
SEO analýza on-page faktorů 
www.toret.cz 

 
Cílem analýzy je rozbor webů z pohledu optimalizace pro vyhledavače (SEO) a to 
zejména z pohledu technického řešení a zpracování obsahu. Doplňující dotazy k této 
analýze prosím zasílejte elektronickou poštou na adresu jsem@pavelungr.cz, a to do 
nejpozději 10 pracovních dnů od odevzdání analýzy. 

 
Vypracoval Pavel Ungr 

Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je Pavel Ungr. Objednatel SEO 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 9. 6. 2017 
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SEO analýza technických a 
obsahových faktorů  
V této analýze naleznete všechny známé překážky vašich webových stránek 
z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Tyto překážky mohou bránit 
vyhledávačům efektivně procházet, zpracovávat a hodnotit váš web a poskytovat 
ho ve výsledcích vyhledávání.  

I. Technické on-page faktory 
Tato část se zabývá stavem webu po technické stránce, tedy skutečnosti týkající 
se zejména indexace, zdrojového kódu, nastavení skriptů, redakčního systému 
nebo komunikace vyhledávače s webovým serverem. 

II. Obsahové on-page faktory 
Další důležitou stránkou v oblasti optimalizace pro vyhledávače je obsah a 
klíčová slova. V této části najdete doporučení, jak nejlépe s obsahem a klíčovými 
slovy na vašem webu pracovat.  

Analýza klíčových slov 

Informace o vhodných klíčových slovech, podklady k definici cílových skupin a 
persón, shrnutí konkurenčnosti frází ve vašem oboru včetně doporučení 
nejvhodnějších klíčových slov a jejich vstupních stránek vám poskytne analýza 
klíčových slov, která není součástí tohoto dokumentu. Odpoví vám na otázky, 
co lidé ve vašem oboru hledají a jak na základě toho upravit váš web, aby se na 
nejhledanější fráze přiváděl z vyhledávačů co nejvíce kvalitní návštěvnosti. 

 Věnujte prosím pozornost následující kapitole, která shrnuje nejdůležitější 
doporučení a naznačuje směr, kterým byste se měli vydat, abyste odstranili 
největší překážky pro efektivní a úspěšnou optimalizaci pro vyhledávače. 

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

U vašeho webu lze považovat můžeme za největší problém považovat kombinaci 
technických problémů s JavaSciptem a nedostatek obsahu obsahu na stránkách. 
Z toho vychází valná většina chyb z pohledu SEO. 

Realizace doporučení uvedených v analýze povede k lepšímu procházení a 
indexování webu vyhledávači, a i k lepšímu a relevantnějšímu poskytování 
uživatelům vyhledávačů. 

Poté co zapracujete navržené úpravy je ideální postup následující: 

 Tvorba analýzy klíčových slov 
 Optimalizace vstupních stránek 
 Úprava struktury webu a interního prolinkování 
 Tvorba online marketingové a SEO strategie (a její realizace) 
 Optimalizace odkazového profilu a kontinuální linkbuilding  

Všechny navrhované úpravy a kroky musí být realizované konzistentně s vizí 
celého týmu i obchodní strategie. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Technické on-page faktory 

1. Indexace vyhledávači [priorita1 2] 
 Doba realizace: týden3 
Přínos: nárůst návštěvnosti o 30-50%. 

Indexace ze strany vyhledávačů je jedním z nejdůležitějších bodů optimalizace 
pro vyhledávače. Jedná se o technický proces, který vede k uložení stránek 
vašeho webu do „paměti“ vyhledávače, aby je mohl zpětně poskytovat ve 
výsledcích vyhledávání. V případě, že vyhledávače nemají zaindexovány všechny 
důležité stránky, nemohou je poskytovat uživatelům ve vyhledávání. 

Platí zde, čím více neduplicitních indexovaných stránek, tím více stránek, ve 
kterých mohou vyhledávače hledat klíčová slova, která následně mohou 
poskytovat ve výsledcích vyhledávání svým uživatelům. 

Google neposkytuje data o indexaci v nástroji Search Console. Je to pravděpodobně způsobené duplicitními 
verzemi webu. 

Zdroj informaci o indexaci Počet indexovaných stránek 

Google (operátor site:) 14 6004 

Seznam (operátor site:) 673 

Search console Google neposkytuje data 

Search console (sitemap.xml) Sitemap index není vložen 

Screaming Frog 413 

Data o indexaci z různých nástrojů 

                                              
1 Jak moc je daný bod důležitý vyřešit, čím více hvězdiček , tím více důležitější. 
2 Čím více hvězdiček, tím důležitější problém je. 
3 Můj laický odhad bez hlubší znalosti vašeho technického řešení a procesů. 
4 Totot číslo je ovlivněno velkým množstvím subdomén, nelze ho považovat ze relevantní. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Z této tabulky je jasně vidět, že i když nemáme k dispozici příliš dat existuje 
opravdu jistý rozdíl mezi počtem zaindexovaných stránek vyhledávačem Google 
a existujících stránek průchozích nástrojem Screaming Frog. Pro ověření této 
hypotézy jsem otestoval sitemapy s 383 URL z vaší a na Google není 
zaindexováno 796 URL (43%) na Google velký problém nemá, ale větší problém je 
vidět u vyhledávače Seznam. 

 

 

 

90%

10%

Indexace Seznam.cz

Indexováno Neindexováno

99%

1%

Indexace Google

Indexováno Neindexováno

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Vyhledávač Seznam ze sitemap neindexuje například tyto URL: 

 http://toret.cz/news/woo-xml-feeds-verze-3-2-1-opravuje-
nekompatibilitu-dostupnostniho-feedu/ 

 http://toret.cz/codeus_portfoliosets/wodpress-pluginy/ 
 http://toret.cz/o-nas/vladislav-musilek-en/ 
 http://toret.cz/news/quick-order-woocommerce-nyni-ve-verzi-1-1-2/ 
 http://toret.cz/codeus_client/woocommerce/ 
 http://toret.cz/portfolios/dnatravel-eu/ 
 http://toret.cz/news/woocommerce-cart-popup-plugin-kompatibilni-

woocommerce-3-0/ 
 http://toret.cz/codeus_portfoliosets/wordpress-sablony/ 
 http://toret.cz/codeus_quickfinders/woocommerce/ 
 http://toret.cz/wp-taxonomies-pages/  

 

Poté jsem si udělal seznam všech dostupných URL (nejen sitemap) a otestoval je 
na indexaci ve vyhledávačích: 
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Nelze vždy jednoznačně potvrdit, co vše problémy s indexací. Podle mého 
expertního odhadu to mohou způsobovat kombinace problémů, o kterých 
mluvím v dalších částech analýzy jako: 

 nevhodné užití JavaScriptu - nedostatečné interní prolinkování – 
kapitola 3, 

 prázdné stránky, text na stránkách – kapitola 16 

Seznam nezaindexovaných URL najdete v příloze. 

Řešení: 

Doporučuji upravit technické i obsahové řešení webu tak (pročtěte prosím 
důkladně doporučení dále v analýze), aby žádný z výše zmíněných problémů 
nebyl nadále překážkou k indexaci (byl vyřešený). Poté seznam všech 
nezaindexovaných URL na webu umístěte do některé ze sitemap a pošlete je 
manuálně do formulářů vyhledávačů, které vysílají pokyn crawlerům 
k návštěvě stránky. 

Pro Google je to formulář na 
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?. Pro Seznam 
https://search.seznam.cz/pridej-stranku.  

 V tomto bodu není navrženo konkrétní řešení, protože je složeno z řešení dalších, níže 
zmíněných bodů. 
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http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
https://search.seznam.cz/pridej-stranku
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2. Nevhodné přesměrování [priorita ] 
 Doba realizace: 5 minut 
Přínos: minimální, jedná se jen o drobnou opravu nepodstatné URL z pohledu SEO 

Přesměrování je cenným pomocníkem v SEO. Nevhodně používané však může 
spíše ublížit. Správné je používat nezřetězené 301 přesměrování. 

 Na webu neexistuje žádný problém s přesměrováním. 

Jediný problém je s URL http://toret.cz/pokladna/, která je přesměrována pomocí 
kódu 302 (správně by mělo být 301) na http://toret.cz/pokladna/. Nicméně tato 
URL není z pohledu vyhledávačů důležitá. 

Řešení: 

Bude lepší, abyste přesměrování 302 změnili na 301. Poté doporučuji URL 
zakázat k procházení v robots.txt pomocí direktivy: 
 
User-agent: * 
Disallow: /pokladna/ 

3. Navigace a interní prolinkování [priorita ] 
 Doba realizace: dny práce 
Přínos: zlepšení hodnocení stránek i jejich prindexovatelnost 

Interní prolinkování je důležitým faktorem optimalizace pro vyhledávače, 
usnadňuje indexaci a pozitivně ovlivňuje distribuci hodnocení (ranků) 
jednotlivých stránek webu. Každý web by proto měl mít dostatek smysluplných 
interních odkazů, aby tyto odkazy usnadnily procházení webu i pomohly 
přelévat „link juice“ mezi stránkami. Interní prolinkování je velmi důležité. 
Zlepšuje hodnocení jak jednotlivých stránek, tak celého webu. 

Na vašem webu se interní prolinkování objevuje ve formě běžné navigace, 
drobečkové navigace v sekci Obchod, souvisejících produktů na detailu produktu 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://toret.cz/pokladna/
http://toret.cz/pokladna/
http://moz.com/learn/seo/internal-link
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a štítky. Zcela chybí například odkazy z produktů na stránky s podobnými 
parametry, z popisků produktů, slovníček pojmů nebo z popisků kategorií a 
šítků. Chybou je i nevhodné zobrazení výpisu kategorie pomocí JavaScriptu, což 
způsobuje že odkazy z kategorií a odkazy na související produkty jsou pro 
vyhledávače neviditelné. Jak tyto stránky vyhledávače vidí vidíte níže: 

 

 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Jednotlivé kategorie služeb nemají samostatnou vstupní stránku nebo na ni 
nejsou prolinkované, což je chyba. 

 

Řešení: 

Konkrétní návrhy na systémové interní prolinkování dává smysl navrhnout 
až na základě analýzy klíčových slov a návrhu struktury webu (informační 
architektury) včetně drátového modelu, ale i tak už nyní bych rád doporučil 
některé formy interního prolinkování: 

 Přidejte odkazy na detaily služeb. 

 Rozšiřte popisek na produktové stránce aby byl více vypovídající o dané, 
produktu. Tam poté doplňte relevantní odkazy na související stránky. 

 Vytvořte slovníček pojmů a jednotlivé pojmy (WooCommerce, Doprava za 
dobírku atp.), vyskytující se v obsahu s těmi provažte slovníček interními 
odkazy. 

 Vytvořit další navigaci podle typu užití, nebo podle typu nakupujícího a jeho 
potřeb – konkrétní zadání vzejde z připravovaných drátových modelů. 

 Opravte vypisování odkazů JavaScriptem, odkazy musí být viditelné i bez 
JavaScriptu. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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 Do kategorií a štítků přidejte text do kterého můžete přidat další interní 
odkazy. 

4. Robots.txt [priorita ] 
 Doba realizace: 5 minut 
Přínos: Zlepšení prondexovanosti ve vyhledávačích 

Všechny webové stránky by měli mít v kořenovém adresáři soubor robots.txt. 
Tento soubor umožňuje nastavit, aby roboti vyhledávačů neměly přístup na celý 
web, nebo pouze na některé stránky. 

V souboru robots.txt chybí odkaz na sitemap index. 

Doporučuji do robots.txt přidat odkaz na sitemap: 
 
Sitemap: http://toret.cz/sitemap_index.xml 

5. Sitemap.xml [priorita ] 
 Doba realizace: 60 minut 
Přínos: zlepšení důvěryhodnosti sitemap i její větší prondexovatelnost 

Lepší indexaci webu pomáhá také mapa stránek ve formátu XML (sitemap.xml). 
Tento soubor pomáhá robotům vyhledávačů snáze a rychleji stránky 
zaindexovat, což může mít význam zejména u rozsáhlých webů. Podrobné 
informace o XML sitemap najdete na webové adrese http://www.sitemaps.org/. 

Při generování stemap.xml je třeba vždy prověřit, zda URL odesílané 
v sitemap.xml nejsou: 

 duplicitní,  
 kanonizované nebo přesměrované na jinou URL, 
 bez dostatečného množství obsahu. 

Kontroloval jsem sitemap.xml a ukázalo se, že: 

 1 URL je přesměrovaná http://toret.cz/pokladna/  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://www.sitemaps.org/
http://toret.cz/pokladna/
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 Několik URL odkazuje na stránku bez obsahu jako např. 
http://toret.cz/codeus_client/woocommerce/  

Řešení: 

Doporučuji na vaší straně pravidelně kontrolovat, zda sitemap neobsahuje 
výše zmíněné nevhodné URL. V případě, že ano, je třeba nevhodné URL ze 
sitemap odstranit nebo duplicitní či obsahově slabé URL vylepšit – což je 
právě váš případ. 

Další doporučení s nižší prioritou [priorita ] 

Doporučuji také více pracovat s doporučeními pro vyhledávače jako 
je frekvence návštěvy robota a doporučit mu ideální frekvenci návštěv 
pomocí parametrů <changefreq>monthly</changefreq> a <lastmod>2017-
02-15</lastmod>. Vybraným stránkám, které se často aktualizují nebo je to 
riziko vysoké, nastavit frekvenci větší a statickým stránkám (např. obchodní 
podmínky) zase nižší. Aktuálně máte v sitemap jen <lastmod/>. 

Více najdete na stránce s definicí protokolu sitemap.xml 
http://www.sitemaps.org/protocol.html.   

6. Chyby stránek [priorita ] 
 Doba realizace: 2 hodiny 
Přínos: zlepšení důvěryhodnosti webu 

V Search Webmaster Tools je možné najít chyby 404. Další možné chyby 
přikládám do přílohy zjištěné nástrojem Screaming Frog. Velké množství chyb 
na webu může způsobit, že vyhledávače vnímají webové stránky jako 
nedůvěryhodné – 21 (SC) + 54 (SF)  chyb 404. 

 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://toret.cz/codeus_client/woocommerce/
http://www.sitemaps.org/protocol.html
https://www.google.com/webmasters/tools/crawl-errors?hl=cs&siteUrl=https://zlataky.cz/#t2=1
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Chyby 404 jsou přirozená součást webu. Ale pouze v případě, že se jedná o URL, 
které už neexistují, existovat nemají a neexistuje pro ně alternativa pro 
přesměrování. 

Řešení: 

Projděte si seznam chyb 404 a posuďte, zda některé URL nemají přece jen 
existovat anebo zda nemají vhodnou alternativu k 301 přesměrování. Pokud 
tomu tak je odstraňte technické problémy, které je způsobují nebo nastavte 
správně 301 přesměrování. 

Doporučuji se chybám 404 kontinuálně věnovat, odstranit problémy které je 
způsobují a poté je v Search Console je označit jako vyřešené. 

7. Https [priorita ] 
 Doba realizace: 5 hodin 
Přínos: zlepšení bezpečnosti webu pro uživatele 

Dle současných standardů bezpečnosti je vhodné, aby e-shopy běžely na https 
protokolu. Výhody https protokolu shrnuje v článku Bohumil Jahoda. Google se 
před časem vyjádřil, že weby na https protokolu bude také lépe hodnotit. Https 
certifikát je taky velice levný, není tedy důvod, proč by web neměl běžet na 
https. 

Váš web má běží správně na https protokolu. Bohužel zároveň běží i na http 
protokolu. 

Prosím proveďte správné přesměrování z http na https verzi. Nejlepší seznam 
kroků pro správný přechod na https a přesměrování najdete v článku 
informačního architekta Seznam.cz Jaroslava Hlavinky na 
https://jakdelatseo.cz/checklist-pro-prechod-z-http-na-https/.  

Otestoval jsem váš web na bezpečnostní nedostatky pomocí nástroje Observatory 
a našel jsem nemalé nedostatky. Posuďte sami: 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://jecas.cz/https
http://blog.bloxxter.cz/google-oznamil-ze-weby-https-budou-lepe-hodnocene-ve-vyhledavani/
http://blog.bloxxter.cz/google-oznamil-ze-weby-https-budou-lepe-hodnocene-ve-vyhledavani/
https://jakdelatseo.cz/checklist-pro-prechod-z-http-na-https/
https://observatory.mozilla.org/analyze.html?host=www.iventilatory.sk
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Řešení: 

Doporučuji výsledek testu probrat s vaším vývojářem a pokusit se úpravami 
na webu získat lepší ohodnocení než F. 

8. Rychlost webu a velikost stránky [priorita 
] 

 Doba realizace: 1 den 
Přínos: zlepšení hodnocení webu vyhledávači a lepší uživatelský zážitek 

V případě, že velikost stránky je velká a doba načítání stránek na pomalejších 
připojeních trvá déle, hrozí, že uživatel stránku opustí ještě před jejím načtením. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Vyhledávač Google hodnotí rychlost stránek jako jeden z hodnotících faktorů a 
všechny stránky nahrávající se více než 1,5 sekundy hodnotí jako pomalé. 

Podle čísel z Chrome Dev Summit 2015 se prodleva 1 vteřina rovná o 11 % 
nižšímu počtu zobrazených stránek. Lidé mají zkrátka menší tendenci kliknout 
na další odkaz na stránce, když tuší, že se bude načítat dlouho. 

Při používání pomalého mobilního internetu s omezeným datovým objemem 
může být potom pomalost stránky důvodem web vůbec nenavštívit. 

Jako obecné vnímání rychlosti se většinou uvažuje následující. 

 Do 100 milisekund je odezva stránky brána jako okamžitá. 
 100–300 ms znamená skoro nepostřehnutelné lehké zdržení. 
 0,3–1 vteřina už je postřehnutelná, ale člověk se stále na web soustředí. 
 1 vteřina a víc – „přepnutí“ myšlenek na něco jiného. 

Ideální je se tak vejít do 1 vteřiny. Google vyžaduje načtení stránky na 
jakémkoliv internetovém připojení do 2, maximálně 3 sekund. To nutně 
neznamená, že do té doby musí být načtena celá stránka – stačí alespoň obsah, 
který už může návštěvník prohlížet. 

Podle testu Webpagetest se úvodní stránka při prvním načtení načítá za 2,9 
sekund. http://www.webpagetest.org/result/170618_8K_CZD/  

 

Podstránka http://toret.cz/kategorie-produktu/doprava/  za 3,4 sekund. 

http://www.webpagetest.org/result/170618_16_CZM/  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://googlewebmastercentral.blogspot.cz/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html
http://www.webpagetest.org/result/170618_8K_CZD/
http://toret.cz/kategorie-produktu/doprava/
http://www.webpagetest.org/result/170618_16_CZM/


 

  

    

  16 z 28 

 

SEO analýza www.toret.cz 

www.pavelungr.cz  |  jsem@pavelungr.cz  |  +420 608 654 501  |  IČO: 01889478 

 

 

Situace není příliš problematická, web se pohybuje mezi 2,5 – 3,5 sekundami na 

načtení což není příliš, přesto jdou zde příležitosti ke zlepšení. 

Řešení: 

Doporučuji optimalizovat web na rychlost a ideální strategii doporučuji 
probrat s vaším vývojářem. Z těchto testů je například vidět, že kešování a 
další optimalizační techniky nejsou ideálně nastaveny. 

9. URL 
 Doba realizace: - 
Přínos: - 

URL by měla být co nejjednodušší, bez nadbytečných textů a znaků rozmělňující 
klíčová slova. Pokud obsahuje parametry, neměl by jejich počet být velký. V 
ideálním případě by měl být pouze jeden. URL nesmí obsahovat personalizační 
parametry (např. session id). Pro oddělení klíčových slov v URL je vhodné 
používat znaky jako je spojovník nebo lomítko.  

Řešení: 

 Zkontrolováno a na vašem webu není problém. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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10. Nevhodně řešené stránkováni [priorita ] 
 Doba realizace: 30 minut 
Přínos: zlepšení proindexovanosti webu a pročištění indexu 

Problémy s indexací může způsobovat i nevhodně řešené stránkování. Do indexu 
vyhledávače potřebujeme dostat vždy jen první stránku kategoriemi typicky 
http://toret.cz/kategorie-produktu/woocommerce-pluginy/. Další stránku (a 
všechny následující) jako http://toret.cz/kategorie-produktu/woocommerce-
pluginy/page/2/ v indexu nepotřebujeme (návštěvníkovi z vyhledávače stačí 
úvodní stránka kategorie), ale chceme, aby robot vyhledávače tyto stránky 
procházel a indexoval odkazy na detaily v nich obsažené.  

Máte správně implementovanou direktivu rel=“next/prev“ od Google, tu ale 
Seznam ignoruje a řešení pro Seznam se na webu neobjevuje. 

Řešení: 

Proto by druhá a všechny další stránky v stránkování měly mít v hlavičce 
stránky direktivu robots <meta name="robots" content="noindex, follow" 
/>.  

11. Nevhodně řešená filtrace 
 Doba realizace: - 
Přínos: - 

Filtrování je neoddělitelnou funkcí nabídky na webových stránkách, zejména u 
e-shopů. Tato funkcionalita má pomáhat uživatelům i vyhledávačům procházet 
specifické stránky.  

 Na vašem webu se filtrace neobjevuje. 

12. Mobilní web [priorita ] 
 Doba realizace: 30 minut 
Přínos: lepší hodnocení webu a uživatelský zážitek 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://toret.cz/kategorie-produktu/woocommerce-pluginy/
http://toret.cz/kategorie-produktu/woocommerce-pluginy/page/2/
http://toret.cz/kategorie-produktu/woocommerce-pluginy/page/2/
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Stejně jako https je i web přívětivý pro mobilní zařízení pro Google signál, na 
základě, kterého zlepšuje webům hodnocení v mobilním hledání. 

Váš web není 100 % uzpůsobený pro mobilní zařízení. Ve vašem případě je to jen 
15 stránek, ale je třeba se tomu věnovat, protože Google přidává hodnocení (a 
ubírá) na základě přívětivosti pro mobilní zařízení a připravuje mobilní index, 
který by měl být primární pro hodnocení stránek. 

 

Řešení: 

Doporučuji web upravit tak, aby splňoval všechny požadavky přívětivosti 
k mobilním zařízením.  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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13. Duplicitní a podobné stránky [priorita ] 
 Doba realizace: 2 dny 
Přínos: lepší indexovatelnost i hodnocení webu vyhledávači 
 

Každá stránka s jedním obsahem, která je přístupná z více URL, je označována za 
duplicitní. Takové URL mohou škodit správné indexaci a tříštit sílu odkazů 
směřující na stránky. Proto je žádoucí, aby se duplicity na webu nevyskytovaly. 

Na vašem webu se objevuje množství duplicit. Jejich seznam můžete najít opět 
v Search Console, kde v reportu Vylepšení kódu HTML najdete seznam 
duplicitních titulků a meta description které signalizují seznam duplicit na 
webu.  

Jedná se například o duplicitní stránky: 

 Stránky ve stránkování – řešíme v kapitole 10, 
 duplicitní obsah na http a https verzi – řešíme v kapitole 7, 
 částečné duplicity titulků a meta description – najdete v Search 

Console – řešíme v kapitole 15. 

Řešení: 

Dle konkrétních doporučení ve výše zmíněných kapitolách proveďte úpravy. 

 V tomto bodu není navrženo konkrétní řešení, protože je složeno z řešení dalších, níže 
zmíněných bodů. 

14. Stránky vracející chybový kód 404 [priorita 
] 

 Doba realizace: - 
Přínos: - 

Ačkoliv stránka 404 není typickým SEO faktorem, může hrát svou roli v případě 
odchodu při setrvání uživatelů vašeho webu. Musí jasně informovat, co se právě 
stalo a nabízet řešení stávající situace - třeba i vtipnou formou.  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=cs&siteUrl=http://toret.cz/
https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=cs&siteUrl=http://toret.cz/
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To vaše stránka bohužel zcela nedělá nedělá. 

Odeberte ze stránky 404 zbytečné informace v angličtině a naopak doplňte 
informace o tom , co se právě stalo a nabízet řešení stávající situace - třeba i 
vtipnou formou. 

 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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Obsahové on-page faktory 

15. Práce s titulky a Meta Description [priorita 
] 

 Doba realizace: dny práce 
Přínos: lepší hodnocení webu, zvýšení CTR, zlepšení indexace 

15.1. Titulky 

Titulek (tag <title>) každé stránky je nejdůležitějším místem pro umístění 
klíčových slov. Větší váhu přitom mají slova na začátku titulku. Titulky by měly 
vyjadřovat charakteristiku stránky - používání stejného titulku pro všechny 
stránky je častá chyba. Délka titulku by neměla přesáhnout cca 55 znaků. 

Pokud mají stránky splňovat základní optimalizaci, je nutné pro každou stránku 
vytvořit unikátní titulek pro každou URL a umístit do něj relevantní klíčová slova 
vztahující se k dané stránce. 

15.2. Meta Description 

Vyhledávače často zobrazují obsah tagu <meta name="description"> ve 
výsledcích vyhledávání. Je proto velmi důležité používat přesně vystihující popis 
stránky obsahující klíčová slova. Zvolený popis může ovlivnit rozhodnutí 
potenciálního zákazníka, jestli na odkaz klikne, nebo ne. 

Popisek stránky by měl být vždy unikátní pro jednotlivé stránky webu, mělo by 
jít o přirozený text a v ideálním případě by měl mít délku do 150 - 160 znaků. 

Meta Description nemají sice vliv na SEO jako hodnotící faktor. Přesto jsou 
důležité jako prvek, který v SERPu dokáže zviditelnit daný výsledek a zvýšit jeho 
CTR. Takový Meta Description musí být lákavý, unikátní a nesmí být moc 
dlouhý. 

 Titulky a Meta Description obsahují chyby. Jsou často duplicitní 
(zejména z důvodu shodného názvu), příliš krátké i příliš dlouhé. 
Seznam nevhodných titulků a meta description najdete v Search 
Console a také v příloze. 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=cs&siteUrl=http://toret.cz/
https://www.google.com/webmasters/tools/html-suggestions?hl=cs&siteUrl=http://toret.cz/
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Řešení: 

Doporučuji proto tyto obsahové prvky přepsat, aby byly unikátní a nepříliš 
dlouhé. Prodáváte jimi váš produkt, službu nebo informaci na stránce, takže 
mohou obsahovat číslice, dynamická slovesa nebo prodejní argumenty. 
Titulek musí být lákavý, popisný a měl by obsahovat klíčová slova. Kompletní 
návod najdete na http://blog.bloxxter.cz/jak-napsat-titulek/.  

 Hezkým příkladem jak správně pracovat s titulky a Meta Description 
může být třeba český e-shop Vaše čočky. 

 

 Ve vašem případě oba prvky nejsou vždy realizované ideálně (nelákavé, 
bez prodejních argumentů, nerelevantní) například zde: 

 

Jak vidíte titulky jsou obecné, bez argumentu kliknout a v popiscích najdeme jen 
jakýsi text získaný ze stránky. Takto uživatele zaujmout nemůžeme. 

 

  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://blog.bloxxter.cz/jak-napsat-titulek/
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16. Texty na stránkách [priorita ] 
 Doba realizace: dny práce 
Přínos: lepší indexace stránek, zlepšení interního prolinkování 

Každá stránka by měla obsahovat alespoň 2-3 odstavce unikátního textu s 
dostatečným výskytem klíčových slov. Texty by měly obsahovat klíčová a 
přínosné informace pro uživatele. Zároveň je nutné dodržovat základní pravidlo, 
že obsah stránek je primárně určen pro lidi, je tedy nutné zachovávat 
přirozenost textů tak, aby nepůsobily přeoptimalizovaným dojmem. 

Ve vašem případě štítky ani kategorie neobsahují žádné texty. U štítků je to 
mnohem horší protože neobsahují žádný text. 

 

Doplňte na zmíněné sekce stránek dostatek textu, který stránkám dává 
smysl. Měl by popisovat obsah stránek a obsahovat klíčová slova. Základní 
ukázku pro práci se štítky ukazuji například na: 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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TIP: 

Někdy není únosné psát všechny texty ručně, proto se používá 
metoda tzv. automatických textů. Pro danou kategorii, detaily 
strojů či skupiny kategorie copywriter vytvoří několik typů 
univerzálních textů obsahující zaměnitelné prvky – proměnné 
(výrobce, barva, velikost), které se mění dle toho, kde se takový 

automatický text zobrazuje. Touto metodou rychle docílíme unikátních a 
relevantních textů na každé URL. 

17. Optimalizace obrázků [priorita ] 
 Doba realizace: den 
Přínos: navýšení návštěvnosti z vyhledávání přes obrázky 

Umisťování obrázků ve výsledcích vyhledávání a akvizice návštěvnosti přes 
Google nebo Seznam obrázky může být ve vašem oboru důležitým prvkem. 
Optimalizace obrázků se řídí několika pokyny: 

 Jméno, atribut ALT musí obsahovat cílenou frázi  
 Okolní text kolem obrázku ji musí také obsahovat, ideálně když je ještě 

tučně. Ideálně když se vtvoří popisek obrázku, jako mám třeba na 
http://blog.bloxxter.cz/1-poznamky-k-aktualni-aktualizaci-na-google/ 
(popisek screenshotu SERPu Google) 

 Název obrázku by měl také obsahovat klíčová slova  
 Následnou URL přidat i do OpenGraphu image, aby se zobrazovala při 

sdílení na sociálních sítích 
 K obrázku přidat i strukturovaná data https://schema.org/image  
 U obrázku používat parametr srcset="obrazek-maly.png 800w, obrazek-

stredni.png 1024w, obrazek-velky.png 1920w" pro mobilní zařízení 
 Obrázky by měly být v dobré kvalitě  
 Google preferuje rozdělení obrázků do adresářů a to ať už podle 

rozměrů, data anebo podle zaměření 
 Google vyzývá tvůrce obsahu, ať optimalizují obrázky. Patří sem 

například ořezávání prázdných bílých ploch, které pak jde nahradit 
odsazením, využíváním 8-bitových PNG anebo GIF pro ilustrace, 
naopak u barevných a kvalitních fotografií to s redukcí velikosti na 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
https://schema.org/image
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úkor kvality nepřehánět. Dále používat Progressive mode u JPG či 
Interlaced u 24-bitových PNG. 

 Obrázek musí být ve formátu .jpg, .png, .gif  
 Obrázek musí mít minimální rozměry 100 x 75 pixlů 
 Poměr stran je pevně stanoven na 4:3 
 Do stránky musíte vložit krom samotného obrázku i tag <link 

rel="previewimage" href="IMAGEURL" />. Tag se přidává do hlavičky 
stránky. 

Na vašem webu se optimalizaci obrázků věnujete na velmi základní úrovni, a to 
pomocí názvu souboru a atributu ALT bez přidané hodnoty. Popisek, okolní text a 
další hodnoty řešeny nejsou. 

Doporučuji implementovat všechny výše doporučení doporučené tipy na 
optimalizaci obrázků. Pozor, nedoporučuji ale kvůli tomu měnit URL obrázků. 
Pokud by to bylo nezbytné nezapomeňte na 301 přesměrování. 

  

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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18. Strukturovaná data [priorita ] 
 Doba realizace: 2 hodiny 
Přínos: zvýšení CTR díky zajímavějšímu snippetu 

Strukturovaná data mohou zvýšit míru prokliku ve vyhledávání až o 30 %. 
Mohou vypadat například takto: 

 

Vaše stránky mají strukturovaná data implementovaná pouze pro 3 typy: 

  

Doporučuji implementovat vhodná strukturovaná data dle nápovědy Google a 
dokumentace Schema.org do vašich stránek. Pečlivě prověřte, že se vaše 
implementace shoduje s doporučením z nápovědy. Pokud vám nebudou 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
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fungovat mikrodata vyzkoušejte je nahradit mikroformáty, RDFa nebo JSON-
LD. 

Ve vašem případě doporučuji doplnit minimálně tato strukturovaná data: 

 Obrázky 

 Logo 

 Local business. 

 Interní vyhledávání. 

 Drobečkovou navigaci. 

 … a dle vaší úvahy i další. 

Můžete si projít kompletní dokumentaci schema.org 
http://schema.org/docs/schemas.html, tak nápovědu Google k strukturovaným 
datům https://support.google.com/webmasters/answer/99170?hl=cs. Další 
zajímavý zdroj k tématu: 

 http://builtvisible.com/micro-data-schema-org-guide-generating-rich-
snippets/ 

 

http://www.pavelungr.cz/
mailto:jsem@pavelungr.cz
http://schema.org/docs/schemas.html
https://support.google.com/webmasters/answer/99170?hl=cs
http://builtvisible.com/micro-data-schema-org-guide-generating-rich-snippets/
http://builtvisible.com/micro-data-schema-org-guide-generating-rich-snippets/

