během dne. I proto se nyní stále více
diskutuje o službě Web Analytics společnosti Yahoo!, která by zanedlouho měla být
zdarma dostupná pro všechny uživatele. Je postavena na produktu IndexTools, který
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Yahoo! koupilo v roce 2008. Největší předností tohoto nástroje jsou jeho pokročilé
funkce, které převyšují i Google Analytics. Jedná se například o zobrazování statistik
v reálném čase (zpoždění jen několik vteřin), více variant konverzí, pokročilé filtrování
reportů až na úrovni jednotlivých návštěv a další. V současnosti je služba dostupná
veřejnosti pouze v Japonské lokalizaci, v dalších jazycích je dostupná jen zákazníkům
IndexTools a Yahoo!. [26]
Pro zmíněné přednosti i nedostatky je doporučováno používat vždy jednoho
zástupce statistik poskytovaných serverem kde prezentace běží (především pro
podrobné návštěvy robotů) a jednoho dalšího, externího zástupce, který poskytne
informace o pohybu návštěvníků a jejich chování.
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7. Online aplikace hodnotící SEO v praxi
Cílem praktické části této bakalářské práce bylo naprogramování a spuštění
online aplikace pro hodnocení optimalizace stránek, na základě pravidel optimalizace
zmíněných v předchozích kapitolách, především kapitole 4.3 o technické realizaci SEO.
Při navrhování aplikace byl kladen důraz nejen na jednoduchost použití nebo
dostupnost, ale i kvalitu podaných výstupů, HTML kód stránek a jejich použití
s vypnutými obrázky nebo CSS styly.
Aplikaci je možné rozdělit na čtyři části hodnotící zadanou stránku z různých
hledisek. Na stránce s výsledky analýzy jsou uvedeny všechny najednou v tomto pořadí:

·

Obecné informace o dokumentu

·

Analýza hlavičky dokumentu

·

Analýza klíčových slov na stránce

·

Analýza nalezených odkazů

Pro názornost a přehlednost bude způsob práce každé části a jí interpretované
výsledky vysvětleny samostatně za použití webu České Zemědělské Univerzity –
www.czu.cz.

7.1

Popis aplikace

Aplikace je volně dostupná z URL www.seoinspektor.cz. Jejím cílem, jinými
slovy tzv. konverzí, je nechat návštěvníka zkontrolovat jakoukoliv URL adresu a získat
tak přehled o stavu optimalizace, především analýzou jejího obsahu.
Vzhledem k rozdělení trhu s vyhledávači v Česku, je celá bakalářská práce i
aplikace zaměřena pouze na vyhledávač Seznam a Google, ze kterých čerpá data jako
hodnocení stránky, pozice vyhledávání nebo údaje z našeptávačů.
Cílem bylo dosáhnout jednoduchého a přehledného designu s ohledem na
použitelnost stránek a zároveň simulovat práci robota. Stránky se zobrazují shodně ve
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všech aktuálně nejpoužívanějších prohlížečích9 na platformě Windows a jsou čitelné i
s vypnutými styly. Dalším cílem bylo zobrazit veškeré výsledky analýzy pouze na jedné
stránce, bez nutnosti přecházet na další stránky s výsledky.
Zdrojový kód stránek splňuje specifikaci XHTML 1.0 dle konsorcia W3C.
Stejně tak i kód kaskádových stylů (CSS), které byly využity pro rozložení prvků na
stránce.
Na úvodní stránce je zdůrazněn jediný formulářový prvek pro vložení URL
k analýze a tlačítko pro jeho potvrzení. Formát zadané URL je kontrolován skriptem,
proto nezáleží na jeho tvaru při vyplňování. Hodnota URL se z formuláře předává
pomocí metody GET, přes parametr URL ?domena, proto je možné odkazovat na
výsledky přímo, bez nutnosti navštěvovat úvodní stránku.
Po potvrzení formulářového pole se spustí proces analýzy. Nejprve je
zkontrolován zadaný tvar URL a případně je upraven. Trvání skriptu je závislé na počtu
slov na stránce i na době načítání stránky. Pokud je analyzovaná stránka načtena, je její
zdrojový kód uložen do proměnné $htmlval jako řetězec znaků. Poté je vždy pracováno
pouze s ním a není tedy nutné stránku znovu načítat. Pro práci s tímto řetězcem je
využíváno především regulárním výrazů, které jsou sice pomalejší než vestavěné funkce
jazyka PHP na zpracování textu, na druhou stranu je možné jejich užitím omezit chybu
skriptu při zpracovávání stránky v případě, že zdrojový kód není validní a některé
HTML značky tak nemusí být ukončeny správně nebo nejsou ukončeny vůbec.

7.2

Potřebné technologie k provozu

Potřebné technologie k provozu je možné rozdělit ze dvou hledisek na nároky
kladené na server, kde aplikace běží, a nároky na vybavení uživatele, především jeho
prohlížeč a povolené funkce.
Pro korektní běh aplikace je nutný webový server Apache s podporou
skriptovacího jazyka PHP, alespoň ve verzi 5.0.0. Důvodem je užití funkce
file_get_contents, která načítá dokumenty ze zadané URL adresy a umožňuje dané
stránce předat informace (například název skriptu) pomocí parametru $context. Tato

9

Internet Explorer 5.5 a vyšší, Mozila FireFox 3.0+, Opera 9.5+, Safari 4.0, Chrome 2.0+

45

Online aplikace hodnotící SEO v praxi

verze PHP je dnes u naprosté většiny firem poskytujících webhostingové služby
standardem.
Tyto dvě služby plně zabezpečí základní běh aplikace, nicméně pro její plné
využití je nutná podpora JavaScriptu na straně uživatele. V případě jeho vypnutí není
možné zjišťovat pozici na stránce s výsledky vyhledávání na jednotlivá slova z textu,
případně zobrazit, co „našeptávají“ vyhledávače, pokud podobná slova vyhledává
uživatel. Toto omezení není zavedeno kvůli efektům vytvářeným pomocí JavaScriptu
(framework jQuery), ale kvůli ochraně vyhledávačů, které se chrání před automatickými
roboty tak, že v případě mnoha dotazů během několika málo sekund zobrazí tzv.
captcha formulář pro zjištění zda se jedná o robota, či nikoliv. Tím, že tyto data aplikace
získává až po kliknutí na příslušný prvek na stránce, je simulováno klasické chování
uživatele, kdy se rozmýšlí a hodnotí zobrazené informace na rozdíl od robota, který tak
činí automaticky a podstatně rychleji.
Druhým důvodem pro nasazení JavaScriptu bylo zobrazení výsledků, bez
nutnosti procházení dalších stránek. Toho je dosaženo za pomoci technologie AJAX,
která asynchronně načítá data a zobrazí je až momentě, kdy jsou kompletní. V této
aplikaci se jedná o zobrazení pozice analyzované stránky ve výsledcích vyhledávání, při
vyhledávání určitého klíčového slova, a data na tato slova zobrazována našeptávači
vyhledávačů Seznam a Google

7.3

Součásti aplikace

Hlavní součásti aplikace jsou soubory s PHP skripty, CSS styly, nezbytnými
obrázky a JavaScripty, které jsou rozděleny do jednotlivých adresářů:

·

/engine – adresář obsahující soubory PHP se definicemi funkcí a tříd pro
práci s daty a jejich analýzu (funkce.php)

·

/css – adresář obsahující kaskádové styly pro pozicování a stylování
jednotlivých prvků stránky

·

/img – obsahuje veškerou použitou grafiku

·

/js – adresář se skripty JavaScriptu

·

/temp – adresář pro dočasné soubory
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Součástí je samozřejmě i soubor robots.txt, ve které je robotů přikázáno
neindexovat obsah adresáře /zdroj.
Soubor funkce.php obsahuje veškeré funkce pro práci s řetězcem v proměnné
$htmlval, obsahující kód analyzované stránky, především pak třídu parser, se
stejnojmenným konstruktorem, která je klíčová pro celou aplikaci. Výstupní hodnotou
je pole slov, které se získá odstraněním všech HTML značek dokumentu a následným
rozdělením textového derivátu pomocí regulárního výrazu na jednotlivá slova a
odstraněním stopslov (viz příloha 3), tedy takových, která nenesou žádný význam (viz
kapitola 3.2.4).
Jak již bylo zmíněno, aplikace je sožena ze čtyř částí, které se ale ve výsledku
zobrazují na jediné stránce. V následujících kapitolách bude každý z nich popsán,
především jeho výstup, a naznačen postup algoritmu pro zpracování dat.

7.3.1 Obecné informace o dokumentu
V této části uživatel zjistí informace, které přímo nesouvisí s obsahem stránky,
jedná se tak především o tzv. off-page faktory. Je možné zde ověřit validitu HTML
kódu stránky, zjistit ohodnocení stránky vyhledávači10 a počty zpětných odkazů i
zaindexovaných stránek.
Nejzajímavějším údajem v této části je právě hodnocení stránek vyhledávačem.
Zjistit tyto hodnoty není snadné a tak je za tímto účelem využito dostupných PHP
skriptů na internetu. Fungují tak, že se identifikují jako součást prohlížeče, tzv. lištičky,
a odešlou dotaz na server vyhledávače. Z autorovi neznámých příčin však skript pro
zjištění hodnoty PageRank na některé URL nevrací žádnou hodnotu, ani chybu, a
nepodařilo se mu tento problém vyřešit.
Výstup první části aplikace je zobrazen na obrázku 5. Počet slov je pouze
přibližný, právě z důvodu vyloučení tzv. stopslov. Zde je uveden pouze pro informaci
uživatele, z hlediska SEO je množství slov na stránce podstatné pouze z toho důvodu,
že čím více slov na stránce je, tím vícekrát se musí klíčové slovo nebo spojení použít,
aby mohlo být označeno jako klíčové.

10

PHP skripty pro zjištění hodnocení stránek byly převzaty z www.xrank.cz
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Obrázek 5: dostupné obecné informace o analyzované URL - seoinspektor.cz

Validita kódu je ověřována pomocí aplikace konsorcia W3C 11 za použití API
k tomuto validátoru, kde jsou výsledky uloženy v odeslaných http hlavičkách. Data
z vyhledávačů o počtu zpětných odkazů nebo zaindexovaných stránek jsou získána
načtením dané stránky vyhledávače za užití správného klíčového slova 12 a pomocí
regulárního výrazu získány požadované údaje.

7.3.2 Analýza hlavičky dokumentu
Hlavička dokumentu se nachází mezi značkami <head></head>. Obsahuje
informace důležité převážně pro vyhledávače, jako titulek, klíčová slova a další.
Aplikace seoinspektor.cz hodnotí obsah důležitých meta značek, jako jsou klíčová
slova, popis, titulek stránky, znaková sada, přítomnost souboru robots.txt nebo vyplnění
značky meta robots pro stanovení chování robota na stránkách. Tyto hodnoty jsou

11

http://validator.w3.org/

12

http://napoveda.seznam.cz/cz/hledani-fulltext-jak-zadavat-dotazy-do-vyhledavani.html
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=136861
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v části pro analýzu klíčových slov dále využívány a porovnávány se slovy z textu
stránky a slouží tak k určení klíčových slov a jejich vah v textu stránky.

Obrázek 6: Dostupné informace o hlavičce analyzované URL - seoinspektor.cz

Pro zisk informací z hlavičky je využita funkce get_meta_tags, která vrací
jednotlivé meta značky v samostatných proměnných. Kontrola souboru robots.txt
probíhá tak, že se jej aplikace snaží otevřít. Při využití funkce file_get_contents a jejího
parametru $context je možné identifikovat naši aplikaci ve statistikách serveru 13 pomocí
nastavené hodnoty User-Agent na seoinspektor.cz. Ostatní údaje, jako titulek stránky
nebo zjištění znakové sady, jsou získány pomocí regulárních výrazů, hledající určité
HTML značky obsahující požadované údaje.

7.3.3 Analýza klíčových slov na stránce
Nejdůležitější částí této aplikace je analýza klíčových slov na stránce. Jak bylo
poznamenáno v předchozích kapitolách, především o vyhledávání, hodnocení a
stanovování klíčových slov, obsah stránky je jedním z hlavních faktorů, které
fulltextové vyhledávače berou v potaz při určování, jak danou stránku ohodnotit a tím
13

Při praktických zkouškách aplikace se autor přesvědčil, že odesílaná hodnota je skutečně

seoinspektor.cz. Bohužel, z jemu dostupných statistik AwStats vyšlo najevo, že zobrazí pouze ty hodnoty
robotů, které má tento analyzer uloženy v souboru s jejich názvy. Proto se tato aplikace identifikuje jako
unknown robot (identified by hit on robots.txt)
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ovlivnit její pozici na stránce s výsledky vyhledávání. To je také důvodem, proč byl při
tvorbě aplikace kladen důraz především na klíčová slova a jejich analýzu. Výstup
výsledku analýzy obsahu je vidět na obrázku 7.

Obrázek 7: Výsledek analýzy klíčových slov na stránce

Každé nalezené slovo je porovnáváno se všemi slovy z textu v přesné shodě.
V první verzi aplikace byla povolena tolerance neshody slov na úrovni 25% při použití
funkce similar_text, v případě delšího textu však skript zpracovával data více než 30
vteřin (i na lokálním serveru), což je výchozí hodnota pro zpracovávání PHP skriptů a
málokterá webhostingová služba ji chce měnit. Proto autor zvolil prosté porovnávání
textových řetězců v přesné shodě, která méně vytěžuje hardware serveru a je rychlejší.
Na stránce s výsledky je vypsáno pouze prvních patnáct klíčových slov,
seřazených podle četnosti výskytů na analyzované stránce. Analýzu všech slov na
stránce je možné zobrazit klepnutím na příslušný odkaz pod výsledky analýzy klíčových
slov.
Každý řádek výpisu představuje jedno klíčové slovo, u kterého jsou zjišťovány
údaje, jejichž důležitost byla vysvětlena v předchozích kapitolách. (obrázek 8)
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Obrázek 8: Detail položky ze seznamu klíčových slov v aplikaci seoinspektor.cz

1. Klíčové slovo
2. Četnost výskytu – spočtena jako podíl mezi výskytem slova na stránce a počtu
všech slov
3. Odkaz na statistiky vyhledávače Seznam – odkaz vede na podrobné statistiky
hledanosti klíčového slova tímto vyhledávačem
4. Pozice stránek na stránce s výsledky vyhledávání – aktuální pozice stránek
při zadání klíčového slova do vyhledávače Seznam nebo Google
5. Výskyt klíčového slova v HTML prvcích stránky
5.1. U – kontrola výskytu slova v analyzované URL
5.2. T – kontrola výskytu slova v Titulku stránky
5.3. D – kontrola výskytu slova v Popisu stránky (Meta značka description)
5.4. Ks - kontrola výskytu slova v Klíčových slovech (Meta značka keywords)
5.5. H – kontrola výskytu slova v nadpisech stránky H1 až H4
5.6. B – kontrola výskytu slova ve značkách sémantického zvýraznění<strong>
5.7. L – kontrola výskytu slova v textu odkazů
5.8. A – kontrola výskytu slova v atributu ALT obrázů
Všechny tyto údaje jsou zjišťovány nejen pro jednotlivá klíčová slova, ale i
klíčová slovní spojení. Uživatel tak dostává kompletní přehled o využití klíčových slov,
zda ještě některá může použít v titulku stránky nebo jiné HTML značce.
Po klepnutí na klíčové slovo se zobrazí obsah našeptávače vyhledávačů Seznam
i Google. Opět je pro tuto funkci využita AJAX technologie pro zvýšení komfortu
uživatele (obrázek 9).
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Obrázek 9: Údaje z našeptávačů vyhledávačů v aplikaci seoinspektor.cz

Pod oběma tabulkami je poslední údaj, který čerpá data z obsahu stránky –
aplikací navržená klíčová slova a spojení na základě počtu výskytů v jednotlivých
značkách stránky. Každá je ohodnocena dle její významnosti z hlediska SEO číslem,
které násobí počet výskytů slova na stránce. Součet těchto hodnot tak představuje váhu
daného slova. Počet navržených klíčových slov je optimální, tedy nižší než 7% z počtu
všech slov na stránce, zároveň ale i nejvyšší možný.

Obrázek 10: Navrhovaná klíčová slova pomocí aplikace seoinspektor.cz

7.3.4 Analýza nalezených odkazů
Poslední částí této aplikace je nalezení veškerých odkazů na stránce a vypsání
odkazu (kotvy) kam vedou, zadaného titulku a samozřejmě samotného textu odkazu.
Tato část slouží správcům stránek především jako přehled odkazů pro jejich snadnou
kontrolu a náhled zobrazení odkazů robotovi. Pro snadnou orientaci je tento výpis
barevně odlišen – odkazovaná stránka má tmavě šedivou barvu, titulek odkazu zelenou
a text odkazu modrou barvu (viz obrázek 11).
V případě že není uveden titulek odkazu, a místo text odkazu je obrázek, navíc
bez atributu ALT, jediné co robot vidí je, že tam je nějaký obrázek. V této části aplikace
tak bude vidět pouze ikona obrázku bez popisu.
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Obrázek 11: Analýza odkazů v aplikaci seoinspektor.cz

7.4

Nasazení aplikace v praxi

Instalace aplikace na server spočívá v pouhém přenesení všech nezbytných
souborů a složek do domovského adresáře. Jedná se o pouhých 430kB dat, včetně
použité grafiky a veškerých souborů s kaskádovými styly nebo JavaScriptem.
Aplikace byla testována na několika již optimalizovaných stránkách 14, kde
podala přesné a relevantní výsledky. Bylo tak prokázáno, že respektuje pravidla
optimalizace uvedená v předchozích kapitolách a poskytuje správcům webů, nadšeným
amatérům ale i začátečníkům s optimalizací kvalitní přehled o jejím stavu, o užití
klíčových slov nebo dvouslovných frází a jejich umístění do HTML značek. Délka
zpracovávaného textu není omezena, nicméně u textů delších než 6000 slov bude
aplikace narážet na limit doby pro zpracování skriptu – 30 vteřin.

14

www.czu.cz, www.jakubkrcmar.cz, www.nuvio.cz, www.seo-servis.cz a další
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8. Závěr
V této bakalářské práci byla popsána optimalizace webových stránek pro
vyhledávače, což je volný překlad anglického názvu Search Engine Optimalization
(SEO). Jedná se o proces, který zajistí přední pozice ve vyhledávačích při hledání
určitých klíčových slov, na které je stránka optimalizována.
Problematice vyhledávačů byla věnována první kapitola práce. V kapitole jsou
zmíněny odlišnosti jednotlivých typů vyhledávačů a způsob řazení nalezených stránek
na stránce s výsledky vyhledávání. Jedním z nejdůležitějších faktorů které pořadí
ovlivní je hodnocení dané stránky vyhledávačem, jehož algoritmus však není veřejný a
o přesném způsobu výpočtu je tak možné pouze polemizovat.
V dalších kapitolách se práce zmiňuje, jaké předpoklady musí stránka splňovat,
aby byl nejen jednodušší samotný proces optimalizace ale aby stránka získala a udržela
si přední pozice a vysoké ohodnocení vyhledávačem. Jsou zde zmíněny metody
ovlivňující vlastní obsah stránky, tzv. on-page faktory i prvky, které nelze přímo
ovlivnit, off-page faktory.
V případě, kdy není možné získat přední pozice pomocí SEO, je využito
internetové reklamy, které je věnována pátá kapitola. Je zde porovnán přínos klasické
reklamy na internetu a PPC reklamy, ze kterého je možné vyčíst, že kombinací tzv. pay
per click reklamy a kvalitní optimalizace je možné dosáhnout velice efektivní propagace
značky na internetu.
V poslední kapitole teoretické části práce jsou zmíněny možnosti analýzy
výsledků optimalizace a porovnány statistiky poskytované serverem, na kterém jsou
stránky umístěny a statistiky poskytované třetími stranami. Obě z těchto možností mají
svá pozitiva i negativa, která byla popsána a na základě kterých bylo navrhnuto
doporučení pro jejich používání.
Praktická část představuje vytvoření online aplikace ověřující optimalizaci
stránek v praxi, dostupné z URL www.seoinspektor.cz. Výsledky byly prověřeny na
několika již optimalizovaných stránkách a potvrdily, že tato aplikace respektuje v práci
zmíněná pravidla pro optimalizaci a lze ji tak považovat za nástroj, který usnadní práci
především správcům stránek při jejich optimalizaci.
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