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Abstrakt 

 Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje potřebné změny v oblasti SEO 

optimalizace webových stránek pro firmu DNA CZ. Navržená optimalizace by měla 

stránky dostat na co nejlepší pozici v internetových vyhledávačích a tím tak zajistit lepší 

návštěvnost webu a zvýšení tržeb. 

 

Abstract 

 The bachelor‘s thesis, based on analyse, suggests the necessary changes to SEO 

optimize web pages for the company Schody DNA CZ. Proposed site optimization 

should get the best position in the search engines and thereby ensure better attendance 

on the website and increase sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 SEO optimalizace, efektivní web, webové stránky, vyhledávače, zvýšení tržeb, 

DNA CZ, internet 

 

Keywords 

 SEO optimization, effective web, website, search engines, increase sales,  

DNA CZ, internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace práce 

 KOC, D. Optimalizace webových stránek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská, 2013. 60 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Dagmar Řešetková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci 

neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o 

právech souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 31. května 2013                                               …......….………………… 

                                podpis studenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Tímto bych chtěl poděkovat paní Ing. Dagmar Řešetkové za výborné vedení po 

celou dobu psaní práce, za její cenné rady, domluvení kontaktu, trpělivost a celkovou 

podporu. Dále děkuji panu Ing. Zdeňku Eichlerovi za výbornou spolupráci, za 

umožnění analýzy jeho stránek, za veškeré poskytnuté materiály, a také za oponenturu. 

Nejvíce bych však chtěl poděkovat celé své rodině za celkovou podporu po celou dobu 

studia a nejen studia.   



 

Obsah 
 

ÚVOD 11 

1   VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 12 

1.1   VYMEZENÍ PROBLÉMU 12 

1.2   CÍLE PRÁCE 12 

2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 13 

2.1   ANALÝZA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 13 

2.1.1   Marketingový mix 13 

2.1.2   SWOT analýza 14 

2.1.3   Porterův model pěti konkurenčních sil 16 

2.2   NÁSTROJE PRO ANALÝZU STRÁNEK 17 

2.2.1   Google Analytics 17 

2.2.2   Google Webmaster 17 

2.2.3   Seo-servis.cz 17 

2.2.4   Seonastroje.cz 18 

2.2.5   W3C validátor 18 

2.3   SEO OPTIMALIZACE 18 

2.3.1   Příparava na SEO 19 

2.3.2   SEO a zdrojový kód 21 

2.4   POZADÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 25 

2.4.1   Vyhledávače 25 

2.4.2   PPC reklama 26 

2.4.3   Vliv TOP pozic 27 

2.4.4   Možnosti pořízení webu 28 

2.4.5   Tagy 29 

2.4.6   Přístupnost webu 30 

2.5   SOUČÁSTI WEBU 31 

2.5.1   World Wide Web 31 

2.5.2   Programovací jazyky 31 

3   ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 34 

3.1   SPOLEČNOST DNA CZ, S.R.O. 34 

3.1.1   Základní informace 34 

3.1.2   Historie společnosti 34 

3.1.3   Prezentace DNA CZ 34 

3.2   ANALÝZA KONKURENCE 35 

3.2.1   Z pohledu společnosti 35 

3.2.2   Z pohledu SEO optimalizace 36 

 



 

3.3   MARKETINGOVÝ MIX 36 

3.3.1   Produkt 36 

3.3.2   Propagace 37 

3.3.3   Cena 37 

3.3.4   Místo 38 

3.4   SWOT ANALÝZA 38 

3.4.1   Silné stránky 38 

3.4.2   Slabé stránky 38 

3.4.3   Příležitosti 38 

3.4.4   Hrozby 39 

3.5   PORTERŮV MODEL PĚTI KONKURENČNÍCH SIL 39 

3.5.1   Riziko vstupu potencionálních konkurentů 39 

3.5.2   Rivalita mezi stávajícími konkurenty 39 

3.5.3   Smluvní síla odběratelů 39 

3.5.4   Smluvní síla dodavatelů 40 

3.5.5   Hrozba substitučních výrobků 40 

3.6   SOUČASNÝ STAV STRÁNEK 40 

3.6.1   Orientační analýza na Seo-servis.cz 40 

3.6.2   Absence klíčových slov 41 

3.6.3   Chování a přístup uživatelů na web 41 

4   VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 44 

4.1   VOLBA KLÍČOVÝCH SLOV 44 

4.2   OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK 47 

4.2.1   Odstranění HTML chyb 47 

4.2.2   Chybějící metatagy 47 

4.2.3   Vytvoření chybějících souborů 48 

4.2.4   Změna kódu vzhledem ke struktuře 48 

4.2.5   Změna hlavního titulku webu 50 

4.2.6   Oddělení kódu od stylu 50 

4.3   BUDOVÁNÍ ZPĚTNÝCH ODKAZŮ 51 

4.4   DALŠÍ ZEFEKTIVNĚNÍ WEBU 51 

4.4.1   Registrace do map 51 

4.4.2   Návrh admin zóny 52 

4.4.3   Zakoupení domény schodydna.cz 53 

4.5   DEJME O SOBĚ VĚDĚT 53 

5    EKONOMICKÉ PŘÍNOSY A ZHODNOCENÍ 54 

5.1   VÝDAJE 54 

5.2   PŘÍNOSY 55 

ZÁVĚR 56 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 57 



 

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, GRAFŮ 59 

SEZNAM PŘÍLOH 60 

I. PŘÍLOHA: ANALÝZA STRÁNEK PŘES GOOGLE ANALYTICS    

II. PŘÍLOHA: ANALÝZA PŘED A PO OPTIMALIZACI PŘES SEO-SERVIS.CZ  

III. PŘÍLOHA: VÝSLEDEK HLEDÁNÍ: BETONOVÉ SCHODY  

IV. PŘÍLOHA: SOUBOR ROBOTS.TXT  
V. PŘÍLOHA: SOUBOR SITEMAP.XML 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Úvod 

 Společně s rozrůstající se internetovou sítí a narůstáním významu internetu jako 

takového, vznikají posledních 10 let nové a nové obory, které se na této nejmocnější a 

největší síti světa uplatňují. Jedná se především o společnosti zabývající se 

webhostingem, provozem datacenter, tvorbou webových stránek, aplikací, softwaru a 

v neposlední řadě také optimalizací webu, která bude hlavní součástí mé bakalářské 

práce. 

 Obyčejnému uživateli by možná optimalizace webu nepřišla zas tak důležitá. 

Řekl by jsi, že pokud je stránka přitažlivá vizuálně a je po technické stránce funkční, tak 

je web dokonale optimalizovaný. Toto tvrzení je však pravdivé jenom na půl. Druhá 

strana se skrývá v samotném kódu stránky. Programování stránek má totiž svá daná 

pravidla, která je zapotřebí dobře znát a řídit se jimi. Na vzhledu a funkčnosti webu to 

uživatel nepozná, ale internetové vyhledávače už ano. A tím se dostáváme k jádru věci. 

 Internetové vyhledávače jsou dnes po informacích to nejcennější na internetu. 

Ročně se v této oblasti protočí řádově miliardy korun. Říkáte si, jak je možné, že se zde 

pohybuje tolik finančních prostředků? Základem je internetová reklama a zaplacení si 

prvních pozic ve vyhledávačích na daná klíčová slova, které uživatel do vyhledávače 

zadává. Je to dnes alfa a omega úspěšnosti na internetovém trhu a každý kdo se zde 

prezentuje chce, aby právě jeho firma se potenciálnímu zákazníkovi objevila jako první. 

 Tolik pár slov úvodem a nyní se pojďme na celou problematiku podívat 

detailněji. 
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1   Vymezení problému a cíle práce 

    1.1   Vymezení problému 

 Účelem bakalářské práce bude optimalizace webu www.schody-dna.cz dle 

současných SEO norem a požadavků. Jednotlivé stránky budu analyzovat přes SEO 

nástroje, které jsou volně k dispozici na webu. Veškeré nesrovnalosti budu poté 

analyzovat a upravovat dle stanovených standardů a to tak, aby web poskočil v pozicích 

výsledků vyhledávání. Součástí SEO optimalizace bude i návrh drobných úprav, aby se 

stal web efektivnější a přitažlivější pro potencionální zákazníky. Jako nadstavbu 

bakalářské práce budu navržené změny aplikovat na server, abych se ujistil, že mnou 

navržená optimalizace má smysl. Výsledky však budou součástí analýzy již mimo 

bakalářskou práci. Ty budete moci posoudit v době, kdy tuto práci čtete. 

 

    1.2   Cíle práce 

 Cílem práce je navrhnout optimalizační změny pro webovou stránku 

www.schody-dna.cz, která patří společnosti DNA CZ a to tak, aby se firma dostala na 

přední pozice ve vyhledávačích a zefektivnila tak svou prezentaci na internetu. Lepší 

postavení ve vyhledávačích by ji mělo zajistit více potencionálních zákazníků, zvýšit 

pravděpodobnost konverze a tím i tržeb. Vedlejším cílem práce bude navrhnutí pár 

změn mimo rámec optimalizace, abych redukoval okamžitou míru opuštění stránek. 
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2   Teoretická východiska práce    

   2.1   Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

      2.1.1   Marketingový mix 

 Marketingový mix jsou nástroje, kterými se firma snaží dosáhnout vytyčených 

cílů na trhu. Pro tyto nástroje se v samotné praxi zavedl pojem ,,marketingový mix". 

Mix z toho důvodu, že jednotlivé nástroje můžeme mezi sebou různě kombinovat a mají 

v jednotlivých situací a u různých produktů jiný vyznám a důležitost. Používání nástrojů 

marketingového mixu závisí na povaze produktu, tzn. od stádia životního cyklu až po 

výši marketingového rozpočtu, atd. Pro marketingový mix se používá zkratka 4P, která 

značí první písmena 4 základních prvků, tvořících marketingový mix [1]: 

 

 Product - Produkt 

 Promotion - Komunikace, Propagace 

 Price - Cena 

 Place - Místo, Umístění 

 

 V dnešní době se však můžeme setkat i s označením 4C, který nahrazuje právě 

model 4P. Změna je pouze ve výměně nástrojů, které však směřují podobným směrem 

jako nástroje 4P. Nástroje 4C jsou následující [1]: 

 

 Customer value - Hodnota pro zákazníka 

 Customer costs - Náklady 

 Convenience - Pohodlí 

 Communication - Komunikace 

 

 Můžeme si povšimnout, že nástroje marketingového mixu se v podstatě neliší. 

Jediné v čem jsou tyto prvky rozdílné jsou v jejich pohledu na věc. Zatím co 4P jsou 

orientovány spíše z pohledu firmy, tak 4C jsou spíše z pohledu zákazníka. Tzn. jak 

zákazník tyto nástroje vnímá a přijímá. Model 4P se však zdá být jako neúplný zejména 

pro firmy poskytující služby, a tak je snaha o jejich doplnění o další nástroje. V praxi se 

však ukazuje, že model 4P je dostatečný [1]. 
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Obr. č. 1: Marketingový mix  

(Zdroj: [2]) 

 

 

      2.1.2   SWOT analýza 

 Jde o univerzální analytickou techniku, která je zaměřená na zhodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů. Tyto faktory pak ovlivňují úspěšnost organizace nebo 

nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). SWOT analýza je 

v rámci strategického řízení používána jako situační analýza. Jejím autorem je Albert 

Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. století a její název vyplývá z 

počátečních písmen anglických slov u jednotlivých faktorů [3]: 

 

 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky  

 Opportunities - příležitosti 

 Threats - hrozby 

 

SWOT analýza hodnotí vnitřní a vnější faktory. 
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      Vnitřní faktory 

 Vnitřní faktory hodnotí silné a slabé stránky SWOT analýzy, kde jsou 

nejčastějšími vstupy například finanční analýzy organizace, hodnocení pomocí EFQM, 

analýza hodnotového řetězce, analýzy zdrojů a analýzy produktového portfolia [3]. 

 

      Vnější faktory 

 Vnější faktory naopak zahrnují hrozby a příležitosti. Ty souvisí s okolním 

prostředím organizace, kde jsou nejčastějšími vstupy analýzy trendů vzdáleného 

prostředí, sektorová analýza, analýza konkurenčního postavení (segmentace trhu, 

analýza potřeb zákazníků, analýza konkurentů) [3]. 

 

 Podstatné je tedy identifikovat klíčové slabé a silné stránky organizace společně 

s klíčovými příležitostmi a hrozbami vnějšího prostředí. Jako pomocné analýzy pro 

vnější prostředí můžeme využít analýzu PESTLE, pro posouzení zdrojů vnitřních 

faktorů například analýzu VRIO [3].  

 

 

Obr. č. 2: SWOT analýza  

(Zdroj: [4]) 
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      2.1.3   Porterův model pěti konkurečních sil 

 Porterův model pěti konkurenčních sil určuje tlaky, které působí v rámci rivality 

na trhu. Základními silami modelu jsou konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty. 

Výsledkem vzájemného působení se stává dané odvětví, ve kterém se společnost 

pohybuje, potencionálně ziskovým [5]. 

  

 Stav konkurence v odvětví je daná těmito základními silami [5]: 

 

 1. Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 Řeší obtížnost vstupu konkurenta na trh a bariéry, které musí konkurent při 

 vstupu překonat. 

 

 2. Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

 Ukazuje, jaký je současný konkurenční boj na trhu a zda-li existuje nějaký 

 dominantní subjekt (riziko monopolu).  

 

 3. Smluvní síla odběratelů 

 Určuje velikost síly odběratelů a řeší, možnou spolupráci a možnost objednávání 

 větších objemů. 

 

 4. Smluvní síla dodavatelů 

 Tato síla naopak určuje sílu dodavatelů, jejich postavení a množství. 

 

 5. Hrozba substitučních výrobků 

 Tato síla je podobná jako ta první. Ukazuje nám snadnost nahrazení našeho 

 produktu nebo služby konkurencí. 

  

 Občas se můžeme setkat i s šestou silou, kterou je vláda. Porterův model je jeden 

z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní 

prostředí firmy [5]. 
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   2.2   Nástroje pro analýzu stránek 

 Nástrojů pro analýzu webu dnes najdeme na internetu mnoho. V poslední době 

se však asi nejvíce začíná uplatňovat služba od společnosti Google, která vytvořila 

vlastní analytické nástroje pro kompletní analýzu pod názvem Google Analytics. 

Společnost také vyvinula spoustu nástrojů ve službě Google Webmaster pro efektivní 

správu webových stránek Pro svoji bakalářskou práci jsem také využil služeb seo-

servis.cz a seonastroje.cz pro zjištění současného stavu webu www.schody-dna.cz. 

 

      2.2.1   Google Analytics 

 Statistický program Google Analytics běží na straně serverů Google. 

Registrovaný uživatel, který má založený email na Googlu (gmail), si může umístit do 

vlastních stránek speciální kód, který poté měří přístup uživatelů společně s 

pokročilejšími statistikami. V dnešním moderním světě hraje tato statistika podstatnou 

roli a ve světě internetového businessu dokonce tu nejvyšší. Společnosti, kteří statistiky 

a analýzy chodu webu sledují a analyzují, tak dostávají velkou konkurenční výhodu. 

Google Analytics nabízí široké spektrum analýz od celkové návštěvnosti webu, až po 

statistiky odkud lidé přicházejí, jaký prohlížeč používají a spoustu jiných. Službu 

najdeme na URL: www.google.com/analytics/. 

 

      2.2.2   Google Webmaster 

     Další velmi užitečný nástroj od společnosti Google. Pomocí Google Webmaster 

můžeme nastavovat podrobněji naše stránky, které si musíme v prvním kroku 

zaregistrovat. Opět je důležité mít založený účet na Googlu. Poté můžeme 

nakonfigurovat například preferovanou doménu, četnost procházení, odkazy na 

podstránku, spravovat partnerské weby, chyby v adresách URL nebo je blokovat. K 

dispozici je také mnoho dalších nástrojů. 

 

      2.2.3   Seo-servis.cz  

 Tyto stránky mi pomohly zjistit výchozí stav stránky v rámci zdrojového kódu 

indexu, který mi byl však pouhým informativním ukazatelem. Stránky totiž 

nezohledňují při analýze všechny potřebné atributy. Seo servis se nezabývá pouze 
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analýzou zdrojového kódu, ale umožňuje také analýzu klíčových slov, postavení ve 

vyhledávačích, sílu webu a analýzu zpětných odkazů. 

 

      2.2.4   Seonastroje.cz 

 Jedná se o podobný web jako seo-servis.cz, který jsem využil pro kompletní 

analýzu jednotlivých stránek. Tu jsem uplatňoval v praktické části bakalářské práce. 

Web po zadání stránky pro analýzu zkompletuje a ohodnotí výsledky do přehledné 

tabulky. Tabulka hodnotí například jak a jestli je vyplněn autor a popis stránek, použitá 

znaková sada, titulek stránky, zda-li je na stránkách umístěn soubor robots.txt a 

sitemap.xml. Hodnotí také strukturu nadpisů, výskyt inline stylů, počet externích a 

interních odkazů a jestli jsou na stránce obsaženy vnořené tabulky. Podle těchto atributů 

tak můžeme provést základní optimalizaci stránek. 

 

      2.2.5   W3C validátor 

 The World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní společenství, kde 

členové organizace pracují na vývoji webových standardů. To oni určují pravidla pro 

psaní a programování webových stránek, aby tak zajistili jejich lepší úroveň. Tyto 

standardy zohledňují i jednotlivé vyhledávače, které tak lépe optimalizované weby 

umísťují na lepší pozice. Za pomocí stránek validator.w3.org jsem po vložení URL 

optimalizoval zdrojový kód.  

 

 

   2.3   SEO optimalizace 

 SEO je anglická zkratka - Search Engine Optimization. Tento pojem je dnes už 

velmi známý. Při brouzdání internetem na nás ze všech stran vyskakují reklamy o SEO 

optimalizaci nebo slogany typu: Buďte nejvýše, Buďte vidět a podobně. Hlavním 

úkolem optimalizace je tedy web upravit tak, aby byl pro internetové vyhledávače 

(potažmo roboty) co nejpřitažlivější. Úkolem je stránky optimalizovat na určitá klíčová 

slova, aby při jejich hledání byl náš web co nejvýše. Poté je zde velká možnost 

přitáhnutí většího množství zákazníků. Optimalizace a pozice ve vyhledávačích jsou 

tedy dvě spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují. Čím lepší optimalizace, tím vyšší 

pozice ve vyhledávačích. 
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 Pro SEO optimalizaci využíváme dvou nástrojů. Jedná se o tzv. On-Page a Off-

Page faktory. Co tyto významy znamenají, si popíšeme v následující podkapitole. 

 

      On-Page faktory 

 Jak už název sám napovídá, tak tyto faktory souvisí přímo se stránkou. Přesněji 

řečeno s jejím kódem a obsahem. Mezi tyto faktory patří například titulek, podoba 

URL, metatagy, kvalitní obsah, klíčová slova v obsahu stránky, nadpisy, tučné písmo, 

kurzíva, aj [6].  

 

      Off-Page faktory 

 Tyto faktory naopak nejsou obsaženy na stránce. Jsou to vlivy, které působí na 

stránky zvenčí. Samozřejmě zde roli opět hraje kvalita On-Page faktorů, které Off-Page 

faktory ovlivňují. Patří sem budování zpětných odkazů (tzv. linkbuilding), poté na 

základě kvality stránek si vyhledávače hodnotí stránky (S-Rank, Page Rank, aj.) a také 

je důležitý text zpětného odkazu, který by měl obsahovat co nejvíce klíčových slov, na 

která se zaměřujeme [6]. 

 

      2.3.1   Příprava na SEO 

      Zakázané a pochybné techniky 

 SEO optimalizace má samozřejmě svoje povolené techniky, ale v praxi se také 

využívají i ty nepovolené. Dnešní vyhledávače již však dobře tyto praktiky odhalují. 

Pokud vyhledávač najde nepovolenou techniku, může stránky ignorovat a ve výsledcích 

je nezobrazovat. Mezi takové techniky patří například nepřirozené získávání zpětných 

odkazů, kdy se uživatel snaží vnuknout vyhledávači myšlenku, že je populárnější, než 

doopravdy je. Určitě jste se již setkali s prázdnými weby, které obsahovaly pouze odkaz 

na další stránky. I velký nákup a tedy i nárůst zpětných odkazů na stránky mohou 

vyhledávače zaznamenat jako podvod a stránky tak penalizovat. Podobné je to i s 

obsahem, který se snažíme duplikovat, abychom dosáhli požadovaného rozsahu. 

Vyhledávače dále nemají rády nepřirozený výskyt klíčových slov, kdy se je tvůrci 

stránek snaží tzv. tapetovat bez logického smyslu. A v neposlední řadě jsou to skryté 

texty, které se sice na stránce nezobrazují, ale jsou vnuknuty prohlížečům. Za všechny 
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tyto pochybné techniky udělují vyhledávače penalizace, jež odsouvají daný web na 

horší pozice [7]. 

 

      Domény 

 Doména je internetová adresa webové stránky. Je důležitá jak pro uživatele, tak 

pro vyhledávače a její správný název nám může na začátku hodně pomoci, hlavně při 

propagaci. Dobrá doména musí být tedy dobře zapamatovatelná a musí obsahovat 

klíčové slovo. Domény dělíme na dvě hlavní skupiny a to na generické a národní [7]. 

 

 Generické domény jsou například COM, NET, INFO nebo ORG a je vhodné je 

používat, pokud společnost působí celosvětově. Doména COM je vhodná pro komerční 

účely, NET pro organizace zajišťující chod sítě a ORG pro neziskové organizace [7]. 

 

 Národními doménami jsou třeba CZ, SK a EU a jsou naopak vhodné pro 

společnosti působící v daném místě. Pohybuje-li se firma na území České republiky, je 

pro ni vhodná doména CZ, pro Slováky zase doména SK, apod [7]. 

  

      Klíčová slova 

 Jde o slova, podle kterých uživatelé vyhledávají ve vyhledávačích. Klíčovým 

slovem se rozumí vše od  oboru činnosti,  města působnosti, názvu služby nebo 

výrobku, až po zaměření webu. Klíčové slovo však může být složeno i s frází, která 

slučují několik klíčových slov do jednoho [7]. Příkladem klíčových slov je například: 

železobetonová schodiště, schody dna, montované schodiště, aj. Jedná se o klíčovou věc 

pro dobrou a úspěšnou SEO optimalizaci. Někdy je lepší optimalizovat na konkrétnější 

fráze, než na velmi frekventovaná slova. Více můžete vidět na obrázku níže. Ten právě 

ukazuje poměr denní hledaností a konkurenceschopností. Pokud máme složitější frázi, 

na kterou web optimalizujeme, budou naše stránky sice méně vyhledávané, ale za to 

zobrazená fráze uživatelem vždy najde na prvním místě nás. Tento způsob optimalizace 

může být tak leckdy výhodnější i z pohledu ekonomického. 
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Graf č. 1: Porovnání hledanosti a konkurenceschopnosti při optimalizaci na klíčová slova  

(Zdroj: [8]) 

 

      Zpětné odkazy (linkbuilding) 

 Jedná se o odkaz, který vede na naše webové stránky. Zpětné odkazy následně 

dělíme na externí a interní. Interní odkazy jsou umístěny v rámci našeho webu, 

zatímco externí vedou z jiných webových stránek [7]. V rámci interních odkazů je 

důležité, aby provázaly web napříč všemi stránkami, tedy celou strukturou. U externích 

odkazů pak vyhledávače hodnotí přirozenost zpětného odkazu a také to, z jak kvalitního 

webu odkaz pochází. 

 

      2.3.2   SEO a zdrojový kód 

      Validnost kódu 

 Validní stránky sehrávají důležitou úlohu pro vyhledávače. Na začátku 

programování webové stránky si programátor nadefinuje jazyk, do jakého bude 

dokument stylizovat. Může jít například o HTML nebo XHMTL a jejich jednotlivé 

verze. Každý z jazyků má poté drobné odlišnosti v kódu, které je potřeba dodržovat. 

Standardy pro jazyky stanovuje organizace W3C. Je důležité, aby jednotlivé příkazy, 

které jazyk obsahuje, byly správně zapsané, a aby jim nechyběly nebo aby 
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neobsahovaly zakázané atributy. Validnost stránky si pak můžeme ověřit přes různé 

webové nástroje, které jsou k tomu určeny. 

 

      Oddělení zdrojového kódu od stylů 

 Samotný zdrojový kód obsahuje tzv. tagy, které slouží pro definování 

nejrůznějších objektů na stránky. Kromě jiného též obsahuje hlavičku dokumentu, kde 

se připojují nejrůznější soubory, ať už jsou to scripty, metatagy, titulek stránky nebo 

stylové předpisy (tzv. CSS styly). Ty poté určují vzhled stránek. Při programování 

stránek je důležité tyto dvě věci od sebe oddělit a zachovat tak stylizování v CSS 

dokumentu, který je pro to určený. Navíc tak získáme i mnohem čistější a přehlednější 

kód. 

 

      Struktura webu 

 Správně strukturovaný web je přímo "pochoutka" pro vyhledávací roboty, 

kterými je velmi pozitivně vnímán. To se odráží na hodnocení stránky, která tak získává 

na pozicích. Musíme si tak před tvorbou webových stránek jasně definovat přehlednou 

strukturu, kterou budeme na webu prezentovat. Přehledná struktura je také dobrá pro 

návštěvníka stránek, protože orientace na webu je tak mnohem snazší a přehlednější. 

Poté už záleží na kvalitě obsahu, jestli návštěvníka zaujmeme nebo ne [7]. 

 

      Hloubka obsahu 

  Pokud jsme si zanalyzovali klíčová slova, na kterých bude web postaven, tak se 

nyní musíme zamyslet nad tím, jak budeme budovat obsah stránek. Respektive se jedná 

o naplnění textů, nadpisů a odkazů právě klíčovými slovy. Ty jsou pak vyhledávanými 

roboty, kteří pak náš web vyhodnotí. Nesmíme však také zapomenout, že web je hlavně 

prezentace pro návštěvníky, a tak texty musí být srozumitelné a umístěná klíčová slova 

přirozená. Obor, který se touto problematikou zabývá hlouběji se nazývá copywriting. 

 

      Copywriting 

 Copywriting hledá odpovědi na to, jak na správný obsah webu. Obsah, který je 

na webu musí náš produkt nebo službu co nejlépe prodávat. Zároveň se v něm musí 
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přirozeným způsobem vyskytovat klíčová slova. Nesmíme však nikdy zapomínat na to, 

že text je hlavně určen návštěvníkům stránek [7].  

  

Psaní takových textů se řídí tzv. obrácenou pyramidou. Ta nám říká, že nejdůležitější 

je napsat nejprve tu nejdůležitější informaci nebo-li pointu textu, poté sdělíme 

podrobnosti a nakonec doplňující informace [7]. Viz. obrázek č.3. 

 

Obr. č. 3: Obrácená pyramida při psaní působivých textů  

(Zdroj: [9]) 

 

      Titulek a popis stránky 

 Jedná se o atributy, které se následně zobrazují ve výsledcích vyhledávačů. Proto 

je důležitý nejen jejich obsah, který musí obsahovat klíčová slova, ale také jejich náplň, 

která musí být pro návštěvníka přitažlivá. Musí mu také naznačovat, že je přesně na 

stránkách, které hledá. Výsledek dotazu: betonové schody dna ve vyhledávači google 

vypadá v našem případě takto: 

 

Obr. č. 4: Výsledek hledání: Betonové schody DNA přes Google  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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       Fialová část je titulek vyhledané stránky, která obsahuje vyhledávaná klíčová 

slova, kterými byly beton, schody, dna a jejich kombinace. Tyto slova jsou poté ve 

výsledku zobrazena tučně. Pod titulkem stránky je označena doména, která též obsahuje 

hledaná klíčová slova. Nakonec můžeme vidět černě napsaný popis stránky opět s 

klíčovými slovy a modře zvýrazněné ostatní odkazy na webu. Úplně naposled je 

zobrazená informace o návštěvnosti této stránky samotným uživatelem. Jde o jasnou 

demonstraci toho, jak je důležitá správná volba titulku a popisu stránky, která by však 

měla být pro každou stránku individuální. 

 

      Obrázky a optimalizace 

 Na první pohled není vztah mezi obrázky a optimalizací patrný. Důležitým 

parametrem, který tento vztah propojuje je atribut ALT u příkazu IMG. Jedná se o 

alternativní popisek obrázku, který je potřebný vzhledem k validnosti kódu. Ptáte se, 

proč je to tak důležité? Pro normálního uživatele roli nesehrává. Dříve popisky sloužily 

pro uživatele s pomalejším připojením, kteří si v prohlížeči zakazovali zobrazování 

obrázků. Dnes jde však spíše o možnost pro zrakově postižené uživatele, kterým jejich 

pomocná zařízení tyto alternativní obsahy přečtou. 

 

      Mapa webu 

 Můžeme ji přirovnat k mapě v reálném světě. V našem pojetí se však jedná o 

mapu elektronickou, která obsahuje informaci, kam jaká cesta (odkaz) vede. Mapa 

webu tak informuje vyhledávače o všech odkazech na stránce, jejich propojení a 

odhaluje tak celkovou strukturu webu. Vyplatí se ji vytvořit zejména u rozsáhlých 

webů, aby byl i návštěvník stránek zorientován, kde se právě na stránkách nachází. K 

tomu, abychom vyhledávačům usnadnili jejich činnost, můžeme vytvořit soubor s 

názvem sitemap. Ten je automaticky vyhledávači indexován a prozkoumán. Můžeme 

tak lépe vyhledávače informovat o tom, jak často jsou jednotlivé stránky aktualizovány, 

jakou mají prioritu, aj [7]. 
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   2.4   Pozadí webových stránek 

      2.4.1   Vyhledávače 

 Jedná se o servery a v dnešní době hlavně o společnosti, jejichž business začínal 

právě na vyhledávání. V České republice jsou největšími hráči na trhu společnosti 

Seznam.cz a Google. A právě naše republika je v oboru vyhledávání tak trochu 

světovou výjimkou. Zatímco ve světě převažuje vyhledávač Google, u nás má stále 

výrazný podíl na trhu Seznam. Lidé zabývající se SEO optimalizací, tak mají o problém 

navíc a musí volit, pro jaký vyhledávač budou optimalizovat. Ve většině případů však 

jsou vyhledávaná klíčová stejná v obou prohlížečích. 

 

 

Graf č. 2: Procentuelní poměr vyhledávačů na českém trhu 

(Zdroj: [10]) 

 

 Vyhledávače mají velikou databázi stránek s informacemi o tom, která stránka 

internetu obsahuje jaké slovo. Protože takové vyhledávače umějí hledat v celém textu 

stránek, říká se jim fulltextové. Takových serverů existují řádově stovky. Programům, 

kteří procházejí všechny weby při námi zadaném klíčovém slovu do vyhledávače, se 

říká roboti nebo také crawleři. Tito roboti se řídí určitými pravidly, které při 

optimalizaci musíme znát, abychom jim co nejvíce napomohli při hledání naší stránky 

[11].  
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      2.4.2   PPC reklama 

 PPC = Pay Per Click (česky: cena za kliknutí). Tato služba vznikla na základě 

psychologického výzkumu, který zkoumal, kam se uživatel při zobrazení stránky 

nejdříve dívá. Služba spočívá v tom, že každá firma si nastaví cenu za 1 klik od 

uživatele na jejich odkaz. Čím vyšší cena je, tím výše je i odkaz. Odkazy se dělí na 

hlavní část a vedlejší část v pravém panelu [12]. To můžete vidět na obrázku č. 5. 

 

 PPC (Pay Per Click) reklama je součástí internetového marketingu a jde v ní o 

způsoby zvýšení návštěvnosti skrze PPC inzerce v internetových vyhledávačích [12]. 

Většinou se firmy k tomuto účelu uchylují, pokud se pohybují ve velkém konkurenčním 

prostředí. Oproti klasické optimalizaci jde o placenou službu, která z velké části živí 

jejich provozovatele. Jde tak vlastně o způsob, jak zviditelnit stránky za peníze bez 

pomocí optimalizace. Výsledky vyhledávačů se tak dělí na 3 sekce: 

 

1. Placená PPC reklama - růžový rámeček - top pozice 

2. Placená PPC reklama - boční pozice 

3. Klasické vyhledávání, kde první pozice jsou nejlépe optimalizované weby 

 

 Reklama formou PPC je vlastně založena na webu daného vyhledávače, kterou 

nazýváme kampaní. Při ni můžeme nastavit maximální částku, kterou chceme za dané 

období zaplatit, cenu za jeden klik a další atributy. Hlavní je opět titulek a obsah zprávy, 

u kterých musíme zohlednit klíčová slova, která musíme podrobit analýze. Titulek o 

obsahu zprávy musí být co nejvíce výstižný a přitažlivý pro potencionální zákazníky. 
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Obr. č. 5: Ukázka vyhledávání přes vyhledávač google 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

      2.4.3   Vliv TOP pozic 

 Jaký vliv má umístění v TOP pozicích prohlížeče dokazuje i graf č.3 umístěný 

níže, u kterého můžeme vidět procentuální rozložení prokliků na odkazy. Na této 

psychologické skutečnosti dnes společnosti, provozující vyhledávače, vydělávají 

milióny korun ročně. Z grafů je jasné, že na první 3 top pozice klikne 90% uživatelů. 

Ostatní 10% se dělí na boční pozice a ostatní vyhledané stránky. Uvědomili jste si 

někdy, jak vy sami používáte vyhledávače?  

 

 

Graf č. 3: Procentuelní rozložení prokliků na různých pozicích 

(Zdroj: [13]) 
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 Další obrázek je pořízen z výzkumu, na který byl použit speciální přístroj pro 

sledování pohybu očí, tzv. eye tracking. Výsledek je pak barevný a můžeme tak vidět, 

kam poprvé zamíří oči uživatele po zobrazení výsledku vyhledávání. Červená barva 

zobrazuje nejvyšší koncentraci očního zaměření a naopak zelená nejmenší. Výsledek 

dokazuje, že u prvního odkazu uživatel čte do půlky, poté se podívá na text, přechází na 

druhý odkaz a lehce se podívá i na třetí a čtvrtý odkaz. Ostatní odkazy už ani nesleduje, 

pokud najde to, co hledá. Jasný důkaz důležitosti optimalizace.  

 

 

Obr. č. 6: Pozice očí při načtení výsledku vyhledávání dle Eye Tracking 

(Zdroj: [14]) 

 

       2.4.4   Možnosti pořízení webu 

 1. Zřízení zdarma 

 V dnešní době se velmi hojně rozjíždí nabídky služeb na rychlé zřízení a 

spuštění webových stránek a to vše úplně zdarma. Stačí pouze registrace, vyplnění 

základních údajů, výběr vhodného přednastaveného designu a vyplnění jej textem. 

Mnoho z Vás jistě bude velmi ráda, že může mít stránky zcela zdarma, ale má to také 

své nevýhody. 
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 Nevýhodou je, že web nemusí umět všechny požadované funkce, může chybět 

grafický vzhled, který by Vám nevyhovoval, časté je také omezení maximálním počtem 

produktů, pokud rozjíždíte e-shop a technická podpora není samozřejmostí. Takový web 

je vhodná zprovoznit na vyzkoušení, než na dlouhou dobu [15]. 

 

 2. Zakoupení či pronájem hotového řešení 

 S touto variantou zakoupíme nebo pronajmeme řešení, které je již osvědčené a 

funguje na dalších stovkách webů. Majitelé těchto řešení tak jednu webovou stránku 

prodají hned několikrát. Výhodou je, že jde o levnější variantu, která je prověřena již 

více uživateli a web je připraven v řádu hodin. Nevýhodou ale je, že web není 

originální, čímž se dneska většina webů pyšní. Je zde ale možnost si originální vzhled 

přikoupit. Tuto metodu uplatníme většinou u webů, kteří nepotřebují žádné speciální 

funkce [15]. Otázkou však zůstává samotná optimalizace, která nebude optimální. 

 

 3. Vytvoření webu na míru 

 Nejdražší možné řešení, které však má největší potenciál pro úspěšnost 

vzhledem k optimalizaci a následné návštěvnosti stránek. Webové prezentace na míru 

dnes zajišťují specializované firmy, kterých je dnes na trhu nadbytek. Máme tak velkou 

možnost výběru společnosti, která nám web vybuduje na míru a zajistí i následné 

aktualizace. Technická podpora je zajištěna ze strany dodavatele a máme zaručenou 

kvalitu stránek od odborníků [15]. Musíme si však dobře vybrat. 

 

 4. Realizace vlastními silami 

 Nejlevnější varianta, která je však velmi časově náročná. Potřebujeme vlastního 

programátora, grafika, kodéra a další lidi, kteří své práci rozumí. Výhodou je 

samozřejmě naprosto unikátní web, který je přesně dle našich požadavků. Pokud se 

jedná však o začátečníky, tak je lepší práci svěřit odborníkům [15]. 

  

      2.4.5   Tagy 

 HTML a XHTML se nazývají též značkovací jazyky. Tento název je odvozen od 

toho, že jejich programování se odvíjí od znaků, tzv. tagů. Tyto tagy dělíme na párové 

a nepárové. Párové mají narozdíl od nepárových i ukončovací znak, aby bylo jasné, kde 
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příkaz končí. Jde tedy většinou o věci, které je potřeba ohraničit, například jde o 

parametry: p (odstavec), span (řádkový element), div (blokový element), a (odkazy) a 

další. Mezi nepárové tagy se naopak řadí prvky, které mají svoji strukturu předem 

stanovenou. Jde o obrázky (img), čáru (hr), odřádkování (br), aj. 

 

      2.4.6   Přístupnost webu 

 Problematice přístupnosti webu se začala věnovat společnost W3C, která 

pomáhá webovým designérům ve vytváření a optimalizování webových stránek. 

Upozorňuje a směřuje tvůrce stránek k tomu, aby optimalizovali webové stránky i pro 

zrakově postižené. W3C se dnes stalo již standardem. Tento standartd se skládá zhruba 

ze 14 pravidel [16]:  

 

1.  Poskytnout textovou nebo zvukovou alternativu k obrázkům 

2.  Barevné sladění stránek 

3.  Odpovídajícím způsobem používat jednotlivé prvky HTML a CSS 

4.  Definovat použitou znakovou sadu 

5.  Vytvářet vždy pochopitelnou strukturu tabulek 

6.  Zajistit správné zobrazení při použití nových technologií 

7.  Zajistit, aby měl uživatel vždy kontrolu nad pohyblivým obsahem stránek 

8.  Zajistit přístupnost vlastního uživatelského rozhraní 

9.  Tvořit stránky nezávisle na zařízení 

10.  Používat kompromisní řešení, které jsou optimalizovány 

11.  Používat technologie a pravidla od W3C  

12.  Poskytovat kontext a informace pro snazší orientaci 

13.  Nabídnout přehledné navigační mechanismy  

14.  Zajistit, aby dokumenty byly čisté a srozumitelné 
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   2.5   Součásti webu 

      2.5.1   World Wide Web 

 Web je jednou ze služeb internetu. Z technického hlediska, je tvořen desítkami 

tisíc počítačů, které jsou trvale spuštěny a zapojeny v síti. Tyto sítě tvoří jednu velkou 

komplexní síť, zvanou internet. Princip webu spočívá především v podobě jakého si 

klientského programu spuštěného na straně uživatele. Jedná se o tzv. prohlížeč, který 

umí dekódovat data přicházející směrem od serveru k uživateli. Další princip webu tvoří 

hypertextové odkazy, které navzájem propojují jednotlivé stránky. Oba tyto principy 

dokonale potvrzují nepsané zákony internetu. Mezi tyto zákony patří, nezávislost na 

platformě, operačním systémům či jediné firmě, obrovskou pružnost a neustálý, 

víceméně samovolný, vývoj standardu. Webová stránka je na serveru reprezentována 

skupinou souborů, které se stávají stavebními články kompletního webu [17].  

 

      2.5.2   Programovací jazyky       

 HTML 

 HTML aneb Hypertext Markup Language je hypertextový značkovací jazyk, 

který složí pro popis stránky, která se následně zobrazuje uživateli. Jedná se vždy o 

textový formát. Pokud je potřeba znázornit obrázky nebo animace, tak na ně jazyk 

pouze odkazuje. jazyk se skládá z příkazů, které obsahují atributy s parametry. Ty pak 

vytváří elementy na stránce, které slouží pro předem určenou věc. Příkazy mohou být 

párové nebo nepárové a nazývají se tagy [17]. 

 

 XHTML 

 XHTML je novější norma jazyka HTML. Jde takové o značkovací jazyk, který 

vyšel ze základů jazyka HTML. Ten se však dlouho nevyvíjel a zůstával ve verzi 

HTML 4.01. Přišel tak pokus zvaný XHTML, kde X na začátku XHTML znamená 

eXtensible (česky: rozšiřitelný), ale ve skutečnosti je jazyk spíše osekán. a zúžen. 

Podstatné je, že podpora jazyka XHTML je ve všech verzích prohlížečů stejná jako pro 

HTML. Ačkoliv webový tvůrci chtěli XHTML pozvednout nad HTML a vytvořit pro 

něj i lepší podporu, tak vzhledem k vývoji se nedá usuzovat, že bych tak stalo [18]. V 

dnešní době se spíše opět začal vyvíjet jazyk HTML v nových verzích.  
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 PHP 

 Zkratka PHP je tvořena ze slovního spojení Personal Home Page Tools. Z tohoto 

spojení se dá předurčit jeho využití ve světě internetu. Jedná se tedy o nástroj pro tvorbu 

osobních stránek. Jeho využití je však v dnešním rozvoji internetu ale mnohem větší, 

než jen pro jednoduchou tvorbu webu nebo webových aplikací. Z tohoto jazyka se stal 

velmi schopný a rozsáhlý programovací jazyk. Slouží nám pro tvorbu dynamických a 

efektivních webů, kde jsou scripty prováděny na straně serveru. Web se tak stává více 

interaktivním. 

 

 JavaScript 

 JavaScript je programovací jazyk, který slouží na internetu pro vytvoření 

dynamického prostředí. Zapisuje se přímo do HTML kódu, což velmi usnadňuje 

pochopení tohoto jazyka. Jde o klientský skript. To znamená, že skript je nejprve poslán 

společně se stránkou klienta směrem do prohlížeče a až tam se poté vykoná. 

Protikladem jsou skripty serverové, kde se program vykoná na straně serveru a uživateli 

jdou už pouze jenom výsledky. Nesmíme však zaměnit JavaScript s Javou. Jedná se o 

jiný programovací jazyk, který má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi [19]. 

 

 

 

Obr. č. 7: Princip fungování JavaScriptu 

(Zdroj: [19]) 
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 CSS 

 Cascading Style Sheets (CSS). Styly si můžeme představit jako soubor 

definovaných příkazů, které určují vizuální zobrazení samotného zdrojového kódu, ke 

kterému jsou připojeny. Ten se tak stává mnohem čistším a přehlednějším. Veškeré 

úpravy tak stačí měnit pouze v jednom dokumentu a nemusíme opravovat každý prvek 

zvlášť [20]. Ve zdrojovém kódu označujeme jednotlivé HTML elementy buď 

identifikátory (ID) nebo třídou (CLASS). Jejich rozdíl je pouze v tom, že identifikátory 

se používají pro jeden element, jehož nastavení se neopakuje vícekrát. Třída CLASS 

naopak určuje svým předpisem vzhled a charakteristiku více elementům. 
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3   Analýza problému a současné situace 

   3.1   Společnost DNA CZ, s.r.o. 

      3.1.1   Základní informace 

 Název společnosti: DNA CZ, s.r.o. 

 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 Jednatel:  Ing. Břetislav Eichler 

 Sídlo společnosti: Beethovenova 3, 602 00 Brno 

 Datum zápisu: 28.12.2000 

 Předmet podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

    Zprostředkovatelská činnost. 

    Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na 

    nich a jejich odstranění. 

 

      3.1.2   Historie společnosti 

 Společnost DNA CZ vznikla v roce 2000 jako specializovaná firma na 

monolitická schodiště. Vzniku firmy však předcházela realizace elegantně spirálově 

točitého schodiště v rodinném domě. Schodiště se povedlo a následovaly další 

objednávky. Společnost spolupracuje s architekty a projektanty ještě v době projektu, 

kteří mají zkušenosti s realizací a vědí, že problematika schodiště představuje nemalý 

problém.  

 

 Proto firma přišla s řešením od návrhu skicy projektu, statiky až po samotnou 

realizaci. Společnost vyrábí nejširší sortiment schodišťových konstrukcí ze 

železobetonu v České republice. Ke každému projektu přistupuje individuálně, a tak je 

každý projekt originálem. DNA CZ zajišťuje v rámci projektu zasazení železobetonové 

konstrukce do hrubé strany domu. Po dokončení projektu předává společnost kontakt na 

své partnery, kteří pracují na kompletním dokončení schodiště včetně obkladů, montáže 

zábradlí, osvětlení, aj [21]. 

 

      3.1.3   Prezentace DNA CZ 

 Společnost se dostala do podvědomí zákazníků nejen svými kvalitními projekty, 

ale také díky aktivní činnosti jednatele Ing. Břetislava Eichlera, který se velmi aktivně 
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zabývá poradenstvím okolo betonu a schodišť. Pan Eichler napsal například knihu 

Betonová schodiště. Ovšem není to jediná činnost, kterou tak společnost propaguje. 

 

      Schody-info.cz 

 Schody info je portál, na kterém pan Eichler publikuje výsledky své práce a 

zároveň zde nabízí možnost diskuzí, výměny informací a to hlavně na téma schody. 

Web z našeho hlediska pro optimalizaci slouží jako výborný zdroj pro výměnu 

kvalitních odkazů. Web samozřejmě slouží jako reklama na hlavní web schody-dna.cz. 

Tento portál navštíví denně v průměru 50 lidí, což zahrnuje velký potenciál pro dobrou 

reklamu. 

 

      DNA CZ a média 

 Pan Eichler jako odborník na beton a schodiště vystupuje také v pořadech České 

televize jako jsou Bydlení je hra a Chalupa je hra, kde realizuje své projekty pro 

zákazníky. Pořad je v televizi velmi oblíbený, což společnosti velmi pomáhá. 

 

 

   3.2   Analýza konkurence 

 V této pasáži bývá většinou rozepsána analýza konkurence, kde se shrnují 

nedostatky a naopak výhody společnosti, které je oddělují od konkurence. V mém 

případě tomu bude také tak, ale musím zde však nastínit i druhou rovinu věci. 

Společnost se díky nedokonalé znalosti internetového trhu a konkurence zaměřuje 

pouze na konkurenci fyzickou v reálném světě. V dnešní době však lidé většinou hledají 

stavební společnost přes internetové vyhledávače a musíme si tak říct i o konkurenci, 

která nemusí být na první pohled patrná, ale skrývá velkou hrozbu pro společnost. 

 

      3.2.1   Z pohledu společnosti 

 Z pohledu společnosti jsou největšími konkurenty firmy, které působí v blízkosti 

jejich společnosti. Jedná se například o Betonové schody Jaromír Šídlo nebo TVAR 

COM, spol. s r.o. To je jen drobný výčet firem působících v Brně, které jsem si připravil 

pro ukázku. DNA CZ se domnívá, že společnosti jsou jejími konkurenty, protože působí 

ve stejném městě, tedy Brně. Část pravdy na tom je, ale druhou stranou mince je 
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internetový trh, který je dnes dominantní. Při analyzování další možné konkurence jsem 

do vyhledávače od společnosti Google zadal klíčové slovo: betonové schody. Hned na 

první stránce mi bylo jasné, nad čím ještě zmínění konkurenti převažují. Je to vyšší 

pozicí ve vyhledávačích a tady si myslím, že je největší rána společnosti.  

 

      3.2.2   Z pohledu SEO optimalizace 

 A tak narážíme na druhou stranu konkurenční mince a tou je ta na internetu, 

která přesahuje hranice města Brna. Jelikož DNA CZ působí po celé republice, stává se 

naše konkurence mnohem větší. Jak již jsem psal výše, tak společnosti TVARCOM a 

Betonové schody Jaromír Šídlo jsou konkurenti nejen v Brně, ale i v boji o pozice ve 

vyhledávačích. Bohužel společnost DNA CZ není na její hlavní klíčové slovo ani v 

první vyhledané desítce odkazů. Ovšem není důvod k zoufání. 

 

 Analýzou konkurenčních stránek jsem zjistil, že mají v oblasti SEO velké 

nedostatky a jejich zaváhání na poli optimalizace by mohla, mojí pomocí, DNA CZ 

využít ve svůj prospěch. Na počátku mé práce byl index stránek na hodnotě 58% díky 

velkým nedostatkům v optimalizaci. Současné stavy konkurence se však pohybují na 

číslech 68 - 80%. Mně se podařilo optimalizací, kterou popíši v návrzích mé práce, 

dosáhnout indexu 97%. Což je 39-procentuální nárůst! Uvidíme do budoucna, jak se 

spoluprácí s panem Eichlerem a projevením optimalizace změn ve vyhledávačích 

projeví. Věřím tomu, že zvýšení tržeb bude dvojnásobné. 

 

 

   3.3   Marketingový mix 4P 

 Nyní přistoupím k analýze marketingového mixu, která v sobě zahrnuje tzv. 4P. 

Jde tedy o analýzu a cíle pro produkt, možnosti propagace, ceny a místa. 

 

      3.3.1   Produkt 

 Společnost vyrábí nejširší sortiment železobetonových konstrukcí na českém 

trhu. Každý produkt je vlastně originálem, který se objednává na zakázku. Schodiště 

mohou být různých typů a tvarů. Například konstrukce schodiště mohou být deskové, 

schodnicové, vřetenové, pilířové, konzolové nebo lomenicové. Pokud máme vybraný 
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druh a typ schodiště, můžeme si zvolit i tvar jako je například tvar prima, jé, kružnice, 

hranatý, spirálový, vřetenový, a další. Schodiště se pak dělí ještě na dva typy, které se 

liší v typu výroby. Monolitická schodiště jsou realizována přímo pracovníky na místě 

stavby. Montovaná schodiště jsou betonována ve výrobě a následně převážena jeřábem 

na místo určení. Na velkou variabilnost svého produktu chce firma vsázet i do 

budoucna. 

 

      3.3.2   Propagace 

 Jak jsem se již v sekci 3.1.3 Prezentace společnosti zmínil, tak se firma 

propaguje hlavně na základě jejího jednatele pana inženýra Břetislava Eichlera. Ten 

mimo svou hlavní činnost propaguje svoji firmu i pomocí tištěných publikací, které sám 

píše. Příkladem je kniha Betonová schodiště. Dále je pak zván i do televizních pořadů 

jako Bydlení je hra a Chalupa je hra, kde na žádost zákazníků projektuje a zajišťuje 

betonové výrobky na míru. Je také uveden jako odborník na stránkách České televize, 

odkud vede odkaz i na jeho společnost DNA CZ. Dále zřizuje portál Schody info, kde 

informuje a diskutuje o všech možných věcech spojených se schodišti. Do budoucna by 

bylo vhodné svou propagaci rozšířit o kladné reference zákazníků a to hlavně na jejich 

webech pomocí zpětného odkazu, který by firmě dopomohl k viditelnosti. Nakonec by 

bylo dobré dát více vyniknout videím na portálu Youtube a lepší propagace na 

Facebooku. 

 

      3.3.3   Cena 

 Cena za prováděné služby je individuální, jelikož každý projekt se liší svými 

rozměry a požadavky. Jiná cena se poté počítá za dopravu, pokud zákazník požaduje 

montované schodiště, které se přepravuje na místo určení jeřábem nebo chce pouze 

projektový plán. Pokud by firma šla cestou vyzkoušet zahraniční trh, musela by však 

pro začátek jít z cenou na samotné minimum. Na standardní cenu by se mohla dostat až 

po dobrém uplatnění. Současná cena jedné zakázky se pohybuje v rozmezí 50.000 - 

500.000,- Kč. 
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      3.3.4   Místo 

 Nejvýraznějším umístěním reklamy pro společnost bych viděl právě v médiích, 

informačních portálech, tištěných publikací, ale hlavně na webových stránkách firmy. 

Firma má potenciál začít se poohlížet po zahraničních trzích, které jsou od Brna vcelku 

blízko (Rakousko, Slovenko, Polsko). Jak se dočtete v analýze stránek, tak i přístupy na 

web z těchto krajin jsou zaznamenány. 

 

 

   3.4   SWOT analýza 

 Za pomocí analýzy společnosti a osobního rozhovoru s panem Eichlerem nyní 

provedu SWOT analýzu, která ukáže společnosti její, silné a slabé stránky, ale také 

hrozby a příležitosti. 

 

      3.4.1   Silné stránky 

 odbornost a mediální známost pana Ing. Břetislava Eichlera 

 tištěné publikace pana Eichlera 

 rozmanitost služeb 

 zajímavý produkt 

 nejširší nabídka železobetonových schodišť na českém trhu 

 provozování informačního portálu schody-info.cz 

 dobré kontakty 

 malá stagnace i v dobách recese 

 

      3.4.2   Slabé stránky 

 slabá optimalizace webových stránek 

 nevyužití potencionálu 

 slabá znalost internetového trhu 

 slabá propagace přes Youtube a Facebook 

 

      3.4.3   Příležitosti 

 lepší optimalizace webových stránek na úkor konkurence 

 výraznější propagace na serverech Youtube a Facebook 
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 lepší reklama na portálu schody-info.cz 

 větší zájem obyvatel o design 

 

      3.4.4   Hrozby 

 zaplacení PPC reklam konkurencí 

 velké konkurenční prostředí 

 nízké bariéry vstupu do odvětví 

 

 

   3.5   Porterův model pěti konkurenčních sil 

      3.5.1   Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 Jedná se o velkou hrozbu pro společnost, jelikož stavebních firem je na českém 

trhu spousta. I když světová krize v polovině roku 2008 spoustu firem vymítila, tak i 

přesto je trh stále přesycený a vznikají další společnosti. Podle katalogu na portálu 

Firmy.cz se mi na dotaz stavební firmy zobrazilo 12 591 výsledků, což je na naši malou 

zemi obrovské číslo. A konkurence na poli schodů a schodišť je také velká, kdy se mi 

též v katalogu Firmy.cz vyhledalo 317 výsledků. I pokud budeme počítat s tím, že jsou 

zde firmy, které již svoji činnost neprovozují, jde pořád o velké číslo. Při dnešním 

rychlém vývoji technologií a materiálů je zde tedy velké riziko vstupu nových 

konkurenčních firem. 

 

      3.5.2   Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

 Na současném trhu, kdy se díky ekonomické krizi trh zúžil a monopoly začínali 

přebírat nebo zkupovat malé společnosti, je rivalita značná. Společnosti se předhánějí v 

nižších nabídkách a roste hlad po zakázkách. To však přispívá i černému trhu, kde se ve 

stavebních společnostech utopí velké peníze. Společnost DNA CZ by však měla 

spoléhat na svou kvalitu a eleganci.   

 

      3.5.3   Smluvní síla odběratelů 

 Síla odběratelů souvisí právě s konkurenčním bojem firem, kdy schopnější 

zákazníci mohou tlačit na cenu projektu, aby ji dostali co nejníže. Společnosti tak mají 

menší vyjednávací schopnost, pokud však nenabízí unikátní produkt, který má velmi 
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slabou konkurenci. Je zde možné korigovat cenu za poskytnutí určité reklamy a 

propagaci společnosti. 

 

      3.5.4   Smluvní síla dodavatelů 

 V této době se i dodavatelé předhání v co nejnižších možných nabídkách, aby 

měli alespoň nějaké tržby. Společnosti tak mohou být v pozici zákazníků, kteří mohou 

tlačit na cenu. 

 

      3.5.5   Hrozba substitučních výrobků 

 Jde v podstatě o to samé jako v pasáži o riziku vstupu konkurenčních firem na 

trh. Bariéry zde nejsou velké, a pokud má člověk zkušenosti v oblasti a i něco navíc 

(technologie, levné materiály, aj.), tak mu ke vstupu na trh v podstatě nic nebrání. 

Hrozba substitutu je zde tedy velká. 

 

 

   3.6   Současný stav stránek 

  Nyní bych přistoupil k analýze webových stránek www.schody-dna.cz. Stránky 

jsem analyzoval za pomocí portálu Seo-servis.cz, Seonastroje.cz, W3C a Google 

Analytics. Nejlepší podklady k analýze jsem dostal právě přes nástroj od společnosti 

Google. Google Analytics, které se k tomuto účelu zaváděly již při tvorbě stránek, mi 

poskytly mnoho údajů, které stojí za analýzu. Podle těchto výsledků mohu navrhnout 

další strategii, která pomůže společnosti se na internetu zviditelnit. Veškeré podklady k 

analýze pochází ze dne 12. dubna 2013. 

 

      3.6.1   Orientační analýza na Seo-servis.cz 

 Na začátek analýzy stránek jsem provedl orientační test přes portál seo-servis.cz, 

který mi poodhalil základní nedostatky stránek. Navíc určil v procentech hodnotu 

stránek, která je však pouze orientační, protože nezohledňuje všechny atributy 

optimalizace. Hlavní nedostatky byly například v nevyplnění metatagů (autor stránek, 

popisek, klíčová slova), dále absolutně chyběl soubor robots.txt a sitemap.xml. Stránka 

navíc byla nevalidní dle standardů W3C, obsahovala inline styly, měla špatně 

strukturované odstavce, kterých bylo na stránce málo. Celková známka byla tedy 
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podprůměrných 58%. Pro ověření jsem vyzkoušel ještě druhý portál zabývající se SEO 

optimalizací, který se jmenuje Seonastroje.cz. Zde analýza potvrdila stejné chyby jako u 

té první a přidělila webu celkové hodnocení 68%. To je důvod, proč jsem bral výsledky 

pouze orientačně. Výsledky obou portálů naleznete v příloze. 

 

      3.6.2   Absence klíčových slov 

 Stránky nejen že jsou špatně optimalizované a jsou nevalidní, ale navíc 

absolutně chybí v hlavičce dokumentu klíčová slova, což je asi největší nedostatek, 

který musím napravit. Pokud jsou klíčová slova špatně stanovená, tak se dají změnit a 

vyhledávače se indexují alespoň na něco. Pokud však chybí úplně, jde o velký 

prohřešek z hlediska optimalizace, ne-li ten největší. V samotném návrhu změn uvedu 

postup, dle kterého budu postupovat při nápravě tohoto problému. 

 

      3.6.3   Chování a přístup uživatelů na web 

 Po odhalení problému v samotném kódu stránek jsem potřeboval zjistit, jaké je 

chování uživatelů na stránkách, a jak na web přistupují. Na všechny moje otázky mi 

odpověděl analytický nástroj od společnosti Google s názvem Google Analytics. Jeho 

kód, který je umístěný na každé stránce webu, dokáže analyzovat například celkový 

počet návštěvníků, unikátní návštěvnost, průměrný počet otevřených stránek za 

návštěvu, průměrně strávenou dobu na webu, míru okamžitého opuštění stránek, město 

a zemi, z které uživatel pochází, typ prohlížeče, klíčová slova, podle kterých zákazníci 

přišli a také web, ze kterého přišli. V neposlední řadě můžeme také vidět, které stránky 

jsou nejvíce navštěvované. Všechny tyto podklady pro analýzu můžete vidět v přílohách 

práce. Nyní Vám nastíním, co je možné z jednotlivých údajů vyčíst. 

 

 Počet návštěvníků 

 Jedná se o jednu z prvních funkcí, kterou si lidé v začátcích rozmachu webových 

stránek umísťovali na svůj web. V našem případě se jedná o celkový počet 1220 

návštěvníků, což za dlouhodobé působení webu není mnoho. Z tohoto počtu je 1023 

unikátních zákazníků. Tento poměr hovoří jasně o tom, že zákazníci se z větší částí na 

web nevracejí. 
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 Chování návštěvníků 

 Pokud se již uživatelé na web dostanou, tak ze 48,36% případů odcházejí 

okamžitě, což je velmi znepokojivé číslo. Jakmile však na stránkách zůstanou a začnou 

je prohlížet, trvá jejich návštěva v průměru 2:35 minut. Během této doby otevřou 8,11 

stránek, přičemž nejčastěji otevřená stránka je monolitické schodiště a po ní schody v 

zahradě. Už tyto analýzy nám mohou ukázat směr, jakým se při optimalizaci vydat a co 

zákazníky nejvíce na našem webu láká. V číslech vypadá tato statistika následovně dle 

tabulky č.1. 

 

Tab. č. 1: Nejčastěji otevírané stránky při návštěvě webu schody-dna.cz 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Název stránky Zobrazení stránky Zobrazení v % 

monoliticka-schodiste.php 469 4,74 

schody-v-zahrade.php 343 3,47 

montovana-schodiste.php 335 3,39 

konstrukce-schodiste.php 306 3,09 

fotogalerie.php 248 2,51 

projekty-schodiste.php 235 2,38 

nejcasteji-kladene-otazky.php 181 1,83 

kontakt.php 165 1,67 

fotoserial-monoliticke-schodiste.php 144 1,46 

 

 Můžeme si tak všimnout, že potencionální zákazník projede nejčastěji nabídku 

služeb, podívá se na fotografie referencí a ve zhruba 75% stránku opouští. Jen pouhá 

čtvrtina uživatelů se podívá ještě do kontaktů, ale musíme počítat i s tím, že společnost 

zákazník ve většině případů neosloví.  

 

 Odkud zákazníci přicházejí? 

 Google Analytics nám svými záznamy umožňuje odpovědět i na tuto otázku. Ve 

zkratce by se dalo říci, že 87% uživatelů pochází z Česka, z toho 25% uživatelů je z 
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Prahy a používají přitom ve třetině případů prohlížeč Internet Explorer. Nejčastěji 

přicházejí na klíčovou frázi: betonové schody venkovní, kterou si vyhledají pomocí 

prohlížeče Google.cz a to v naprosté většině případů. Klíčová slova bychom proto měli 

optimalizovat spíše pro tento vyhledávač. Podrobnější statistiky můžete nalézt opět v 

přílohách. 

 

 

Jak si můžete povšimnout, tak optimalizace a úprava webu je pro 

zlepšení pozice na internetovém trhu nezbytná! 
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4   Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 V předchozí části jsem shrnul a nastínil veškeré problémy, které jsou potřeba 

řešit z hlediska optimalizace. V té následující uvedu postup, kterým jsem postupoval při 

optimalizaci stránek. Tento postup by se dal v podstatě shrnout do dvou bodů, kterými 

byla volba klíčových slov a následná úprava stránek. V další části poté navrhnu ještě 

další možnosti, které by výrazně pomohli v optimalizaci a propagaci webu, které by 

vedly k touženému zvýšení návštěvnosti a tedy i tržeb. Nakonec provedu ekonomické 

zhodnocení, u kterého provedu ekonomické přínosy, které celá moje bakalářská práce 

přinesla. Pojďme se tedy podívat na první část pro provádění změn a tím je volba 

klíčových slov, která je opravdu pro optimalizaci klíčová. 

   

   4.1   Volba klíčových slov 

 Jak jsem již zmínil výše, tak správná volba klíčových slov a následná 

optimalizace na ně je alfou a omegou pro dobrou SEO optimalizaci. Ač se to nezdá, tak 

český trh z vyhledávači je poněkud odlišný, než ty ostatní. Zmiňoval jsem se o tom již v 

teoretické části v podkapitole Vyhledávače. Pro český trh musí totiž člověk, který 

optimalizaci provádí, myslet i na to, že velkou část ovládá společnost Seznam.cz se 

svým vyhledávačem. Většinou se však jak vyhledávač Google, tak i Seznam.cz v 

obsahu klíčových slov shodují. Já jsem v našem případě postupoval při optimalizaci 

následovně: 

 

 1, Vytvořil jsem si dlouhý seznam možných klíčových slov a kombinací. 

 Seznam po dokončení obsahoval celkem 22 klíčových slov. Jednalo se o směs 

veškerých možných slov a frází, které by se ve spojení s webem mohly vyhledávat. Poté 

bylo zapotřebí všechny položky seznamu zanalyzovat, aby mohlo dojít k její redukci a 

vytříbení pouze kvalitní klíčových slov. 

 

 2, Následovala analýza seznamu 

 Analýzu jsem prováděl jak na vyhledávač Google, tak i Seznam. Pro vyhledávač 

Google mi pomohl nástroj, který jsem našel na webové adrese: 

http://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal.  
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Obr. č. 8: Výsledek nástroje na analýzu klíčových slov pro Google 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Na obrázku můžete vidět zobrazený výsledek po zadání klíčového slova 

schodiště. Lze takto z každého klíčového slova usoudit jaká konkurence se pro dané 

slovo vyskytuje a jak je často vyhledávané v celosvětovém a místním objemu za týden. 

Postupnou analýzou jsem vyškrtl slova, která byla buď velmi konkurenční, a nebo se na 

ně nedal web optimalizovat. To samé jsem přes službu Sklik a vyhledávač Seznam 

provedl pro Seznam. Vyhledávaná slova se v podstatě moc nelišila. Analýza pro 

Seznam se nejlépe provádí přes spodní odkaz u vyhledávaného slova, který se jmenuje 

Statistika dotazu "vyhledávané slovo". Dozvěděl jsem se zde přesnou shodu s 

hledanými klíčovými slovy, ale také hledanost jejich kombinací. 

 

 3, Vyškrtnul jsem nehodící se slova 

 Z tohoto seznamu jsem musel následně vyškrtnout slova jako schody, schodiště, 

dna, ceník schodiště, fotogalerie schodiště, schody cena, železobetonová schodiště nebo 

betonové schodiště. Tyto slova se nehodila z důvodu velké konkurence slov jako je 

například schodiště a schody. Na další slova se nedala optimalizace stavět jako 

například na fotogalerie schodiště, schody cena a ceník schodiště. Navíc jsou to slova 

nevyhledávaná, takže nemá cenu na ně optimalizovat. 
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 4, Porovnání variace českého jazyka 

 Po zúžení seznamu na polovičku ale nastal další problém, který mě velmi 

překvapil. Ukázalo se totiž na něm, jak dokáže být čeština zároveň krásná, ale pro 

programátory leckdy zapeklitá. Například jsem se rozhodoval, jestli web optimalizovat 

na železobetonová nebo železobetonové schodiště. Stejný problém nastal i u 

monolitická / monolitické schodiště, montovaná / montované schodiště nebo betonové / 

betonová schodiště. Otázka totiž zněla, jestli jít cestou, která je vyhledávaná a více 

konkurenční nebo se zacílit na méně vyhledávané, kde by však optimalizace měla větší 

efekt. 

 

 5, Konečný výběr 

 Nakonec jsem šel cestou kompromisu a u některých výrazů jsem zvolil ty méně 

vyhledávaná a někde zase ty více. Některá klíčová slova jsem musel dodržet vzhledem 

k názvu odkazů na stránkách, které jsou v množných číslech. Ve většině případů se však 

ukazuje, že lidé vyhledávají pod jednotným číslem. V našem případě je tomu tak určitě. 

Konečná klíčová slova jsem tedy vybral: schody dna, železobetonové schodiště, 

betonové schody, konstrukce schodiště, montované schodiště, betonová schodiště, 

schody a schodiště, monolitické schodiště, dna cz, Eichler, venkovní schodiště brno, 

točité schodiště brno. Výběr jsem obohatil i o tzv. long tail fráze, pro která se budou 

muset upravit i texty, aby se tak stala konkurenčně výhodnými. Výsledek jsem poté 

zapsal do hlavičky každé stránky pomocí metatagu s názvem keywords, jak můžete 

vidět na obrázku č. 9. 

 

 

 

Obr. č. 9 : Zápis klíčových slov do zdrojového kódu stránky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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   4.2   Optimalizace webových stránek 

 Po dokončení analýzy klíčových slov jsem si přes web Seo-servis.cz, 

Seonastroje.cz a W3C validátor jednotlivé hlavní odkazy zanalyzoval. Více se můžete 

dozvědět v analytické části práce. Na všech stránkách se až na malé odlišnosti 

objevovali ty stejné problémy. Navrhuji proto tyto změny. 

 

      4.2.1   Odstranění HTML chyb 

 Pro kompletní validaci navrhuji dopsaní alternativních názvů u obrázků za 

pomocí atributu alt="popis". Dále častou chybou bylo umístění blokového seznamu v 

odstavcích. Tento problém se dá vyřešit vytyčením odstavce před seznam, který bude 

následovat až za ukončujícím tagem </p>. Další chybou, kterou odhalil W3C validátor 

byl atribut target="_blank" vyskytující se u odkazů. Parametr _blank zajišťuje, že se 

odkaz po kliknutí otevře v novém okně. Parametr však při vývoji dnešních vyhledávačů 

postrádá smysl a úplně bych jej odstranil. Zatímco alternativní popisy u obrázků 

chyběly, tak atribut border="0" přebýval. Tento atribut zakazuje nebo spíše nastavuje 

rámeček kolem obrázku na nulovou hodnotu. To se však dá dnes již velmi elegantně 

zajistit pomocí stylů. Poslední problém se ukrýval v nevalidním počítadlu přístupů. 

Samotný kód, který zajišťuje započítání přístupu byl optimalizovaný, ale zobrazení 

celkového počtu formou obrázku už ne. Obrázek byl samotnými tvůrci webu nastaven 

na 1x1 pixelů, takže jeho význam na stránkách je stejně nulový. Proto navrhuji zrušení 

tohoto obrázku úplně. 

 

      4.2.2   Chybějící metatagy 

 Metatagy jsou brány za takové hlavní informátory, které říkají podstatné věci o 

stránce. Mohou pomáhat indexovat stránky, informují o autorovi stránky, jejím popisu, 

klíčových slovech a mnoho dalších. Pro můj návrh budou stačit umístit na web tyto 

metatagy: author, robots, description a keywords, které jsou z hlediska optimalizace 

nejdůležitější a na současném webu chybí. 

 

Author  informuje o jménu tvůrci stránek 

Robots  informuje roboty o tom, jak mohou stránky indexovat 
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Description  obsahuje stručný popis webové stránky, který se zobrazuje společně s 

  titulkem ve výsledcích vyhledávače 

Keywords  zde jsou obsaženy všechny klíčová slova, která jsou oddělena čárkou 

 

      4.2.3   Vytvoření chybějících souborů 

 Soubory, které na stránkách, respektive v kořenovém adresáři chybí jsou 

robots.txt a sitemap.xml. 

 

 Robots.txt 

 Jedná se o obyčejný textový soubor, který určuje vyhledávacím robotům, které 

složky a soubory mohou procházet, a které už ne. Zakázané stránky se poté nezobrazují 

ve výsledcích vyhledávačů. Může jít například o stránku s rodinným albem, skrytou 

sekcí a dalším skrytým obsahem. Obsah souboru naleznete v přílohách. 

 

 Sitemap.xml 

 Soubor psaný přes programovací jazyk XML, jak už název vypovídá, usnadňuje 

a nastiňuje vyhledávačům veškerou strukturu odkazů (síť) na webu. U jednotlivých 

odkazů se poté určí frekvence jejich obnovování (denní, měsíční, roční, ...), jejich 

poslední modifikace a je možné také určit jejich jednotlivou prioritu od 0.00 - 1.00. 

Nejvyšší hodnotu 1.00 by měla mít pouze úvodní indexová stránka. Hodnota poté klesá 

úrovní odkazů ve struktuře. Čím hlouběji jsou, tím menší mají index. Návrh souboru 

naleznete v přílohách. 

 

      4.2.4   Změna kódu vzhledem ke struktuře 

 Další chyby, které jsou v kódu stránek patrné vzhledem ke struktuře stránek a 

její optimalizaci jsou následující: 

 

 Špatný obsah nadpisů a odkazů 

 Pro lepší optimalizaci webu navrhuji změnit název odkazů a nadpisů, které musí 

lépe vystihovat klíčová slova. Roboti pak web mnohem lépe hodnotí a stává se pro ně a 

uživatele přehlednější. Musí se ze stránek odstranit odkazy typu: Další podrobnosti 

najdete zde. Podobné odkazy nevypovídají vyhledávačům o ničem a chybí zde to 
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podstatné slovo, kam odkaz směřuje. Nejlépe je, pokud je klíčové slovo přímo 

odkazem. Web tak získává na hodnotě vzhledem k optimalizaci. Proto navrhuji 

následující názvy nadpisů: 

 

 Betonové schody DNA CZ 

 Schodiště na míru 

 Železobetonové schodiště 

 Co Vám DNA CZ nabízí? 

 Konstrukce schodiště 

 Monolitická schodiště 

 Montovaná schodiště 

 Projekty schodiště 

 Schody DNA CZ a propagace 

 Schody Fung šuej 

 

 Špatná struktura nadpisů 

 Dle správné optimalizace by měla každá stránka obsahovat pouze jeden nadpis 

úrovně H1. Pod hlavním nadpisem pak následují odkazy druhé a třetí úrovně. Toto 

strukturalizování je nám vlastní i při čtení nebo psaní tištěných publikací. Po první 

úrovni tedy musí následovat nadpisy H2, které obsahují svoje podkapitoly označené 

úrovní H3. Proto navrhuji změnit strukturu nadpisů, která v našem případě začíná 

úrovní nadpisu H5 v levém panelu stránky. Tyto nadpisy páté úrovně navrhuji vyměnit 

za běžný řádkový element span, který pomocí stylů uvedeme do stejné podoby jako 

předchozí nadpis. 

 

 Členění textu do odstavců 

 Texty na stránkách by měly být také správně strukturované do odstavců, kterých 

by mělo být na stránce přiměřené množství. Proto navrhuji hlavně na úvodní straně 

vyměnit odrážkový seznam za smysluplný text, který bude nejen členěn do odstavů, ale 

bude také nabitý klíčovými slovy, které budou zasahovat dále do struktury webu. Toto 

doporučení je velmi důležité pro vyhledávače, které počítají počet klíčových slov na 

stránce. Čím přirozeněji a hojněji se klíčová slova na webu nachází, tím lépe pro nás. 
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 Odstranění anglické mutace 

 Navrhuji také odstranění anglické mutace v levém panelu. Anglická mutace je 

zde symbolizována anglickou vlajkou. Po kliknutí na tento symbol se stránka nenačte, 

což působí na návštěvníka dost negativně a neprofesionálně. 

 

 Redukce hlavní navigace webu 

 Při prvním pohledu na stránky mě zarazí na první pohled rozsáhlá struktura 

odkazů, což mi vnukne první myšlenku, že se mi web nechce prohlížet. Možná proto je 

míra okamžitého opuštění stránek tak vysoká (48,36%). Web totiž působí dosti 

komplikovaně a neobsahuje ani jeden prvek, který by mě na první pohled zaujal. 

 

      4.2.5   Změna hlavního titulku webu 

 I hlavní titulek stránky, který je v současnosti: Schody DNA - železobetonová 

schodiště, montovaná a monolitická bych změnil na: Betonové schody DNA CZ - 

železobetonové, montované a monolitické schodiště. Možná se Vám nezdá změna na 

první pohled moc zvláštní. Upravil jsem ji však podle zvolených klíčových slov, aby 

jich obsahoval titulek co nejvíce. To je opět další krok pro lepší optimalizaci. Navíc se 

tento text zobrazuje ve výsledcích vyhledávače, což pomůže i pro přilákání zákazníka, 

aby věděl, co se na stránce zhruba nachází. 

 

 S tím však souvisí i další návrh, kterým je zapotřebí tento titulek vyjmout ze 

souboru engine.php, který byl vytvořen pro jednodušší správu, pokud by se cokoliv 

měnilo v levém panelu nebo záhlaví, aby se změny zapsaly pouze v jednom dokumentu 

a nemusely se tak měnit ve všech ostatních. Pro nás je však důležité, aby každá stránka 

také nesla svoje originální jméno, což je ovšem nyní nemožné. Proto je důležité titulek 

stránky z tohoto souboru vyjmout. 

 

      4.2.6   Oddělení kódu od stylů 

 Na každé stránce je zapotřebí striktně dodržet oddělení kódu od toho 

stylistického. Proto navrhuji vložené inline styly nahradit za identifikátory nebo třídy, 

které se následně naprogramují v CSS souboru, který je připojen přes odkaz v hlavičce 

dokumentu. 
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   4.3   Budování zpětných odkazů 

 V dalším návrhu bych se rád zmínil o velmi důležitém prvku, který by webu 

pomohl snad nejvíce a to nejen v oblasti optimalizace. Je zapotřebí budovat kvalitní 

zpětné odkazy, které by ukazovaly na náš web. Jednak bych zlepšil provázání 

informačního portálu schody-info.cz s hlavním webem, ale také bych neopomněl využít 

televizního potenciálu, kde by Česká televize jako silné médium mohla p. Eichlera na 

stránkách pořadů, v nichž vystupuje, více prezentovat. 

 

 Co se týče portálu schody-info, zde bych si představoval spoustu odkazů, které 

povedou na prezentaci schodišť na webu schody-dna.cz. Prozatím je na stránkách 

zveřejněna pouze jedna reklama, která není ke všemu moc působivá. Portál má dobrou 

návštěvnost a potenciál i pro ostatní partnery, kteří se tak mohou prezentovat pomocí 

portálu svojí výrobou. 

 

 Dále bych lépe využil potenciálu a reklamy přes Youtube a Facebook, kde bych 

nejen uveřejňoval články o schodech, ale také bych prezentoval společnost jako 

takovou. Tyto média bych také uvedl v horní části webových stránek na viditelné místo. 

 

 Největším místem pro budování odkazů jsou však spokojení klienti. Bylo by 

dobré, kdyby firma po každé zakázce si domluvila výměnu odkazů s daným subjektem, 

pro který projekt vypracovávala. Nejlépší je odkaz umístěný v textu, než pouhá výměna 

odkazu, která je roboty hůře hodnocena. 

 

 

   4.4   Další zefektivnění webu 

      4.4.1   Registrace do map  

 Možností na změny a zefektivnění webu je stále dost. Dalším způsobem, jak 

stránky zviditelnit je na různých mapách, kam se společnosti zapisují. Dnešní dva 

největší vyhledávače v Česku provozují také svoje mapové portály. Společnosti se tak 

stačí zaregistrovat přes kontaktní formulář a během dvou týdnů dorazí na uvedené místo 

obálka s přihlašovacími údaji. Těmi se poté dá účet zaktivovat. Jedná se tak o ochranu 

proti falešnému zápisu cizí firmy. I tento krok by stál jistě za zvážení. Nejen že bude 
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firma dohledatelná v mapách, přes které uživatelé čím dál častěji vyhledávají, ale 

dostane opět jeden kontakt pro svůj linkbuilding. Jelikož jsou stránky již zavedeny pro 

mapy od společnosti Seznam (viz. obrázek č. 10), navrhuji to samé udělat i pro mapy 

Google. 

 

 

Obr. č. 10: Společnost DNA CZ na serveru Mapy.cz 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

      4.4.2   Návrh admin zóny 

 Z ekonomického hlediska bych uvažoval o zavedení redakčního systému na 

web, kde by společnost ušetřila peníze za placení správy svých stránek druhým stranám. 

Mohla by si je tak spravovat sama bez znalosti programování. Určitě částky na 

aktualizaci a provoz webu nejsou zanedbatelné. 

 Měsíční výdaje za správu:   2.500,- Kč 

 Cena redakčního portálu: 22.500,- Kč 

 

 Dle těchto ekonomických faktů je jasné vidět, že doba návratnosti investice by v 

našem případě byla 11 měsíců. 
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      4.4.3   Zakoupení domény schodydna.cz 

 V rámci konkurenčního boje bych navrhoval zakoupení si i domény bez 

pomlčky. Můžeme tak tyto stránky propojit na náš stávající web za pomocí přemostění. 

Uživatelé tak nebudou muset přemýšlet nad názvem domény a budou potažmo 

automaticky přesměrováni. Zakoupil bych doménu CZ, ale také EU a COM. 

 

 

   4.5   Dejme o sobě vědět 

 Po všech provedených aktualizacích a změnách je dobré dát vyhledávačům 

najevo, že naše stránky prošly obměnou. Můžeme tak zkrátit dobu, než k nám roboti 

zavítají. Indexace stránek je velmi jednoduchá a provádí se přes tyto dvě webové 

stránky: 

 

 Pro Google:  http://www.google.cz/addurl/?continue=/addurl 

 Pro Seznam:   http://search.seznam.cz/pridej-stranku 

 

 Po vložení URL stránky dostaneme informaci, že stránka byla zařazena do 

databáze. Poté už jenom můžeme čekat, kdy roboti navštíví náš web a projeví se tak 

výsledky optimalizace. 
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5   Ekonomické přínosy a zhodnocení 

 Jak již uvádím v úvodu své práce, cílem práce je optimalizace webových 

stránek, za účelem posunutí se v pozicích vyhledávačů na klíčová slova, která zajistí 

vyšší návštěvnost a tím i zvýšení tržeb. Proto by veškeré prováděné změny neměly 

smysl, pokud by se nezakládaly na ekonomické prosperitě. Cena za optimalizaci se 

pohybuje velmi relativně. Záleží totiž na tom, na jaké slovo chceme web optimalizovat. 

Pokud by se například jednalo o unikátní službu, která by nesla speciální název, který 

by se později dostal do podvědomé širší veřejnosti, tak poté by optimalizace nebyla moc 

drahá. Více prostředků by se poté muselo dát do placené, čehož se chci v našem případě 

vyhnout a nesouviselo by to až tak s optimalizování webu. 

 

 V našem případě jsou však základní klíčová slova schody a schodiště, což je 

velmi všeobecný výraz a cena optimalizace je tak mnohem vyšší. Musí se tak vymýšlet 

fráze, na které by se dalo dobře optimalizovat. Musí však jít nejen o frázi, která se 

alespoň trochu vyhledává, ale zároveň na ni není postaven web naší konkurence. 

 

   5.1   Výdaje 

 Veškeré výdajové položky souvisí hlavně s optimalizací webových stránek. 

Součástí je i zakoupení domény bez pomlčky pro 3 domény na rok. Největší položkou 

je poté pořízení si redakčního systému, jehož doba návratnosti je však pouhých 11 

měsíců. Za provedení optimalizačních změn bych si naúčtoval 11.500,- Kč.  

 

  22.500,- Kč redakční systém 

  11.500,- Kč   náklady na optimalizaci 

       265,- Kč zakoupení domény schodydna.CZ na rok 

       229,- Kč zakoupení domény schodydna.COM na rok 

       180,- Kč zakoupené domény schodydna.EU na rok 

 ---------------------------------------- 

       34.674,- Kč   celkové výdaje 
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   5.2   Přínosy 

 Ačkoliv se může cena za jednu takovouto optimalizaci zdát vysoká, tak Vás 

mohu ubezpečit, že zdání klame. Pokud by však optimalizace stránek zvedla 

návštěvnost alespoň pětinásobně, tak následná návratnost investice je poté téměř 

okamžitá. Dle vyjádření pana Eichlera, se kterým jsem celou věc konzultoval, se cena 

jedné zakázky pohybuje v rozmezí 50.000 - 300.000,- Kč. 

 

Můžeme si tak lehce odvodit, že celá optimalizace by se vrátila hned s 

první zakázkou.  

 

 I návratnost investice za redakční systém by se tak vrátila ihned, pokud bychom 

ji počítali dohromady s optimalizací. Myslím si, že cena za optimalizaci vzhledem ke 

konkurenceschopnosti klíčových slov je také dosti přijatelná. Pokud by společnost 

oslovila již zavedené subjekty, tak by cena byla jistě mnohem vyšší. 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout změny v rámci SEO optimalizace pro 

webové stránky společnosti DNA CZ, s.r.o. Stránky se nachází na webové adrese: 

www.schody-dna.cz. Na základě analýz jsem stanovil a navrhnul jednotlivé aspekty 

optimalizace, které by měli vyzvednout doménu na vyšší příčky ve vyhledávačích na 

daná klíčová slova. Ty jsem navrhnul dle podrobné analýzy, jejichž postup jsem zmínil 

ve své práci. Klíčová slova se tak stala základem mé práce. 

 

 Na tyto klíčová slova jsem poté směřoval optimalizaci jak nadpisů, titulků 

stránek a textů, tak i jednotlivých popisků. K tomu jsem vytvořil 2 soubory, které 

usnadňují robotům práci při prolézání struktury webu a také je limitují, kde mohou 

hledat. Za pomocí oslovení robotů, přidáním URL stránek do jejich databáze, lze docílit 

dřívějších změn. 

 

 Výstupem poté je na základě teorie a mých zkušeností výběr nejdůležitějších 

optimalizačních změn, které by dopomohly celkovému dosažení vytyčeného cíle. Navíc 

jsem změny na úplném konci své práce aplikoval i na samotný web, kde se nyní potvrdí 

nebo vyvrátí správnost mých návrhů. Přilákáním více zákazníků na web, bych ještě rád 

v budoucnosti pomohl firmě v oživení stránek, aby celková optimalizace dostala ten 

správný smysl a společnost se tak mohla na internetu dobře prezentovat. 
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IV. Příloha: Soubor robots.txt 

 
Obsah souboru robots.txt pro úpravu podmínek procházení robotů: 

 
User-agent: * 

Disallow: /_webadmin/ 

Disallow: /common/ 

Disallow: /files/ 

Disallow: /images/ 

Disallow: /p2/ 

Disallow: /siou/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Příloha: Soubor sitemap.xml 

 
Obsah souboru sitemap.xml, který odkrývá strukturu webu: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84"> 

 

<!-- generator="ScriptSocket - http://www.scriptsocket.com/sitemaps.php" --> 

  

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/index.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/zamestnani.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/firma-dna.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/konstrukce-

schodiste.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/monoliticka-

schodiste.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/montovana-

schodiste.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-

schodiste/fotogalerie.php?d=topdna</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 



 
 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/projekty-schodiste.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/poptavka.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/dalsi-produkty.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/diskuze.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/schody-feng-suej.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/novinky.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

  <url> 

    <loc>http://schody-dna.cz/cz/zelezobetonova-schodiste/nejcasteji-kladene-

otazky.php</loc> 

    <lastmod>2013-05-13</lastmod> 

    <changefreq>monthly</changefreq> 

  </url> 

   

  <url> 
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