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Cílem analýzy je rozbor webu pro ideální optimalizaci pro vyhledavače (SEO) z pohledu 
hledaných klíčových slov a jejich následného využití. Doplňující dotazy k této analýze 
prosím zasílejte elektronickou poštou na adresu jsem@pavelungr.cz, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů od odevzdání analýzy. 

 
Vypracoval Pavel Ungr 

Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je Pavel Ungr. Objednatel této analýzy může tento 
dokument v souladu s jeho účelem libovolně používat a pořizovat si jeho kopie pro svou potřebu. Není však 
dovoleno tento dokument ani jeho části bez písemného souhlasu autora zveřejnit ve volně dostupných 
sdělovacích prostředcích (včetně internetu) nebo jakkoliv veřejně šířit. 

Analýza je platná ke dni 4. 7. 2018 
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O analýze klíčových slov 
V tomto dokumentu naleznete přehledné výsledky analýzy a zejména praktická 
doporučení „co s tím“. Detailní podklady naleznete v příloze Analýza klíčových 
slov kancelarska-zidle.cz z 4.7.2018.xlsx1 (hrubá i čistá data a vizualizace)2. 

Co je analýza klíčových slov? 
Dokument, který analyzuje nejvhodnější fráze právě pro váš web a je tak 
podkladem pro vaši online marketingovou strategii. Zjišťuje, jak lidé vaše 
produkty nazývají a jak je hledají. U získaných frází zjišťuje hledanost, 
konkurenci a relevanci. Výsledkem jsou vzory hledání podle skupin frází a fráze 
seřazené dle důležitosti (ideální poměr maximální hledanosti a relevance a 
minimální konkurence), tedy dle nejvyšší pravděpodobnosti návratnosti investic 
(ROI).  

Získáváte tedy: 

 Seznam nejvhodnějších klíčových slov se zjištěnou hledaností, konkurencí a 
relevancí. Důležité pro vstupní stránky, copywriting, SEO a PPC 

 Vzory hledání – jak lidé skládají dotazy ve vyhledávačích – důležité pro 
online marketingovou strategii a definici cílových skupin a persón 

 Přiřazené vstupní stránky – důležitý podklad pro rozšíření (tvorbu) struktury 
webu a pro UX 

 Témata pro obsahovou strategii (publikační plán) 

Bez zapracování doporučení této analýzy není možné být úspěšný v SEO, protože 
web nebude obsahově ani z pohledu struktury připraven na relevantní a 
konvertující návštěvnost z vyhledávačů. Tato analýza nemá sloužit jen pro 
potřeby SEO, ale také pro potřeby UX, obsahové strategie, struktury webu, 
kampaních na sociálních sítích nebo PPC kampaní. Jedná se proto o základní 
strategický dokument pro úspěšný online marketing.  

                                              
1 Možné otevřít pomocí programu Microsoft Excel – doporučeno vzhledem k formátování (nebo alternativ 
Open/Libre Office nebo kompatibilními). V jiných programech nemusí být analýza správně zobrazena. 
2 V případě, že byste měli problém s pochopením přílohy, otevřete si vysvětlující dokument Návod k příloze 
analýzy klíčových slov.pdf 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://www.openoffice.cz/stahnout
http://www.openoffice.cz/stahnout
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1. Shrnutí výsledků analýzy 

Doporučení výsledků analýzy můžeme rozčlenit do 3 základních oblastí: 

 Doporučená klíčová slova 
 Rozšíření struktury webu 
 Rozšíření obsahu webu / Návrh na změny 

1.1. Doporučená klíčová slova 

Níže doporučuji výběr několika klíčových slov z pohledu ideálního poměru 
hledanosti, konkurence a relevance. Tato slova nejsou jediná, na která se 
můžete soustředit, ale jedná se o ideální výběr na základě indexu důležitosti, 
proto byste těmto slovům měli věnovat svou pozornost.  Doporučená slova 
zapracujte do důležitých SEO prvků (postup vysvětluji dále v kapitole 4) 
vstupních stránek a měli byste začít získávat zpětné odkazy cílící na tyto vstupní 
stránky. Pokud vstupní stránka neexistuje, vytvořte ji a začleňte jí do struktury 
webu. Samozřejmě jsou to i zajímavé fráze pro PPC. 

 mapa čr 
 dopravní značky 
 mapa evropy 
 kancelářská židle 
 rozkládací pohovka 
 sedací soupravy 
 konferenční stolek 
 zrcadlo 
 nejlevnější nábytek 
 mapa prahy 
 hodiny 
 nástěnné hodiny 
 psací stůl 
 kalové čerpadlo 
 kancelářské židle 
 pracovní deska 
 relaxační křeslo 
 rozkládací křeslo 
 sedací pytel 
 nalepovací hodiny na zed 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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 kancelářské křeslo 
 mapy praha 
 prodlužovací kabel 
 křížový laser 
 hydraulický zvedák 
 zátěžový koberec 
 sedací souprava rozkládací 
 stolní lampa 

Z doporučených frází vyplývá, že silnou skupinou jsou fráze týkající se 
produktů jako jsou mapy, dopravní značky, židle, sedačky, hodiny. Základem 
on-page optimalizace je tedy zajistit správnou strukturu webu a obsahově 
optimalizované stránky na tyto důležité fráze mít dostatečné interní 
prolinkování. Důležité je nechat indexovat všechny stránky pro akvizici 
návštěvníků z vyhledávačů. 

I další klíčová slova jsou důležitá, ale jejich návratnost může být časově 
náročnější (čím menší mají index důležitosti, tím větší náročnost) vzhledem k 
jinému poměru hledanosti, konkurence a relevance. Všechny tyto fráze najdete 
v příloze Analýza klíčových slov kancelarska-zidle.cz z 4.7.2018.xlsx na záložce 
Analýza. 

1.2. Rozšíření struktury webu 
Pro 78 % frází nemáte na webu pro analyzované fráze vůbec žádné vstupní 
stránky.  Jedná se o stránky, které neobsahují fráze zjištěné v analýze klíčových 
slov nebo o stránky, které vyhledávač z nějakého důvodu nemá v indexu. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Pro chybějící fráze je třeba vytvořit vstupní stránky, doplnit do nich vhodná 
klíčová slova a začlenit je citlivě do struktury webu.  

Chybějící stránky mohou být způsobeny buď opravdu tím, že neexistují nebo 
je vyhledávač nedokáže zaindexovat. V případě nedostatečné indexace je 
třeba problém vyřešit. 

Těchto 78 % frází činí 10 781 frází, které mají v součtu průměrnou měsíční 
hledanost 1 909 136. V případě dobrého umístění těchto frází v přirozeném 
vyhledávání můžete počítat měsíčně (při zachování CTR z Search Console za 

poslední měsíc 2,86 %) s více než  54 936 novými návštěvníky vašeho 
webu. Tyto fráze jsou zatím zcela nevyužitý potenciál. 

To ale není vše! Samozřejmě dalším velkým tématem je, zda pro 1 866 frází 
pro které alespoň jeden vyhledávač přiřazuje vstupní stránku, je optimalizováno 
zcela správně a není-li i zde prostor pro další akvizici návštěvníků. 

Z 30 nejhledanějších frází máte pozici na Google jen u 2 frází a z toho je 1 na 
první stránce ve výsledcích vyhledávání. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Pokud vezmeme vše toto v potaz tak potenciál, který má aktuální web, tak se 

jedná o cca 60 487 návštěv měsíčně navíc oproti stávajícím 5 550, což je nárůst 

o jeden řád. 

Ukazuje to jednu věc. Je třeba optimalizovat na více stránek, abychom byli 
úspěšnější. Obecně platí, že strukturu webu je třeba rozšířit. Čímž samozřejmě 
narůstá potenciál získané návštěvnosti z přirozeného hledání. 

  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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2. Co s tím? A co dál? 

Máte v ruce velmi komplexní dokument pro online marketing. Doporučuji 
postupovat následovně: 

2.1. Stručná verze 

 Upravit strukturu a obsah webu dle kapitoly 3 a nastínění v kapitole 1. 
 Optimalizovat vstupní stránky dle kapitoly 4. 
 Získávat odkazy na vstupní stránky a propagovat web – zlepšovat jeho pověst 

– kontinuální link building. 

2.2. Detailnější postup 

 Podle seznamu neexistujících vstupních stránek vytvořit nové stránky a tyto 
nové URL doplnit do přílohy v Excelu k daným frázím do sloupečku URL 
(nahradíte touto novou URL v patřičných řádcích vždy slovo Neexistuje). 
Taktéž optimalizovat stránky se špatným umístěním (pozicí) nebo vytvářet 
nové stránky, které jsou zacíleny špatně (viz úvodní stránka). 

 Sloučit klíčová slova dle vstupní stránky (stačí seřadit dle vstupní stránky) a 
vytvořit množiny klíčových slov pro konkrétní vstupní stránky. Tedy získáte 
seznam klíčových slov pro každou novou i starou stránku. 

 Optimalizovat tyto důležité vstupní stránky (buď manuálně či automaticky) a 
vložit klíčová slova do všech vstupních stránek dle návodu v poslední 
kapitole. 

 Cílení klíčových slov a s nimi spojených vstupních stránek přidat do 
linkbuildingové strategie. Ideální na měření a správu je nástroj Collabim do 
kterého doporučuji důležité stránky vložit. 

 Na základě doporučení v analýze implementovat vhodné interní 
prolinkování do stránek. 

 Na základě vzorů hledání aktualizovat definici cílových skupin a persón. 
 Na základě analýzy klíčových slov upravit vaši PPC strategii. 
 Na základě analýzy klíčových slov upravit vaši obsahovou strategii. 

 

  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://www.collabim.cz/?p=pavelungr
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3. Detailní výsledky analýzy 

V analýze jsem zohledňoval velké množství klíčových slov (cca statisíce), ale po 
odstranění duplicit a pročištění dat jich zůstalo méně (cca 12 000) a ty mají větší 
potenciál pro využití. 

Fráze s malou nebo neměřitelnou hledaností sice nemůžete zcela zanedbávat 
(jsou zajímavé z hlediska obsahové strategie), ale z pohledu návratnosti investic 
pro nás nejsou tolik důležité. Ukazují nám vzory hledání, které uživatelé 
používají. 

 

3.1. Vzory klíčových slov a frází 
Vzory hledání získáváme na základě klasifikace klíčových slov a frází. Ve vašem 
případě jsme zvolili rozdělení klíčových frází do těchto základních skupin: 

Skupina frází Hledanost Konkurence % 
Produkt 2116699 17,44 
Typ produktu 423094 15,70 
Funkce 261016 15,96 
Umístění 208332 15,38 
Materiál 186994 15,89 
Vlastnost 78901 16,39 
Cena 57205 13,98 
Město 56487 13,19 
Značka 43316 18,05 
Pro koho 35818 14,27 
Služba 32093 14,82 
Barva 31152 15,45 
Dotazy 15534 13,04 

Analýza může navrhovat i fráze, které označují produkty, služby nebo 
informace, které zatím na webu nemáte stejně jako překlepové fráze. Také 
fráze, které jsou velmi obecné a s vaším webem souvisí jen okrajově. Rozumějte 
tomu prosím jako návrh na rozšíření nabídky (k diskusi), která může přivést 
další návštěvníky a potenciální zákazníky a obsahové okruhy, které jsou pro 
vás důležité a je přínosné je sledovat. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Jedná se o základní vzory hledání, které odrážejí chování uživatelů ve 
vyhledávačích. Po konzultaci s UX designérem, obsahovým stratégem a vašimi 
obchodními prioritami by se z nich měly skládat navigační mechanismy a 
obsahové sekce na webu.  

Grafy u dalších skupin vám slouží k lepšímu pochopení priorit a využití frází u 
konkrétní skupiny. 

3.2. Produkt 

V segmentu Produkt vidíme, jaké produkty, odpovídající vaší nabídce, lidé 
primárně hledají. Můžeme z nich usuzovat o tom, jaký potenciál z hlediska 
hledanosti mají jednotlivé produkty a zda by se nehodilo, například některé 
produkty s dobrou marží a hledaností, více priorizovat v rámci navigace. Jejich 
priorizace by vedla k přenosu více link-juice na tyto kategorie a pomohla tak 
nejen ve viditelnosti kategorie pro návštěvníky, ale i k lepší viditelnosti těchto 
kategorií ve vyhledávačích. 

 

  

Pro přehlednost dokumentu naleznete graf k této klasifikaci pouze v přiloženém Excelu. Má 

více než 300 segmentů. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Do tohoto segmentu spadají například tyto fráze (řazeno dle hledanosti): 

 mapa čr 
 sedací soupravy 
 mapa evropy 
 zahradní nábytek 
 nábytek 
 košík 
 dopravní značky 
 hodiny 
 nástěnné hodiny 
 kancelářské židle 
 ploty 
 nejlevnější nábytek 
 kancelářská židle 
 psací stůl 
 prodlužovací kabel 
 křížový laser 
 hydraulický zvedák 
 zátěžový koberec 
 sedací souprava rozkládací 

 

3.3. Typ produktu 
Segment typ produktu obsahuje dotazy, které upřesňují charakteristiku použití 
produktu a většinou jasně vymezují možnosti nebo místo, kde by se měl 
používat nebo k čemu slouží. 
 
Uživatelé, hledající tyto dotazy, již většinou řeší specifičtější problémy a mají 
představu o hodících se rozměrech/použití produktu. Tyto dotazy lze využít jako 
rozcestníky/subkategorie hlavních kategorií, které se dají založit na dotazech ze 
segmentu Produkt. 
 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Jedná se například o: 

 kancelářské židle 
 dopravní značky 
 kancelářská židle 
 konferenční stolek 
 kancelářské židle 
 pracovní deska 
 dopravní znacky 
 kancelářské křeslo 
 hydraulický zvedák 
 stolní lampa 
 parní mop 
 jídelní stůl 
 křeslo ušák 
 stojan na oblečení 
 držák na toaletní papír 
 dopravní značky a jejich význam 
 podložka pod notebook 
 chladící podložka pod notebook 
 domek na nářadí 
 nůžkový zvedák 
 kufr na nářadí 

  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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3.4. Vlastnost 

V této klasifikaci jsou zařazené fráze, které označují vlastnost produktů - o jakou 
se jedná velikost, rozměr, styl, kvalitu, apod. Toto rozdělení může posloužit jako 
podklad pro tvorbu dalšího filtrování. 

 

Jedná se o fráze jako: 

 led pásky 
 velký košík 
 nádrž 1000l 
 konferenční stolek na kolečkách 
 kancelářský papír a4 
 reflexní pásky 
 rustikální nábytek 
 led žárovky 
 staré mapy 
 profi nářadí 
 velké nástěnné hodiny 
 retro hodiny 
 zdravotní kancelářská židle 
 kufry na nářadí na kolečkách 
 ibc kontejner 1000l 
 židle na kolečkách 
 kvalitní sedací soupravy 
 sudy na vodu 200l 
 designový nábytek 
 ibc nádrž 1000l 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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3.5. Služba 

V tomto segmentu, díky rozdělení frází zjistíme, jakou službu, spojenou s 
vybranými produkty, lidé nejvíce hledají. Zda se jedná o prodej něčeho, výrobu,, 
b2b, apod. 

 

Jedná se o fráze jako: 

 b2b partner 
 čištění koberců 
 výroba razítek 
 palety prodej 
 čištění koberců praha 
 prodej palet 
 mereni vzdalenosti 
 výroba vizitek 
 výroba razítek brno 
 výroba kontejnerů 
 skartace dokumentů 
 palety na prodej 
 vyroba razitek 
 čištění koberců brno 
 tisk vizitek praha 
 prodej koberců 
 prodej nábytku 
 měření a regulace 
 úklid brno 
 prodej nábytku praha 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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3.6. Funkce 

V segmentu funkce najdeme dotazy, týkající se konkrétní funkcionality, 
očekávané od koncového produktu. Uživatelé, hledající tyto dotazy, mají jasnou 
představu u funkce, kterou by měl daný produkt splňovat. 

Jako nejlepší odpověď se v jejich případě dá brát výpis kategorie produktů, 
vyfiltrované na produkty, splňující jejich očekávání. Bylo by dobré zkontrolovat, 
zda odpovídající filtry k těmto dotazům na webu máme a zda jsou zaindexované 
ve vyhledávačích. 

 

Jedná se o fráze jako: 

 sedací soupravy 
 rozkládací pohovka 
 rozkládací křeslo 
 závěsné křeslo 
 sedací vak 
 sedací pytel 
 rozkládací křeslo na spaní 
 rostoucí židle 
 nádrž na vodu 
 sedací souprava rozkládací 
 polohovací křeslo 
 rohová sedací souprava 
 čerpadlo na vodu 
 závěsné wc 

 

http://www.pavelungr.cz/
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3.7. Umístění 

Do tohoto segmentu spadají dotazy, jasně specifikující produkty k umístění 
jejich používání (zahradní, venkovní, …). Mnoho z těchto dotazů je velmi 
hledaných a zasloužily by si proto vlastní kategorii.  

 

Jedná se o fráze jako: 

 zahradní nábytek 
 kancelářské židle 
 kancelářská židle 
 koupelnový nábytek 
 zahradní houpačka 
 zahradní altán 
 zahradní lehátko 
 kancelářské potřeby 
 kancelářské křeslo 
 zahradní lavice 
 koupelnová skříňka 
 kancelářský nábytek 
 zahradní nábytek výprodej 

3.8. Materiál 

Do tohoto segmentu spadají dotazy, vztahující se ke konkrétním požadavkům na 
materiál, ze kterého mají být produkty složeny. Uživatelé, hledající tyto dotazy 
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mají již velmi dobrou představu nejen o produktu, ale i vlastnosti jeho složení 
tak, aby odpovídalo jejich požadavkům. 

Pro tyto dotazy je nejlepší vstupní stránkou příslušná kategorie, s vyfiltrovanými 
produkty dle jejich materiálu. Bylo by dobré zkontrolovat, jestli na eshopu 
používáte odpovídající filtry, podle kterých uživatelé produkty hledají a zároveň 
jestli je máte správně pojmenované podle nejhledanější varianty.  

 

Jedná se o fráze jako: 
 betonové ploty 
 sádrokarton 
 dřevěné brikety 
 hliníkové profily 
 nábytek z palet 
 štípačka na dřevo 
 sádrokartonové desky 
 plastové plotovky 
 plastové desky 
 hliníkový žebřík 
 skládací židle 
 paletový vozík 
 dub sonoma 

 

3.9. Město 

Lokační dotazy, specifikující konkrétní destinaci, ke které se má produkt 
vztahovat. Ve vašem případě jde nejčastěji o mapy (a lokaci, která na nich má 
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být) nebo větší produkty, pro které si musí kupující dojet, aby si je odvezl, a proto 
je pro něj lokace důležitá. 

Jedná se například o fráze jako: 

 mapa prahy 
 mapy brno 
 mapy praha 
 popelnice brno 
 nábytek plzeň 
 nábytek jihlava 
 nábytek hradec králové 
 nábytek karlovy vary 
 nábytek liberec 
 nábytek ústí nad labem 
 nábytek praha 
 nábytek pardubice 
 cenová mapa praha 
 nábytek brno 
 mapa metra prahy 
 kancelářské židle ostrava 
 nábytek chrudim 

3.10. Barva 

Dotazy, spojené s konkrétní barvou produktů. Tyto dotazy se dají pokrýt za 
pomoci filtru barev produktů v jednotlivých kategoriích. 
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Jedná se například o fráze: 

 komoda bílá 
 bílá komoda 
 konferenční stolek bílý lesk 
 bílý nábytek 
 bílý psací stůl 
 šatní skříň bílá 
 konferenční stolek černý 
 konferenční stolek bílý 
 psací stůl bílý 
 červený koberec 
 bílý konferenční stolek 

 

3.11. Pro koho 

Identifikace, o jakého člena rodiny nebo jakou věkovou kategorii se v případě 
daného produktu jedná. Může nám říct více o některých specifikách, kterým by 
měly produkty odpovídat v případě tvorby vstupních stránek pro tyto dotazy. 

 

 dětská židle k psacímu stolu 
 křeslo pro seniory 
 dětský psací stůl 
 magnetická tabule pro děti 
 dětská jídelní židle 
 dětská otočná židle 
 dětská židle 
 dětské jídelní židle 
 psací stůl pro děti 
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3.12. Značka 

Uživatelé, hledající dotazy z tohoto segmentu, se prioritně zajímají o určitou 
specifickou značku produktů, kterou si chtějí zakoupit. Díky takto jasné 
představě budou mít větší pravděpodobnost udělat konverzi, proto je důležité 
takovéto dotazy pokrývat skrze filtry podle značek produktů v kategorii.  

Pro přehlednost dokumentu naleznete graf k této klasifikaci pouze v přiloženém Excelu. 

 

3.13. Cena 

Uživatelé, hledající tyto dotazy, spadají do kategorie lidí, kteří jsou cenově 
senzitivní. Dají se dobře odchytit na nějakou akci nebo slevu výměnnou za jejich 
aktivitu (například předání emailu k přihlášení do newsletteru). 

 

3.14. Dotazy 

Dotazovací fráze ukazují, jaké otázky ve vašem oboru lidé nejvíce hledají. 
Nejlepším způsobem, jak pokrýt tyto dotazy je tvorba návodů, které lidem co 
možná nejlépe odpoví na dotaz. Takový obsah se poté dá, v kombinaci 
s monitoringem, použít k zodpovídání dotazů uživatelů fór, a tak i získávání 
odkazů. 
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Do tohoto segmentu spadají například dotazy jako: 

 jak vyčistit koberec 
 jak tapetovat 
 jak třídit odpad 
 co je bozp 
 jak laminovat 
 jak ušít sedací vak 
 kde koupit palety 
 kde koupit bublinkovou folii 
 kde sehnat palety 
 bublinková folie kde koupit 
 jak odstranit oboustrannou lepící pásku 
 jaký ventilátor do koupelny 
 jak ušít sedací pytel 

 

Tyto skupiny a jejich vizualizace jsou důležité pro určování priorit. Jak 
v případě SEO, ale i v případě jiných kampaní online marketingu aneb co je 
důležitější a co ne z pohledu zájmu uživatelů v přirozeném hledání. 
Doporučuji pracovat přímo s daty na záložce Analýza a pokročilým filtrování 
v Excelu. 
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4. Další doporučení 

 Ve výsledcích vyhledávání je vidět, že se vám zbytečně indexují URL, které 
slouží pro tisk vybraného produktu. Tím se čerpá crawl budget (a může jej i 
snižovat) a robot tak prochází mnoho duplicitního obsahu. Díky průchodu 
těchto URL se naopak nemusí dostávat k URL, které si indexaci zaslouží. 
Doporučuji tedy v robots.txt zakázat crawlerovi procházení těchto URL. 

Příklad URL: 

https://www.kancelarska-zidle.cz/print.php?idz=37414&ids=923&idp= 

  

Návrh úpravy robots.txt: 

User-agent: *  

Disallow: /print.php?idz 

Sitemap: https://www.kancelarska-zidle.cz/sitemap.gz 

 

Ukázka z SERP Google: 

 

 Pravděpodobně bude potřeba se zaměřit na průchod robotů webem. Podle 
odhadu počtu zaindexovaných stránek na Seznam.cz je jich 29 100 a Google.cz 
jich je zaindexovaných cca 13 300 - je zde vidět, že se Googlu něco nezdá. 
Ovšem toto je na hloubkovou analýzu chování robotů vyhledávačů na webu. 
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5. Optimalizace vstupních stránek 

Poté co jsme si ukázali kam umístit důležité fráze, jak upravit strukturu webu a 
jaké vstupní stránky vytvářet, ukážeme si jak jednotlivé vstupní stránky 
optimalizovat.  

Všechny fráze je po rozšíření struktury a obsahu webu třeba vložit do vstupních 
stránek, a to zejména do titulků, meta description, nadpisů, interních odkazů 
a textů stránek (a dalších prvků), které chcete optimalizovat. V předchozí 
kapitole jsme si vysvětlili jaké kam. 

 

Schéma vhodných umístění klíčových slov na ukázkové stránce 
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Prioritu by měly mít fráze s vyšší důležitostí, nižší konkurencí a vyšší 
hledaností. Největší vliv na pozice stránek ve výsledcích vyhledávání na 
konkrétní dotaz mají tyto faktory, respektive tyto skupiny faktorů: 

   Klíčová slova v prvku <title> 
   Anchor texty (texty zpětných odkazů – interních i externích) a témata 

odkazujících stránek 
   Množství a kvalita zpětných odkazů 
  Klíčová slova ve viditelném obsahu stránky (text a nadpisy) 

5.1. Slučování stránek a diverzifikace frází 

Ještě před samotnou optimalizací je dobré sloučit klíčová slova podle stejné 
stránky. Na každou vstupní stránku je totiž možné umístit více podobných 
klíčových slov.  

Nově vytvořené stránky si prosím také doplňte do zaslané analýzy, tím pro 
každou frázi budete mít nějakou vstupní stránku – URL. 

Poté doporučuji vybrané fráze v příloze seřadit podle vstupní stránky. Tím se 
nám pod sebe dostanou fráze cílící na stejnou stránku a budeme vědět, které 
fráze máme na kterou stránku umisťovat. 

Doporučuji také fráze diverzifikovat – tzn. nedávat stejné klíčové slovo ve stejné 
formě duplicitně do všech prvků (titulek, meta description, nadpis H1, text 
stránky, drobečková navigace, název v menu), ale pokaždé použít jiné nebo to 
samé nějak obměňovat (jednotné/množné číslo, jiný slovosled, jiný pád atp.). 
V jednom tvaru je doplníte do titulku, v jiném do nadpisu, v jiném do textu atp. 

PŘEOPTIMALIZACE 
Díky rozšířenosti obecných SEO doporučení dochází často k jejich aplikaci bez 
kontextu a bez hlubšího chápání SEO problematiky. Kvůli tomu jsou na webu k 
vidění takové nešvary jako tapetování klíčovými slovy a kvůli tomu nepřirozeně 
velká frekvence klíčových slov v textech stránek.  

Tyto nevhodné techniky pramení zejména z dogmatického kopírování SEO 
pouček bez ohledu na smysluplnost takových akcí a efekt pro uživatele. 
Vyhledávače dokáží tyto nevhodné metody identifikovat a takto postiženým 
webům snižovat hodnocení nebo je i penalizovat.  
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Proto je důležité všechna níže zmíněná doporučení realizovat citlivě, s ohledem 
na kvalitní obsah webu a zejména na přínos pro uživatele. Musíme se řídit 
pravidlem, že nesmíme dělat nic, co bychom nedělali bez existence vyhledávačů. 

5.2. TITULEK STRÁNKY  

Titulek (tag <title>) každé stránky je nejdůležitějším místem pro umístění 
klíčových slov. Pokud mají stránky splňovat základní požadavky optimalizace, je 
nutné pro každou stránku vytvořit unikátní titulek a umístit do něj doporučená 
klíčová slova vztahující se k dané stránce. Titulek by měl být smysluplný, lákavý 
a vystihovat obsah stránky. Měli bychom do něj citlivě, s ohledem na jazykovou 
kvalitu a obsahovou atraktivitu, vložit klíčová slova. Větší váhu přitom mají 
slova na začátku titulku. Délka titulku by neměla přesáhnout délku definovanou 
vyhledávačem – nejčastěji je to 55 znaků (U Google to však může být více). 
Správnou délku titulku si ověřte pomocí nástroje Title tag preview tool. Častou 
chybou je používání stejného titulku pro všechny stránky. 

Detailní a komplexní návod na správnou tvorbu titulků najdete také v mém 
článku:  

 http://blog.bloxxter.cz/jak-napsat-titulek/ 

5.3. NADPISY  

Nadpisy, zvláště pak tagy <h1> a <h2> mohou také přispět k lepšímu hodnocení 
stránky uživateli a vyhledávači. Je proto vhodné používat na stránkách vhodně 
zvolené nadpisy obsahující klíčová slova. Každá stránka webu by měla 
obsahovat jeden unikátní nadpis nejvyšší úrovně <h1>. Vhodné je také použití 
jednoho nebo více nadpisů <h2>, <h3> nebo <h4> aj. Častou chybou je umisťovat 
logo do nadpisu <h1>. 

5.4. TEXT  

Na každé stránce by měly být alespoň 2-3 odstavce unikátního textu, které 
obsahují relevantní klíčová slova. Zároveň je nutné mít na paměti, že obsah 
stránek je primárně určen pro živé návštěvníky, a ne pro roboty. Proto je třeba, 
aby texty vypadaly přirozeně a nepůsobily přeoptimalizovaným dojmem. 
Důležitá klíčová slova by v textu měla být zvýrazněna tagy <strong> nebo <em>.  
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5.5. ODKAZY  

Přítomnost klíčového slova v textových odkazech zvyšuje relevanci cílové 
stránky, správný tvar odkazů je důležitou součástí vnitřního prolinkování webu. 
Proto je důležité používat na webu textové odkazy obsahující klíčová slova, a 
nikoli např. velmi často používaný text “zde”. Texty odkazů, vedoucích v rámci 
webu na určitou stránku, je vhodné mírně obměňovat s ohledem na různé 
varianty klíčové fráze.  

5.6. POPISEK (META DESCRIPTION)  

Popisek (meta description) je umístěn v hlavičce webu, v rámci samotného webu 
ho uživatel nevidí. Vyhledávače ale jeho obsah často zobrazují pod titulkem ve 
výsledcích vyhledávání. Tvar popisku ovlivňuje rozhodnutí uživatele, jestli na 
odkaz klikne nebo ne.  

Při vhodně zvoleném popisku je velká šance, že uživatel navštíví spíše vaše 
stránky než stránky konkurence, byť se její web nachází ve výsledcích 
vyhledávání o něco výše. Je proto velmi důležité používat přesně vystihující a 
lákavý popis stránky s výzvou k akci ideálně obsahující klíčová slova. Častou 
chybou jsou stejné popisky na celém webu nebo nevyplněné či příliš krátké 
popisky.  

Vyhledávač pak zobrazí text, který najde na stránce a který je zpravidla méně 
atraktivní, než by mohl být cíleně vyplněný popisek. Popisek stránky by měl být 
vždy unikátní pro jednotlivé stránky webu, mělo by jít o přirozený text do 160 až 
po cca 320 znaků. 

5.7. Filtry (fasetová navigace) 

Filtrování je neoddělitelnou funkcí nabídky na webových stránkách, zejména u 
e-shopů. Tato funkcionalita má pomáhat uživatelům i vyhledávačům procházet 
specifické stránky. Filtry musí být technicky řešeny tak, aby je mohly i 
vyhledávače procházet (bez parametrů) a zároveň filtry vytvořené vstupní 
stránky musí obsahovat aktuální a specifické informace pro tyto stránky. Proto 
každá položka filtru musí sloužit jako hypertextový odkaz, aby všechny varianty 
všech filtrů byly průchozí a indexovatelné vyhledávači. 

Stejně tak je třeba každou stránku vzniklou filtrováním obohatit o informace 
plynoucí z filtru ve všech důležitých on-page prvcích (titulek, Meta Description, 
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nadpis, popisek/text). Toto lze velmi urychlit automatizací těchto textů. Stejně 
tak doporučuji místo parametrů užívat v URL jiný oddělovač jako je např. – nebo 
/. Všechny filtrované URL by měly být také obsaženy ve speciální sitemap.xml. 

V případě velkého množství kombinací filtrů a vzniků mnoha set tisíc nebo 
miliónů stránek musíme vyhledávači znepřístupnit varianty kombinací 4 a více 
filtrovaných parametrů, aby nedocházelo k absolutnímu rozmělnění hodnocení 
podstránek a přelévání tzv. link-juice. 
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Mohu Vám nabídnout své 
další služby 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte 
mě jsem@pavelungr.cz @pavelungr 

www.pavelungr.cz 

+420 608 654 501 

pavelungr 

+PavelUngr 

Jaromírova 53, Praha 2 - Nusle 

KONZULTACE 
Pokud řešíte technické problémy, 
špatnou indexaci, nevhodnou 
informační architekturu a obsah 
nebo penalizace – pomohu vám 
najít řešení. 

ANALÝZY 
Na základě SEO analýz vám 
pomůžu nastavit web tak, aby 
úspěšně přiváděl spokojené 
zákazníky. 

 

ŠKOLENÍ 
Nerozumíte online marketingu? 
Chcete umět to co já? Potřebujete 
odbornou přednášku na vaši 
akci? Chcete školení na míru a 
zaškolit váš tým nebo pomoct v 
samovzdělávání? Pomůžu vám. 

REVIZE 
Pokud si nejste jistí, zda vaše 
agentura nebo freelancer odvádí 
dobrou práci, nechte si ode mne 
zpracovat audit, zjistíte, kde máte 
největší problém. 
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