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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o návrhu optimalizace webových stránek pro autodopravní 

společnost NOVA Blansko s.r.o. za účelem zviditelnění firmy na internetu a zkvalitnění 

komunikace se zákazníky. Práce odhaluje jednotlivé postupy vedoucí k optimalizaci 

webu, která by měla zaručit pozice na prvních stránkách ve výsledcích vyhledávání při 

hledání relevantních slovních spojení ve vyhledávačích. V průběhu realizace tohoto 

projektu je kladen důraz na minimalizaci nákladů. Vyhodnocení výsledných nákladů a 

očekávaných přínosů popisuje poslední podkapitola nazvaná ekonomické zhodnocení. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with draft optimization of website for a transport company 

NOVA Blansko s.r.o. to increase the visibility on the internet and improve 

communication with customers. The work reveals individual processes of web 

optimization which should guarantee the positions on the first pages of search results 

when someone searches for relevant phrases in search engines. During a realization of 

this project the emphasis is put on minimizing costs. The last chapter called economic 

assessment evaluates the resulting costs and expected benefits. 
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ÚVOD 

V současné době je internet nedílnou součástí života pro většinu z nás. Ovšem jak je 

možné, že v první polovině minulého století tu žádný internet nebyl a v dnešní době je 

tolik rozšířený?  

Odpověď na tuto otázku je velmi prostá. Klíčovým aspektem je potřeba neustálého 

přenosu informací, který musí být rychlý a kvalitní. Tyto požadavky internet splňuje čím 

dál lépe díky nepřetržitému vývoji technologií. 

Internet původně sloužil pouze pro vojenské účely, ale o pár desítek let později pronikl 

i do obchodní sféry. Obchodní společnosti totiž pochopily, že prostřednictvím internetu 

lze jednoduše komunikovat se zákazníky a proto si vytvářely vlastní webové stránky. 

Tato bakalářská práce pojednává o jednotlivých krocích, které je vhodné provést při 

optimalizaci firemního webu za účelem zviditelnění na internetu, zjednodušení 

komunikace se zákazníkem a maximálního pohodlí zákazníka při návštěvě webu. To vše 

je řešeno s ohledem na minimalizaci nákladů. 

Tato práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola popisuje teoretické 

poznatky, které jsou nezbytné pro porozumění analýzy a samotného návrhu nového webu. 

V druhé kapitole přijde na řadu stručné seznámení se společností, zhodnocení současných 

webových stránek a analýza konkurenčních webů. Dalším úkolem bude vyhodnocení 

analýzy a vymezení požadavků na optimalizaci. Třetí kapitola poskytne dílčí postupy pro 

návrh vlastního řešení obohacené o finální vzhled webu a vyhodnocení naměřených 

webových metrik. Poslední část třetí kapitoly nabízí ekonomické zhodnocení celého 

projektu. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému 

Moje bakalářská práce se zabývá optimalizací firemního webu. Za tímto účelem jsem si 

vybral autodopravní společnost NOVA Blansko s.r.o., se kterou úzce spolupracuji již 

mnoho let. Současná situace webových stránek je značně nedostačující pro efektivní 

propagaci společnosti na internetu. Majiteli společnosti nevyhovují stránky z hlediska 

obsahu, grafického zpracování a pozice ve vyhledávačích. Spolu s majitelem jsme se 

rozhodli situaci řešit rozsáhlou optimalizací webových stránek, tak abychom eliminovali 

již zmíněné nedostatky. 

Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizovat web společnosti NOVA Blansko s.r.o. 

tak, aby při vyhledávání relevantních slovních spojení zaujímal pozice před hlavní 

konkurencí ve vyhledávačích, které se na území České republiky využívají nejvíce. 

Pokud má být tento cíl naplněn, bude původní webová prezentace muset podstoupit 

několik zásadních změn. Tyto změny budou představovat dílčí cíle, které povedou 

k dosažení hlavního cíle. 

Jedním z nich bude rozšíření obsahu stránek, za účelem zvýšení povědomí návštěvníků 

o komplexní nabídce služeb společnosti. S tím souvisí i další dílčí cíl, kterým je získání 

nových poptávek, k čemuž by měl dopomoci poptávkový formulář. 

Jelikož původní design webu není vhodný pro zavedení nových změn, budu se v této práci 

zabývat i návrhem moderního designu, který bude korespondovat se současnými 

standardy. Výsledný návrh nového webu by měl být také perfektně čitelný na jakémkoli 

zařízení s různým rozlišením.  

V neposlední řadě bude web podroben neustálému měření základních webových metrik 

i úspěšných odeslání poptávkového formuláře. 

Po splnění všech dílčích cílů bude připraven plně funkční a konkurenceschopný web, 

který bude prospěšný nejen pro společnost, ale i pro zákazníky. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Historie internetu 

Vznik internetu se datuje na rok 1962, kdy se agentura amerického ministerstva obrany 

ARPA (později přejmenovaná na DARPA - Defense Advanced Research Projects 

Agency) pokoušela o vytvoření sítě bez centrálního uzlu. V podstatě šlo o to, aby 

americké vojenské základny mohly mezi sebou komunikovat i při zničení či poruše 

jednoho uzlu a síť tak nebyla vyřazena z provozu. V roce 1969 následoval počátek sítě 

ARPANET, která původně sloužila výhradně pro vojenské účely, ovšem později se k ní 

začaly připojovat i některé univerzity. Dalším významným letopočtem v historii internetu 

je rok 1984, kdy byl poprvé zaveden DNS (Domain Name Systém), který již tehdy 

umožňoval přiřazovat IP adresám, adresy textové [1]. 

1.2 Vznik webu 

Pojem WWW (World Wide Web) si lze představit jako celosvětově rozsáhlou pavučinu 

obsahující miliony stránek. Web nám umožňuje připojit se na libovolnou stránku pouhým 

klepnutím na odkaz, nebo zadáním její adresy do adresního řádku prohlížeče, nehledě na 

to, na kterém serveru ve světě je tato stránka umístěna [2]. 

V dnešní době je na internet pohlíženo jako na World Wide Web, ovšem web je se stal 

součástí internetu až téměř 30 let po tom, co internet vznikl. Počátky webu se datují na 

konec 80. let. Vyvinuli ho výzkumníci z CERNu (Evropská laboratoř pro fyziku částic) 

za účelem snadného přístupu k dokumentům týkajících se výzkumu. Na vývoji webu se 

podílel i Tim Berners-Lee, který bývá často považován za otce webu. V roce 1992 se 

CERN rozhodl představit web veřejnosti. Od tohoto roku prošel web ohromným 

rozvojem [2]. 

1.3 Internetové vyhledávače 

Internetové vyhledávače poskytují službu, která uživatelům usnadní hledání webových 

stránek v internetové síti. Na základě uživatelských dotazů (hledaných slov) vyhledávače 

prozkoumávají internet a během několika desetin sekundy nabízí uživatelům výsledky 

vyhledávání v podobě odkazů na ty stránky, které požadované informace obsahují [3]. 
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Zdroj: [4] 

Z grafu, který sleduje období od konce roku 2013 po konec roku 2014, vyplývá, že mezi 

elitu vyhledávačů v České republice patří zejména Google.cz a Seznam.cz. Dále zde 

můžeme sledovat rostoucí trend vyhledávače Google.cz, který ve sledovaném období 

dokonce předčil Seznam.cz. 

1.4 Webdesign 

Cílem správného webdesignu je vytvořit grafické dílo, které bude snadno odlišitelné od 

konkurence a zároveň bude příjemně působit na návštěvníky webu. Dalším základním 

předpokladem webdesignu je přehledně zobrazovat informace a nenásilnou formou 

přimět návštěvníka k provedení vyžadované činnosti (např. objednávka zboží). Jelikož se 

tento obor velmi rychle se rozvíjí, pro webdesignéra je nezbytné neustále sledovat 

aktuální trendy [5]. 

1.5 Technologie pro práci s webovými stránkami 

1.5.1 HTML 

Pro jazyk HTML, neboli Hyper Text Markup Language (česky hypertextový značkovací 

jazyk), jsou typické dvě základní vlastnosti – hypertext a univerzálnost. Význam 

hypertextu spočívá v tom, že umožňuje propojit webovou stránku s jakoukoli jinou 

Obrázek 1: Nejpoužívanější vyhledávače v ČR za rok 2014 
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stránkou na internetu, respektive se vším co se vyskytuje na internetu. Díky tomu se lze 

pohybovat v síti mnohem efektivněji a přehledněji. Univerzálnost znamená, že kód psaný 

v jazyce HTML se ukládá jako běžný text, tudíž může webovou stránku přečíst prakticky 

každý počítač, nehledě na to, jakou platformu používá [6]. 

Zdrojový kód jazyka HTML se dělí na tři části:  

 Elementy – strukturují a identifikují jednotlivé sekce webové stránky, mohou mít 

jeden nebo více parametrů, uvozují se pomocí otevírací značky (název elementu 

v ostrých závorkách). Dále následuje ovlivněný text a ukončení použitím tzv. 

uzavírací značky (lomítko spojené s názvem elementu v ostrých závorkách). 

 Parametry – zpravidla upřesňují výsledný vzhled obsahu elementu. Jednotlivé 

parametry se zapisují přímo do otevírací značky elementu. 

 Hodnoty – přiřazují se konkrétním parametrům tak, že za parametr napíšeme 

rovnítko a do uvozovek zapíšeme požadovanou hodnotu [6]. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Struktura HTML dokumentu 

Každý HTML dokument by měl začínat značkou <html>. Tato značka je párová, tudíž 

se na posledním řádku v dokumentu musí vyskytovat i uzavírací značka </html>. Celý 

zdrojový kód je umístěn mezi těmito tagy. Obsah zdrojového kódu se dělí na dvě základní 

části – hlavičku a tělo dokumentu. Začátek hlavičky je vyznačen značkou <head> 

a ukončen pomocí uzavírací značky </head>. V hlavičce se uvádí zpravidla titulek 

stránky, nastavení znakové sady a informace, které popisují obsah stránky. Druhou 

základní částí HTML dokumentu je samotné tělo stránky, uvozeno otevírací značkou 

Obrázek 2: Ukázkový příklad HTML elementu 
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<body> a ukončeno uzavírací značkou </body>. V této části je uveden kompletní obsah 

stránky [6]. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1.5.2 Kaskádové styly CSS 

CSS – Cascading Style Sheets (česky kaskádové styly) slouží jako doplňující jazyk 

k jazyku HTML. Díky CSS je možné aplikovat styly na různé části obsahu stránek 

[7]. 

Pro větší přesnost výběru obsahu z HTML dokumentu, na který mají být aplikovány styly, 

slouží identifikátory (id=“název identifikátoru“) a třídy (class=“název třídy“). 

Identifikátory a třídy jsou založeny na stejném principu. Jediný rozdíl spočívá v tom, že 

třídy se mohou používat na více prvků zároveň, kdežto identifikátor by měl být 

jednoznačně určen pro jeden konkrétní prvek. 

Zde je uvedena konkrétní část HTLM kódu, na kterou budeme následně aplikovat 

kaskádové styly: 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 3: Základní struktura HTML dokumentu 

Obrázek 4: Ukázkový HTML kód pro následné stylování 
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V tomto příkladu je třeba si všimnout specifikace identifikátorem pro prvek <div> 

a specifikace třídou pro element <p>. Pro patřičné aplikování stylů na jednotlivé prvky 

použijeme následující CSS kód: 

Zdroj: Vlastní zpracování 

CSS má svoje základní pravidla, které je nezbytné při psaní kódu dodržovat. V této 

ukázce kódu definujeme 3 pravidla stylu. Každé pravidlo musí obsahovat tzv. selektor 

(nachází se vždy před začínající složenou závorkou). Selektor určuje sekci webové 

stránky, která bude stylována. Obsah složených závorek nazýváme deklarační blok. 

V deklaračním bloku uvádíme konkrétní deklarace. Deklarace se skládá z vlastnosti (vždy 

před dvojtečkou) a hodnoty (vždy za dvojtečkou). Pokud by v jednom deklaračním bloku 

bylo více deklarací, pak by bylo nutné oddělit jednotlivé deklarace středníkem [7]. 

1.5.3 JavaScript 

Skriptovací jazyk JavaScript byl vyvinut Brendanem Eichem ve společnosti NetScape na 

přelomu let 1995 a 1996. Prvotní jméno tohoto jazyka bylo LiveScript, ovšem toto jméno 

nevyhovovalo marketingovým účelům, a proto se tvůrci rozhodli tento jazyk přejmenovat 

na JavaScript. Na konci devadesátých let minulého století ještě mnoho webových 

vývojářů odmítalo JavaScript používat. Nicméně zanedlouho pochopili, že pomocí tohoto 

jazyka lze jednoduše vytvářet i simulovat interaktivitu na Word Wide Webu. Především 

z tohoto důvodu se začal JavaScript využívat ve větší míře zejména pro vizuální dojem 

a schopnost ovlivňovat obsah stránek [8]. 

JavaScript se vyznačuje zvláště tím, že pracuje na straně klienta, kde umožňuje 

webovým stránkám přidat potřebné interaktivní prvky. Uplatnění tohoto skriptovacího 

jazyka lze pozorovat především v následujících oblastech:  

Obrázek 5: Ukázka CSS kódu 
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 Tvorba vizuálních efektů (např. vysouvací navigační nabídky nebo transformace 

textu) 

 Zařazení dynamických elementů 

 Kontrola vstupních dat ve formulářích [8] 

Nicméně tento skriptovací jazyk s sebou nese i několik nevýhod, mezi nejvýraznější 

z nich se řadí:  

 Jeho funkcionalita se opírá o jiné rozhraní nebo hostitelský program (zpravidla 

webový prohlížeč na straně klienta) 

 Negarantuje bezpečnost dat (klient si může zobrazit zdrojový kód)  

 Nemůže přistupovat k souborům (kromě cookies) [8] 

1.5.4 PHP 

PHP je nejpoužívanější skriptovací jazyk na straně serveru pro webový vývoj. Využívá 

ho téměř 78,9 % webových stránek. Zkratka PHP původně vycházela ze slovního spojení 

„Personal Home Page (Tools)” (v češtině „Nástroje pro domovské stránky”), ale 

v současné době je spíše brána jako rekurzivní zkratka pro „PHP: Hypertext 

Preprocessor” (česky „Hypertextový preprocesor PHP”). Vývoj a správu tohoto jazyka 

má na svědomí vývojářská skupina The PHP Group. Jazyk PHP má svoje oficiální 

webové stránky, kde je volně dostupný ke stažení v různých verzích [9]. 

Pro zpracování a zobrazení výsledků PHP jazyka je zapotřebí webový server 

s nainstalovaným modulem PHP. Kód jazyka PHP se může psát přímo do HTML 

dokumentu za předpokladu provedení změny přípony souboru z .html na .php [9]. 
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Obrázek 6: PHP kód pro vypsání textu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na uvedeném obrázku demonstruji příklad, který zajistí vysání textu do prohlížeče. Při 

začlenění PHP kódu do dokumentu je nutné vždy uvádět otevírací značku <?php. Tato 

značka sděluje webovému serveru, že následující zápis musí interpretovat jako kód jazyka 

PHP. Příkaz echo slouží k vypsání textu do prohlížeče. Požadovaný text se zapisuje do 

uvozovek přímo za tento příkaz a celý řádek se ukončí středníkem. Zápis středníků na 

konec každého příkazu je zcela zásadní, jelikož je tím jasně vymezeno, kde příkazy 

začínají a kde končí. Pro ukončení kódu se používá uzavírací značka ?>, která říká 

webovému serveru, že to co následuje, už nemusí zpracovávat jako PHP kód [9]. 

1.6 Vlastnosti webových stránek 

Kvalitní web by měl disponovat alespoň několika základními vlastnostmi, díky kterým 

bude návštěva webu mnohem příjemnější a efektivnější. Vlastnosti uvedené v této 

kapitole pomáhají webu také z marketingového hlediska a některé z nich i při indexaci 

stránek. 

1.6.1 Struktura prvků na stránce 

Přehledná struktura prvků slouží zejména uživatelům při orientaci na stránce. Rozčlenění 

a umístění jednotlivých prvků se provádí pomocí CSS pravidel. Mezi základní části 

struktury webových stránek patří: 

 Záhlaví – mělo by obsahovat minimálně logo webu (společnosti) 

 Navigace – propojuje jednotlivé sekce webu 
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 Obsah – informace charakterizující danou stránku 

 Zápatí – typicky obsahuje prohlášení o copyrightu, popřípadě mapu stránek 

Finální rozložení prvků na stránce se nazývá layout [10]. 

1.6.2 Pravidla použitelnosti 

Základním předpokladem pro úspěšný web je bezpochyby snadná použitelnost. To 

znamená, že se jednotlivé stránky v rámci celého webu snadno ovládají, dobře se v nich 

orientuje, jsou intuitivní a obsahují rychle přístupné informace [11]. 

Zásadní pravidla použitelného webu: 

 Po příchodu na stránku lze na první pohled zjistit účel a zaměření webu. 

 Při načtení stránky musí být navigace webu vždy viditelná a snadno ovladatelná. 

 Uživatel by měl mít vždy přehled o tom, kde se na webu nachází. 

 Možnost dostat se na úvodní stranu jediným klepnutím. 

 Kvalitní textový obsah, jenž obsahuje pouze podstatné informace. 

 Snadno přístupné kontaktní informace na majitele webu [11]. 

1.6.3 Pravidla přístupnosti 

Přístupné stránky by se měly především zobrazit stejně ve všech nejpoužívanějších 

prohlížečích. Dalším pravidlem pro přístupnost je správné vykreslení stránek v tabletech 

a mobilních telefonech. V neposlední řadě by měly mít stránky dostatečný kontrast barev 

a také být bezbariérové pro osoby se zrakovým handicapem [12]. 

1.6.4 Validita 

Jestliže je webová stránka validní, znamená to, že odpovídá platným standardům. Validní 

stránka tedy neobsahuje chyby, které mohly vzniknout omylem (např. překlepem) nebo 

kvůli nedostatečným znalostem autora stránky. Validita má velký vliv na přístupnost 

webu, jelikož validní stránky mají výrazně vyšší pravděpodobnost správného zobrazení 

v různých prohlížečích. Neméně důležitá je i pro vyhledávače, kteří validním stránkám 

přisuzují mnohem větší váhu [13]. 
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1.6.5 Povinné údaje na firemním webu 

Pokud má společnost s ručením omezeným zřízeny webové stránky, je povinna dle 

zákonu o obchodních korporacích § 7 odst. 3 na nich uvést vše, co je povinna uvádět na 

svých obchodních listinách. Veškeré údaje, které musí být uvedeny na obchodních 

listinách, tedy i na webových stránkách, stanoví § 435 nového občanského zákoníku 

a § 7 odst. 1 zákonu o obchodních korporacích [14]. 

Společnost s ručením omezeným je tudíž povinna na svých webových stránkách uvádět 

minimálně tyto údaje:  

 Jméno nebo název 

 Sídlo nebo místo podnikání 

 Identifikační číslo 

 Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku mají povinnost uvádět též údaje 

o tomto zápisu (včetně oddílu a vložky) 

 Údaj o svém základním kapitálu lze rovněž uvést, ovšem tento údaj se musí týkat 

pouze upsané a splacené části základního kapitálu 

1.7 SEO – on-page faktory  

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization (česky optimalizace pro vyhledávače). 

Cílem SEO je optimalizovat stránky tak, aby zaujímaly vyšší pozice ve výsledcích 

vyhledávání ve vyhledávačích. Přední pozice ve vyhledávačích zajistí přírůstek na 

návštěvnosti a díky tomu vzroste i potenciál pro dosažení vyšších zisků [11]. 

„SEO není jeden postup ani zaručená metoda, ale je to souhrn technik, sledování, ladění 

a také neodmyslitelného marketingu.”  [11, s. 9] 

Mezi základní techniky SEO patří tvorba sémantického a přístupného webu. 

U sémantického kódu je zásadní používat značky pouze pro určení významu obsahu, 

nikoliv pro jeho zviditelnění, nebo naopak k jeho skrytí. Dodržení této zásady umožní 

vyhledávači zjistit důležitost obsahu jednotlivých značek a tudíž správně přečíst 

a vyhodnotit stránky [11]. 
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1.7.1 Klíčová slova 

Klíčová slova jsou slova, pod kterými lidé hledají webové stránky ve vyhledávačích. Při 

volbě klíčových slov je důležité, aby vybraná slova měla co největší relevanci 

k nabízenému produktu [12]. 

Mezi relevantními klíčovými slovy by neměly chybět tyto údaje:  

 Název společnosti, organizace nebo webu. 

 Název nabízených výrobků či služeb. 

 Odborné výrazy a slang související s nabízeným produktem nebo s obsahem 

webu. 

 Pojmenování problému a jeho řešení, které daná stránka nabízí [11]. 

1.7.2 Popisné informace 

Popisné informace neboli metadata nejsou příliš důležité pro návštěvníka webu při jeho 

prohlížení, jelikož se vůbec nezobrazují. Metadata slouží spíše jako informační bloky pro 

vyhledávače. Konkrétní metadata se udávají v hlavičce HTML dokumentu. Přestože 

existuje spousta typů metadat, pro vyhledávače Google a Seznam jsou důležité pouze 

některá. Jedním z nejdůležitějších typů je description (popis obsahu stránky). Některé 

vyhledávače zobrazují popis přímo ve výsledcích vyhledávání, ale to nemusí vždy platit. 

Jelikož popis obsahu stránky může být první text spojený s naší stránkou, který uživatel 

uvidí ještě před vstupem na naši stránku přímo ve vyhledávači, je vhodné, aby tento text 

byl vysoce informativní, ale zároveň stručný a marketingově přitažlivý [11]. 

Ukázka kódu pro popis obsahu stránky:  

<meta name="Description" content="Zde uvedeme specifický popis pro danou 

webovou stránku"> 

Mezi další důležitá metadata patří definice znakové sady. Tato definice slouží pro 

správné zobrazování českých znaků, ale také pomáhá vyhledávacím robotům rozpoznat 

kódování dané stránky [11]. 

Ukázka kódu pro definici znakové sady: 
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<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" > 

1.7.3 Obsah stránek 

Vytvořit kvalitní a unikátní textový obsah je jednou z nejdůležitějších částí SEO. Tento 

text by měl být zajímavý jak pro návštěvníky stránky, tak pro vyhledávače. Stránka 

s informačně zajímavým, originálním a pravidelně aktualizovaným textem je pro 

vyhledávače velice atraktivní. V mnohých případech vyhledávače upřednostňují spíše 

stránky, jejichž obsah je kvalitní a unikátní než ty, které využívají umělé optimalizace pro 

vyhledávače [12]. 

Tabulka 1: Pravidla pro tvorbu textového obsahu na webu 

Co svědčí webu z hlediska obsahu Co webu z hlediska obsahu nepomáhá 

Kvalitní a unikátní testový obsah Flashové animace obsahující text 

Dodržování pravidel HTML kódu Text, který je součástí obrázku 

Zařazení klíčových slov v dostatečném 

rozsahu 
Nedostatek textu na stránce 

Logická struktura obsahu (nadpisy, 

podnadpisy, odrážkové seznamy) 

Příliš časté změny velkého množství 

textu 

Zpracováno dle [12] 

1.7.4 Používání titulků, nadpisů a alternativních textů 

Titulek 

Titulek (značka title) je z hlediska SEO nejmocnějším on-page faktorem. Většina 

vyhledávačů, zejména Google, používá obsah značky title jako titulek výsledku při 

nalezení vyhledávaného spojení. Vhodně zvolený titulek související s obsahem stránky 

i s tím, co lidé hledají, může mít velmi pozitivní vliv na umístění stránek ve výsledcích 

vyhledávání. Naopak titulek s nevhodným obsahem může stránku výrazně poškodit [12]. 

Nadpisy 

Nadpisy slouží především pro větší přehlednost obsahu na stránce. Jejich hlavní úlohou 

je sdělit, jaký obsah se na dané stránce nachází a zároveň upřesnit pozici jednotlivých 

částí obsahu. Jazyk HTML zahrnuje šest úrovní nadpisů (h1 až h6). Pro SEO je zcela 

zásadní dodržovat jistá pravidla při návrhu struktury nadpisů. Jedno ze základních 
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pravidel říká, že každá stránka by měla obsahovat právě jeden nadpis první úrovně (h1). 

Další zásadou je používat úrovně nadpisů k vytvoření logické struktury, tudíž za 

nadpisem h1 by měl vždy následovat nadpis h2, nikoliv nadpis h3 [11]. 

Alternativní texty 

Webové stránky neobsahují pouze text, ale i obrazové informace. Ovšem robot 

vyhledávače nedokáže zjistit, co je na obrázku vyobrazeno. Proto je nutné zasáhnout do 

zdrojového kódu a k obrázkům připojit alternativní texty. Připojení alternativního textu 

se provede začleněním parametru alt do elementu img [11].  

<img src=“obr/logo.png“ alt=“Logo společnosti NOVA Blansko s.r.o.“ > 

Alternativní text by měl obsahovat slovní popis toho, co se na obrázku nachází. Díky 

tomu se vyhledávač snadno dozví, jakou informaci obrázek obsahuje. Tento text však 

není určen pouze pro vyhledávače, zobrazí se také návštěvníkům stránky, kterým se 

obrázek z jakéhokoli důvodu nenačte. Dále tento text slouží nevidomým a slabozrakým 

návštěvníkům. Ti totiž používají k prohlížení stránek hlasovou čtečku, která jim umožní 

převedení stránky na hlasový výstup. Přidáním alternativního textu tedy zajistíme, že 

o obsahu obrázku budou informováni i uživatelé s tímto postižením [11]. 

1.7.5 URL adresa 

Adresa stránky (URL adresa) dokáže výrazně ovlivnit pohled vyhledávačů na daný web. 

Vyhledávače přisuzují větší význam stránkám, jejichž URL adresa obsahuje klíčová 

slova, která jsou součástí hledaného výrazu. Každá URL adresa by měla být zároveň 

neměnná, lehce zapamatovatelná a bez složitých znaků jako jsou ~, &, % a další [15]. 

1.7.6 Roboti vyhledávačů 

Roboti vyhledávačů prochází webové stránky za účelem indexace. Při indexaci si 

přidávají stránky do svých databází, které později využívají vyhledávače při hledání. 

Robotům lze klást různé omezení a to buď pomocí souboru robots.txt nebo přidáním 

metaznačky <meta name=“robots“ content=“…“>, kde parametr content může 

obsahovat následující hodnoty: 

 index nebo noindex – robot smí nebo nesmí zařadit tuto stránku do své databáze 



26 

 

 follow nebo nofollow – robot smí nebo nesmí pokračovat v indexaci pomocí 

uvedených odkazů na stránce  

 all shodné s “index, follow“ – nemusí se uvádět, jelikož prázdná hodnota má 

totožný význam 

 none shodné s “noindex, nofollow“ – přikazuje robotům, aby ignorovali tuto 

stránku [12] 

1.8 SEO – off-page faktory 

Off-page faktory jsou souborem vlastností, podle nichž vyhledávače určí, jakou pozici 

bude obsazovat daná stránka ve výsledcích vyhledávání. Na rozdíl od on-page faktorů se 

nenachází přímo na stránce, ale působí na ni z prostředí jiných stránek a proto jsou také 

hůře ovlivnitelné [16]. 

1.8.1 Zpětné odkazy 

Budování zpětných odkazů (tzv. linkbuilding) patří mezi další zásadní techniky, které se 

aplikují při optimalizaci pro vyhledávače. Cílem je získat reference od jiných webů 

formou odkazů, které uživatele zavedou na naše stránky. Tato technika přihlíží zejména 

na tyto faktory: 

 Kvalita a počet stránek, z nichž je odkazováno 

 Počet relevantních klíčových slov v odkazujícím textu 

 Tematická příbuznost stránky, ze které je odkazováno [12] 

1.8.2 Sociální signály 

Signály ze sociálních sítí jsou při hodnocení stránek čím dál více důležitější. Vyhledávače 

totiž sledují, jak moc se o jednotlivých stránkách diskutuje na respektovaných sociálních 

sítích typu Facebook či Google Plus [17].  

1.8.3 Personalizace výsledků vyhledávání 

Vyhledávače se stále více snaží poskytovat svým uživatelům výsledky na míru. Proto 

pozice ve vyhledávačích dokáže ovlivnit také geografická poloha a chování uživatele, 

který klade dotaz. Z toho vyplívá, že mezi off-page faktory můžeme rovněž zařadit i místo 
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a zemi, kde se daný uživatel právě vyskytuje. Vyhledávače dále zajímá, zda uživatel 

navštěvuje zvolenou stánku pravidelně a jestli na ni odkazují jeho přátelé na sociálních 

sítích [17]. 

1.9 Optimalizace pro prohlížeče 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době uživatelé internetu používají různé prohlížeče, je 

vhodné optimalizovat web alespoň pro 3 nejvyužívanější z nich. Tato činnost bývá 

prováděna především kvůli nejednotnosti zobrazování stránek v jednotlivých 

prohlížečích.  

Tabulka 2: Procentuální porovnání nejpoužívanějších prohlížečů v ČR 

Interval 10.12-16.12 2012 09.12-15.12 2013 08.12-14.12 2014 

MSIE 35.79 % 30.83 % 27.64 % 

Firefox 31.70 % 27.77 % 25.26 % 

Chrome 22.66 % 27.71 % 30.00 % 

Opera 4.01 % 3.77 % 3.26 % 

Zpracováno dle [18] 

Uvedená tabulka nám vyjadřuje procentuálním podílem to, jak si vedly nejpoužívanější 

prohlížeče vždy na konci roku v letech 2012, 2013 a 2014. Z dat tabulky vyplývá, že 

optimalizaci je nutné provádět zvláště pro prohlížeče: Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firefox a Google Chrome. Optimalizace pro prohlížeč Opera už není tak 

podstatná. V tabulce je zřetelně vidět, že tento prohlížeč používá čím dál méně uživatelů 

a proto záleží pouze na tvůrci webu, zda se rozhodne tuto optimalizaci provést. 

1.10 Optimalizace pro zobrazovací zařízení 

V současné době se webové stránky nezobrazují pouze na monitorech počítačů. Rostoucí 

oblíbenosti se těší zejména notebooky, tablety a smartphony. Ovšem tyto zobrazovací 

zařízení disponují často rozdílným rozlišením obrazovky a proto se na ně musí při 

optimalizaci brát zřetel. 
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Tabulka 3: 10 nejpoužívanějších rozlišení v ČR 

Rozlišení 
Procentuální podíl (konec 

roku 2014) 

1366x768 23.12 % 

1920x1080 10.26 % 

1280x1024 9.23 % 

1280x800 7.29 % 

1024x768 5.53 % 

1680x1050 5.02 % 

1600x900 4.44 % 

1440x900 4.13 % 

360x640 1.88 % 

768x1024 1.65 % 

Zpracováno dle [19] 

Z tabulky lze vypozorovat velká rozmanitost různých rozlišení obrazovek, které se na 

území České republiky používají nejvíce. Absolutně nejpoužívanějším rozlišením je 

1366x768, které je typické především pro širokoúhlé notebooky. 

Pojem responzivní web design 

Webová prezentace, která disponuje responzivním web designem, dokáže přizpůsobit 

svoje rozložení prvků na stránce rozměrům zobrazovacího zařízení. Hlavní zásada 

responzivního webu spočívá v tom, že pohyb v rámci celého webu by měl vždy probíhat 

pouze ve vertikální rovině, nikoli v horizontální rovině. 

 

Dne 26. února 2015 bylo uveřejněno oficiální oznámení na serveru Google Webmaster 

Central Blog, které informuje o zvýhodnění responzivních webů ve výsledcích 

vyhledávání. Počínaje datem 21. 4. 2015 bude na Googlu zaveden nově aktualizovaný 

algoritmus, ve kterém responzivita webu dokáže značně ovlivnit výsledné pozice při 

vyhledávání. Tato změna bude mít ovšem dopad pouze na výsledky vyhledávání 

v mobilních telefonech a tabletech [20]. 
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1.11 Internetový marketing 

1.11.1 Zápis do katalogů 

Katalogy jsou projekty velkých internetových společností. Hlavním účelem katalogů je 

tvorba obsáhlé databáze s odkazy na weby, které jsou dále členěny do specifických 

kategorií. Registrace do katalogů je nejsnadnější a nejlevnější způsob jak získat zpětné 

odkazy. Kvalita těchto odkazů může být velmi odlišná, a proto se vyplatí volit zápis pouze 

do katalogů, které jsou dobře hodnoceny Googlem a Seznamem [21]. 

1.11.2 Sociální sítě 

Na sociálních sítích si každý může založit svůj profil a sdílet různé informace. Sítě tohoto 

typu jsou fenoménem dnešní doby, a to především díky své obrovské komunitě uživatelů. 

Návštěvníci zde hledají zábavu, kontakt se svými přáteli a v neposlední řadě chtějí mít 

aktuální přehled o tom, co se v jejich okolí děje. Tyto sítě se stávají čím dál silnějším 

nástrojem pro internetový marketing. Společnosti je rovněž využívají pro zkvalitnění 

komunikace se zákazníky (snadná a rychlá zpětná vazba).  

Mezi nejrozšířenější sociální sítě v České republice patří:  

 Facebook 

 Google Plus  

 Twitter  

 Linkedln [22] 

1.12 Google Analytics 

Google Analytics poskytuje komplexní služby v podobě webové analytiky. Díky tomu 

lze jednoduše sledovat a shromažďovat informace o tom, co se na zvoleném webu děje 

a zároveň otestovat efektivnost jednotlivých stránek. Google Analytics se zaměřuje 

především na vytváření přehledů o návštěvnosti. Do toho spadá vyhodnocení 

vypovídající o zdrojích, které byly využity pro nalezení daného webu. Mohou to být 

například: vyhledávače, externí odkazy (jiné weby), e-mailové reklamy, vložené odkazy 



30 

 

v dokumentech (např. PDF), nebo přímé zadání URL adresy do adresního řádku 

prohlížeče [23]. 

Webová analytika nám rovněž sleduje počet návštěv za námi zvolené časové období 

a chování návštěvníků pomocí následujících metrik: 

 Průměrná míra konverzí (např. registrace, prodej či odeslání formuláře) 

 Nejnavštěvovanější stránky 

 Průměrná hloubka návštěvy v souvislosti s použitým zdrojem  

 Jazykové nastavení a geografické rozložení návštěvníků 

 Průměrná doba návštěvy a četnost návratnosti 

 Míra „lepkavosti“ stránek – zde se měří, zda návštěvníci zůstávají na webu nebo 

se jen „odrazí“, tedy navštíví pouze jednu stránku [23] 

1.13 Doména a webhosting 

Doménu a webhosting je třeba rozlišovat jako dvě různé služby. Doména vymezuje 

mezinárodní právo používat určitou adresu (např. www.seznam.cz). Provozovatel webu 

hradí smluvní částku registrátorovi domény (zpravidla v ročních intervalech). Pojem 

webhosting (někdy jen hosting) znamená pronajmutí prostoru pro webové stránky. Za 

webhosting platí provozovatel webu poskytovateli webhostingu pravidelné splátky [24]. 

1.14 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická technika, která zkoumá vnitřní a vnější faktory 

působící na úspěšnost společnosti nebo určitého záměru (např. zavedení nového produktu 

či služby). Nejčastěji se tato analýza používá v rámci strategického řízení jako analýza 

současné situace [25]. 

Za autora SWOT analýzy se považuje Albert S. Humprey, který ji navrhl se svým týmem 

pod záštitou organizace Stanford Research Institute. SWOT je akronym z počátečních 

písmen anglických názvů jednotlivých faktorů, na které se při této analýze přihlíží: 

 Strengths – silné stránky 

 Weaknesses – slabé stránky  
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 Opportunities – příležitosti 

 Threats – hrozby [26] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

Název společnosti: NOVA Blansko s.r.o. 

Sídlo: Pražská 1827/66, 678 01 Blansko 

IČO: 60699698 

DIČ: CZ60699698 

Datum vzniku: 16. března 1994 

Základní kapitál: 120000 Kč 

Společnost NOVA Blansko s.r.o. má své kořeny už v 80. letech 20 století, kdy ještě tento 

název nenesla, jednalo se pouze o autodopravní oddělení ve stavebním bytovém družstvu 

Macocha. Společnost vznikla až 16. března roku 1994 zápisem do obchodního rejstříku. 

Majoritní část předmětu podnikání je zajišťování silniční nákladní dopravy. Společnost 

disponuje 9 nákladními vozy, kde každý z nich má své specifické vlastnosti (např. nosnost 

či ložnou plochu). Díky tomu společnost může vyhovět různorodým požadavkům 

zákazníka. Dále společnost nabízí služby ve formě servisu nákladních vozidel a také 

jeřábnických prací, které zajišťuje pomocí autojeřábu.  

 

Obrázek 7: Logo společnosti NOVA Blansko s.r.o. 

Zdroj: [27] 

2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza byla sestavena za pomoci jednatele, který mi poskytl veškeré potřebné 

informace. Nejedná se o čistě standartní SWOT analýzu, jelikož neobsahuje váhu 

a hodnocení jednotlivých položek, ale je založena na principech této analýzy. Stěžejním 

úkolem při analýze bylo najít nejpodstatnější silné a slabé stránky, dále zjistit jakých 

příležitostí by mohla společnost využívat a také definovat hrozby, které na ni působí. 
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Silné stránky: 

 Kvalita poskytovaných služeb 

 Znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru 

 Velké množství stálých zákazníků 

 Rozsáhlý vozový park 

 Dobrá finanční situace 

 Poměrně nízká cena nabízených služeb 

Slabé stránky: 

 Velké čtvrtletní nájemné za prostory potřebné k fungování společnosti 

 Insolvence některých zákazníků, která zpomaluje vývoj společnosti 

 Nízké povědomí o společnosti na internetu 

Příležitosti: 

 Spolupráce s některými slovenskými slévárnami, které vyváží odlitky do České 

republiky 

 Navázat partnerské vztahy se stavebními společnostmi 

 Zviditelnění se na internetu (optimalizace webu, zápis do katalogů služeb) 

Hrozby:  

 Insolvence společností, které tvoří základ pravidelné klientely 

 Rapidní růst cen mýtného 

 Zvýšení konkurenčního tlaku 

2.3 Analýza současné webové prezentace 

Současné webové stránky slouží pouze jako zdroj základních informací o společnosti 

(nabízené služby, kontaktní údaje a mapa). Webhosting pro tento web poskytuje 

společnost WEDOS Internet, a.s. za cenu 300 Kč za rok (bez DPH). Doména je 

zaregistrovaná u společnosti INTERNET CZ a.s., kde splátky za tuto doménu činí 125 

Kč za rok (bez DPH). Analýza webu odhalila velké množství nedostatků, které mohly být 
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způsobeny nedostatečnými znalostmi tvůrce původních stránek nebo časovou tísní při 

tvorbě webu. 

 

Obrázek 8: Původní vzhled webu společnosti NOVA Blansko s.r.o. 

Zdroj: [27] 

Výsledek analýzy nedostatků současného webu: 

 Forma prezentace nevede návštěvníka k uskutečnění poptávky – návštěvník není 

dostatečně informován o nabízených službách a jediná možnost, jak se dozvědět 

více, je zavolat či odeslat email. Právě z tohoto důvodu by návštěvník mohl dát 

přednost konkurenci, u které bude mít přehled o nabídce služeb a bude moci 

bezprostředně posílat poptávku. 

 Nepříznivé off-page faktory pro SEO – na web nevedou žádné zpětné odkazy. 

 Při vyhledávání relevantních klíčových slov ve vyhledávačích se webové stránky 

společnosti objevují až na 35. – 62. pozici. 

 Neúplnost povinných údajů. 

 Obtížná čitelnost na zobrazovacích zařízeních s nižším rozlišením. 

 Nekonzistentnost zobrazení v různých prohlížečích. 

 Klíčová slova jsou příliš obecná. 

 Nedostatek kvalitního textu. 

 Není dodržena logická struktura nadpisů. 

 Příliš stručný obsah metadat. 
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 Absence souborů robots.txt a sitemaps.xml. 

 HTML kód není validní. 

 Chybí výpis vlastností a fotografie jednotlivých vozů. 

Současná webová prezentace využívá doménu www.novablansko.cz. Tuto doménu 

považuji za hlavní pozitivum současné prezentace, jelikož obsahuje relevantní klíčová 

slova (název firmy) a díky tomu bude vhodná při optimalizaci pro vyhledávače. 

2.4 Analýza konkurenčních webových stránek 

V Blansku a přilehlém okolí působí hned několik autodopravních firem. Ovšem ne 

všechny patří mezi konkurenty společnosti Nova Blansko s.r.o. a to z důvodu specifikace 

zaměření (např. pouze mezinárodní doprava). Z hlediska rozsahu a podoby nabízených 

služeb jsem stanovil 2 hlavní konkurenty – Autodoprava Karel Sedláček a Autojeřáby 

Odehnal, u kterých provedu analýzu webové prezentace. 

2.4.1 Analýza webu Autodoprava Karel Sedláček 

Pan Karel Sedláček je fyzická podnikající osoba, která poskytuje služby jak 

v autodopravě, tak v jeřábnických pracích. Při analýze webu této autodopravy jsem 

narazil na několik slabin. Web nijak nenabádá návštěvníka k uskutečnění poptávky po 

nabízených službách, grafické zpracování je na velmi nízké úrovni, na stránkách chybí 

strukturovaný text a není provedena optimalizace pro mobilní zařízení. 
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Obrázek 9: Web Autodoprava Karel Sedláček 

Zdroj: [28] 

Při použití klíčových slov „autodoprava Blansko“ ve vyhledávači Seznam.cz se tyto 

stránky nacházejí již na 4. místě (což je poměrně vysoko vzhledem k tomu, že stránky 

obsahují minimum textu, který by mohly vyhledávače indexovat), ovšem na Google.cz 

lze stránky naleznout až na 16. místě. 

2.4.2 Analýza webu Autojeřáby-Odehnal 

Pan Miroslav Odehnal je rovněž fyzická podnikající osoba, která disponuje celkem šesti 

autojeřáby s různými specifickými vlastnostmi, a tudíž představuje značnou konkurenci. 

Design webu Autojeřáby-Odehnal.cz působí jednoduše, ale zároveň příjemně. Nechybí 

zde zajímavý strukturovaný text, ani poutavé grafické prvky. Web dokonce na několika 

stránkách pobízí návštěvníka, aby uskutečnil poptávku pomocí odkazu na stránku 

„Napište nám“. Ovšem kontaktní formulář, který se na zmíněné stránce nachází, je velmi 

nezdařile naprogramován. Pokud návštěvník klikne na tlačítko „Odeslat“, aniž by cokoli 

zadal do vstupních boxů, stránka začne vytvářet dialogová okna (celkem 4), která 

zdlouhavě upozorňují návštěvníka, že zapomněl zadat některé údaje. Tento formulář 

rovněž postrádá kontrolu nad zápisem e-mailové adresy, tedy není opatřen téměř žádným 

zabezpečením proti nežádoucímu spamu. 
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Obrázek 10: Web Autojeřáby-Odehnal.cz 

Zdroj: [29] 

2.5 Analýza potenciálního návštěvníka webu 

Při analýze jsem vzal v úvahu uživatele internetu působícího v okrese Blansko (popř. 

jinde v ČR), který bude potřebovat vyřešit problém v oblasti přepravy jakéhokoli nákladu 

či jeřábnických prací. Tento uživatel s největší pravděpodobností využije jeden ze dvou 

nejvyužívanějších vyhledávačů v České republice (Google nebo Seznam). V následném 

procesu vyhledávání mohou nastat dvě možnosti. 

První z nich spoléhá na to, že uživatel už o společnosti NOVA Blansko s.r.o. slyšel, nebo 

s ní má dokonce dobré zkušenosti, a ve vyhledávači bude hledat přímo název společnosti. 

Název společnosti je natolik specifický a jednoznačný, že optimalizace pro tato klíčová 

slova by neměl být až takový problém. 

Druhá možnost nastane v případě, kdy uživatel nebude doposud rozhodnut, kterou 

společnost osloví k řešení problému. Vzhledem k tomu bude ve vyhledávačích hledat 

obecnější klíčová slova, jako jsou například autodoprava Blansko nebo autojeřáby 

Blansko. Optimalizace na tyto klíčová se již vyskytuje na několika webových stránkách 

konkurentů, z toho plyne, že optimalizace pro tyto klíčová slova bude značně složitější. 
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2.6 Analýza klíčových slov 

Při analýze klíčových slov jsem využil jako zdroj dat marketingové nástroje Google 

AdWords spadající pod vyhledávač Google a Sklik, který patří vyhledávači Seznam. 

Tyto internetové nástroje zdarma poskytují hodnoty hledanosti zvolených klíčových slov 

za vybrané období. Nejprve jsem začal s analýzou obecných relevantních slov jako je 

autodoprava či autojeřáb a postupně navazoval na specifičtější slovní spojení, které mi 

většinou nabídly již zmíněné marketingové nástroje. 

Tabulka 4: Měsíční průměr počtu hledání klíčových slov za rok 2014 na území ČŘ 

Klíčová slova AdWords Sklik 

kamionová doprava 260 1005 

kamionová přeprava 70 245 

autodoprava 1000 3488 

nákladní autodoprava 90 653 

vnitrostátní doprava 50 359 

silniční doprava 170 231 

nákladní doprava 170 955 

levná autodoprava 10 34 

silniční nákladní doprava 30 155 

autodoprava Blansko 90 51 

nákladní silniční doprava 10 99 

autojeřáb 140 511 

jeřábnické práce 70 455 

Zpracováno dle [30] a [31] 

V tabulce je jasně vidět, která slovní spojení uživatelé vyhledávačů používají nejčastěji. 

Více hledaná slova mají ovšem také větší konkurenci, proto bude zapotřebí tyto slova 

rozšířit a specifikovat (např. přidáním lokality). 
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2.7 Analýza návštěv 

V ledu roku 2015 jsem do současné webové prezentace začlenil skript z Google 

Analytics, abych získal přehled o návštěvnosti webu. Po měsíčním měření jsem se 

rozhodl učinit rozbor získaných analytických hodnot. 

 

Obrázek 11: Měření webových metrik, pořízeno 22. 2. 2015 

Zdroj: Google Analytics 

Z analytické služby jsem se dozvěděl, že web v období od 19. 1. 2015 do 19. 2. 2015 

zaznamenával maximálně 5 návštěv denně, míra okamžitého opuštění dosahovala 

73,68% a procento nových návštěv stagnovalo na nulové hodnotě. 

2.8 Požadavky na optimalizaci firemního webu 

Po vypracování analýzy současné situace jsem si domluvil schůzku s vedením 

společnosti, kde jsem prezentoval výsledky jednotlivých analýz. Následně byly 

stanoveny požadavky na nový web, které rozeberu níže. 

Rozšíření obsahu 

Tím jak se společnost neustále rozvíjí, nastává problém s obrovským množstvím 

telefonátů pro jednatele společnosti na konkrétní dotazy ohledně možností nákladních 

automobilů (např. maximální nosnost, ložná plocha, atp.). Proto se majitel rozhodl, že 
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chce mít všechny tyto informace (včetně fotografií) na webových stránkách, aby měl 

zákazník možnost najít si tyto detailní informace o automobilech sám. 

Získání nových poptávek 

Nové webové stránky by měly nenásilnou formou pobízet návštěvníka k uskutečnění 

poptávky. Cílem optimalizace tedy nebude hon za vysokou návštěvností webu, nýbrž 

zaměření se pouze na skupinu kvalitních uživatelů, kteří mají doopravdy zájem 

o nabízené služby. Z toho plyne, že konverzi tohoto webu bude představovat vyplnění 

a úspěšné odeslání poptávkového formuláře. Konverze je potřeba nějakým způsobem 

měřit, abychom mohli tyto data dále analyzovat a měli přehled o přínosech optimalizace 

webu. 

Konkurenceschopnost 

Abych vytvořil konkurenceschopný web, budu se muset vyvarovat chyb, které jsem 

vypozoroval na konkurenčních webech a vhodně zkombinovat veškeré on-page 

a off-page faktory při SEO spolu s internetovým marketingem. 

Grafický vzhled 

Grafické zpracování webu jako celku by mělo být pro návštěvníka příjemné 

a marketingově přitažlivé. 

Dodržené podmínky responzivního webu 

Další z požadavků je bezproblémové prohlížení webových stránek na jakémkoli 

zobrazovacím zařízení. 
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3 NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

V této návrhové části podrobně rozeberu postup optimalizace webu pro společnost 

NOVA Blansko s.r.o. Budu vycházet ze znalostí, které jsem nabyl v teoretické části 

a zároveň zohledním poznatky z analýzy současné situace. 

3.1 Softwarové nástroje 

Pro práci s webovými stránkami existuje mnoho softwarových nástrojů. Jeden od druhého 

se liší především v náročnosti používání, to znamená, že u složitějších nástrojů uživatel 

musí mít obsáhlejší odborné znalosti. Naopak u jednodušších nástrojů se uživatel nemusí 

tolik orientovat v dané problematice, ovšem vždy je omezen možnostmi zvoleného 

softwaru. Může mu být například odepřen zásah do zdrojového kódu, nebo je nucen 

používat předefinované šablony či naprogramované funkce, které nemusí být optimální 

pro jeho řešení a navíc bývají často zpoplatněny. Proto jsem při volbě softwarových 

nástrojů volil vždy takové nástroje, které mi umožní maximální volnost při realizaci 

vlastního řešení. 

3.1.1 Editor zdrojového kódu 

Pro tvorbu a úpravu zdrojového kódu jsem zvolil textový editor Notepad++. Tento editor 

je volně dostupný ke stažení přímo na oficiálním webu www.notepad-plus-plus.org. Mezi 

jeho přednosti patří zejména zvýrazňování syntaxe, skrývání částí kódu, automatické 

dokončování a editace s rozdělenou obrazovkou. 

3.1.2 Nástroj pro práci s grafikou 

Grafické prvky jsem se rozhodl vytvářet pomocí profesionálního grafického editoru 

Adobe Photoshop (verze CS6 Extended), který se zaměřuje na editaci bitmapových 

obrázků. Software disponuje mnoha užitečnými nástroji a možnostmi, mezi mnou 

nejpoužívanější patří například: nástroj pro rychlý výběr, kombinace vrstev, masky, řezy 

obrazů, korekce barev a galerie filtrů. 
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3.1.3 Internetové prohlížeče 

Při tvorbě a optimalizaci webu jsem průběžně testoval stránky v nejpoužívanějších 

prohlížečích na území ČR, tedy v Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet 

Explorer a Opera. Každý z těchto prohlížečů má ovšem několik verzí, což může způsobit 

rozdílné vyobrazení stránek napříč těmito verzemi, proto je vhodné finální testování 

provést v jednom z mnoha dostupných online testovacích nástrojů. 

3.1.4 FTP klient 

Při nahrávání webových stránek na webhostingový server jsem používal software 

WinSCP, který zaručil bezpečný přenos souborů pomocí FTP klienta.  

3.2 Návrh optimalizace struktury a vzhledu webu 

Před samotnou optimalizací webu jsem vypracoval vlastní návrhy layoutu, grafického 

zpracování a navigace podle stanovených požadavků (viz kapitola 2.8). Následně jsem 

tyto návrhy poslal vedení společnosti, abych získal zpětnou vazbu pro případné korekce. 

Po několika drobných úpravách jsem měl k dispozici již schválené návrhy. 

3.2.1 Layout 

Layout slouží k upřesnění pozic jednotlivých prvků na stránce. Při návrhu layoutu jsem 

dbal na základní pravidla použitelného webu. 

V první řadě by si měl návštěvník všimnout loga společnosti a navigace, proto jsem tyto 

bloky umístil do horní části stránky. Rozložení dalších bloků na stránce popisuje 

následující obrázek. 
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Obrázek 12: Návrh Layoutu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.2 Návrh navigace 

Návrh navigace jsem přizpůsobil požadavkům a textovým podkladům, které jsem obdržel 

od vedení společnosti. Na základě těchto dokumentů jsem se rozhodl rozčlenit web do 

čtyř sekcí. 

Jednotlivé sekce: 

 Úvod – seznámení návštěvníka s webem 

 Služby – podrobný popis nabízených služeb 

 Vozový park – seznam vozidel, kterými společnost disponuje 

 Kontakt – kontaktní údaje, mapa a poptávkový formulář 

3.2.3 Grafický návrh 

Grafický návrh je při optimalizaci webu nesmírně důležitý, jelikož značně ovlivňuje 

návštěvníka při celém pobytu na webu. V mém návrhu značně dominuje úvodní obrázek 

vytvořený pomocí grafického editoru Photoshop CS6 Extended. Tento obrázek je 

kompozice dvou fotografií (budovy, kde společnost sídlí a momentálně nejnovějšího 
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nákladního automobilu z vozového parku). Tyto fotografie jsem zvolil záměrně, jelikož 

vhodně symbolizují danou společnost. Úvodní obrázek tedy zaručí, že návštěvník po 

vstupu na web bude okamžitě vědět, v jakém oboru se společnost pohybuje. Návštěvníci 

z Blanska a přilehlého okolí si pravděpodobně také dokáží společnost geograficky zařadit, 

jelikož budova, ve které společnost sídlí, má svá jistá specifika a nachází se přímo 

u frekventované silniční komunikace. 

 

Obrázek 13: Grafický návrh 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledkem je grafický návrh, kde obrázky neobsahují důležité textové prvky, které budou 

nutné pro indexaci stránek, ale zároveň návrh počítá se zakomponováním těchto 

textových prvků do obrázků pomocí HTML a CSS. 

3.3 Optimalizace zdrojového kódu 

Původní zdrojový kód bylo nutné upravit a značně rozšířit. Tato kapitola se zabývá 

rozložením základních strukturálních elementů v HTML kódu, přidáním grafických 

prvků a pozičních pravidel prostřednictvím kaskádových stylů, dynamickým rozšířením 

pomocí JavaScriptu a využitím PHP jazyka. 

3.3.1 Struktura HTML 

První element, který jsem umístil na začátek každého HTML dokumentu, se nazývá 

doctype. Jeho úkolem je definovat zvolenou verzi HTML. Ve svém návrhu jsem se 

rozhodl pro variantu XHTML Transitional 1.0, která má sice poměrně přísná pravidla pro 

kódování, nicméně při dodržování těchto pravidel lze dosáhnout čistého a přehledného 

kódu.  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

Následuje element <html>, do něhož jsem umístil informaci o tom, že text na stránce je 

psán v českém jazyce. Další element <head> (hlavička dokumentu) obsahuje titulek 

<title>, metadata (viz kapitola 3.7.2) a propojení s kaskádovými styly, které je provedeno 

pomocí elementu <link>. 

<html lang="cs-cz" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs-cz"> 

<head> 

<title>NOVA Blansko - autodoprava a jeřábnické práce Blansko</title> 

<link rel="stylesheet" href="primary.css" type="text/css" /> 

</head> 

Element <body> již obsahuje jednotlivé bloky, do nichž je stránka členěna. Viz 

Příloha č. 1: Struktura elementů v HTML kódu. 
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3.3.2 Kaskádové styly 

Na začátek hlavního CSS souboru primary.css jsem umístil tzv. reset, který zaručí 

snadnější stylování pro prohlížeče. Zápis se zaměřuje na běžně používané HTML 

elementy, u kterých nuluji vnější a vnitřní okraje, dále se zbavuji rámečků a definuji pro 

text defaultní nastavení. Viz Příloha č. 2: CSS reset. 

Stylování navigace 

Při stylování navigace jsem se snažil docílit toho, aby byla přehledná, snadno ovladatelná, 

vždy dostupná a působila profesionálním dojmem. Celá navigace spolu s logem 

společnosti je umístěna v blokovém prvku div#top-strip, kterému jsem nastavil fixní 

pozici v horní části stránky a částečně průhledné pozadí pomocí moderní technologie 

stylování – CSS3. Ta dokáže implementovat barevný model RGBA (Red, Green, Blue, 

Alfa kanál), kde právě při nastavení alfa kanálu na příslušnou hodnotu zaručíme, že 

pozadí bude částečně průhledné. Viz Příloha č. 3: Stylování fixní lišty. 

Pro dodání ještě profesionálnějšího vzhledu jsem se rozhodl rozšířit navigaci o animační 

efekty. Pro tento účel jsem využil opět technologii CSS3, za jejíž pomoci lze tvořit různé 

jednoduché animace. Animační efekty, které jsem zvolil pro jednotlivé odkazy 

v navigaci, aktivují plynulou změnu pozadí a postupné vytvoření stínu u odkazu vždy, 

když přes něj uživatel přejede ukazatelem myši. To vše se provede v časovém intervalu 

0,3 sekundy. Viz Příloha č. 4: Stylování navigace s animačními efekty. 

3.3.3 Využití JavaScriptu 

Na nových stránkách jsem se rozhodl využít volně dostupnou webovou aplikaci 

Fancybox určenou k prohlížení fotografií, která ke své funkčnosti využívá JavaScript 

a CSS. Tato aplikace neslouží pouze k zvětšení fotografií, dokáže je také přesunout do 

popředí stránky a zbytek stránky ztmavit tak, aby právě zobrazovaná fotografie 

maximálně vynikala. Po zařazení skriptu do HTML kódu stránky je zapotřebí vložit 

obrazové elementy <img> do odkazových elementů <a>, do nichž je nutné nadefinovat 

třídu s hodnotou fancybox a parametr rel s hodnotou buď jedinečnou (pro jednotlivé 

zobrazení), nebo s hodnotou identickou pro skupinu obrázků (prohlížení seznamu 
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obrázků). Fancybox také umožňuje přidat obrázkům titulek pomocí nepovinného 

parametru title. 

<a href="images/uvod1.jpg" class="fancybox" rel="group1" title="Kamionová 

doprava"> <img src="images/uvod1.jpg"/> </a> 

V neposlední řadě jsem JavaScript využil při propojení stránek s analytickou službou 

Google Analytics. Skript určený k sbírání a odesílání dat se generuje přímo na účtu, který 

jsem pro společnost vytvořil v této analytické službě. 

3.3.4 Aplikace jazyka PHP 

Programovací jazyk PHP jsem využil zejména při tvorbě poptávkového formuláře, jehož 

úkolem je přeposílání ověřených dat od uživatelů webu do emailové schránky 

společnosti. Tento formulář umožňuje uživateli pracovat se třemi vstupními poli (celé 

jméno, emailová adresa a zpráva), pod nimiž se nachází tlačítko určené k ověření 

a odeslání dat. Každé vstupní pole je podrobeno předdefinované verifikaci dat, která 

návštěvníkovi pomáhá správně vyplnit formulář.  

Mnou zvolená verifikace je založena na principu přiřazování klíčových hodnot (pro každé 

vstupní pole právě jedna hodnota) do proměnné $validation (typu pole) v momentě, kdy 

některá vstupní data obsahují nežádoucí hodnoty. Z toho plyne, že formulář se odešle 

pouze v případě, když na konci celého procesu verifikace bude proměnná $validation 

prázdná. Viz Příloha č. 5: PHP kód funkčnosti poptávkového formuláře. 

Ověřování textového obsahu probíhá tak, že nejprve se vstupní pole očistí od nežádoucích 

znaků (např. mezery před a za textem). V dalším kroku zjišťuji, zda jsou všechna vstupní 

pole vyplněna. Poté kód ověřuje textový řetězec emailové adresy, pro který jsou kladeny 

následující pravidla: 

 Textový řetězec musí obsahovat znak „@“ 

 Před a za znakem „@“ musí být vždy alespoň jeden znak 

 Textový řetězec musí obsahovat znak tečky v prostoru za znakem „@“ 

 Za poslední tečkou mohou být pouze 2 až 4 písmena 

 V celém textovém řetězci nesmí být mezera 
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Obrázek 14: Poptávkový formulář po zadání chybné emailové adresy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud uživatel zadá nežádoucí hodnotu a pokusí se odeslat formulář, pod vstupním polem 

se zobrazí červený křížek s textem, který žádá uživatele o opravení vstupních dat. Chybná 

hodnota však zůstane v poli, tudíž ji uživatel nemusí zadávat znovu, ale pouze upravit 

překlep. Toho jsem docílil pomocí PHP kódu, který jsem začlenil přímo do HTML kódu 

poptávkového formuláře. Viz Příloha č. 6: PHP kód v poptávkovém formuláři. 

3.4 Vložení obsahových dat 

Textové a obrazové informace jsem vkládal na web tak, aby vždy měly logickou strukturu 

a přitahovaly pozornost. Návštěvník je tedy nejprve uvítán na úvodní straně a dozví se, 

čím se společnost zabývá. Následně uvidí seznam nabízených služeb, které odkazují na 

detailnější popis jednotlivých služeb do sekce „Služby“. V popisu každé služby je seznam 

vozů využívaných pro danou službu. Konkrétní názvy automobilů odkazují na bližší 

specifikace do sekce „Vozový park“. Pod popis každé služby jsem umístil tlačítko 

s názvem „Vytvořit nezávaznou poptávku“ odkazující na poptávkový formulář do sekce 

„Kontakt“. Návštěvníkovi jsou tedy nejprve poskytnuty obecné informace a postupně se 
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se dostává k podrobnějším informacím, které následně vedou návštěvníka k uskutečnění 

poptávky. 

Na nově vytvořené stránky jsem také umístil několik odkazů, které směřují pryč z webu 

společnosti. Defaultní nastavení způsobí to, že po kliknutí na některý z těchto odkazů se 

nová stránka načte ve stejné kartě prohlížeče a tudíž návštěvník může nechtěně opustit 

web společnosti. Z tohoto důvodu jsem těmto odkazům nastavil parametr target na 

hodnotu „_blank“, která zaručí načtení stránky v nové kartě prohlížeče. 

3.5 Vlastnosti nových stránek 

3.5.1 Validita 

Validitu kódu jednotlivých stránek jsem ověřil pomocí oficiálního validátoru W3C 

konsorcia. Výsledek testování mi potvrdil, že kód dodržuje veškerá pravidla zvoleného 

jazyka XHTML 1.0 Transitional. 

 

Obrázek 15: Potvrzení validity stránek 

Zdroj: [32] 

3.5.2 Použitelnost 

Na novém návrhu optimalizovaného webu se dá velmi snadno orientovat díky fixnímu 

umístění navigace a barevnému vyznačení sekce, na které se návštěvník právě nachází. 

Kontaktní údaje jsou taktéž snadno dohledatelné buď v patičce stránky, nebo v sekci 

„Kontakt“, kde návštěvník může najít i všechny identifikační údaje spolu s informací 

o zápisu do obchodního rejstříku, tedy veškeré povinné údaje, které na firemním webu 

musí být uvedeny dle nového obchodního zákoníku. 
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3.5.3 Přístupnost 

Při testování v různých prohlížečích a jejich starších verzí se stránky nejprve zobrazovaly 

rozdílně a to především kvůli tomu, že některé prohlížeče ještě zcela nepodporují 

technologii CSS3. Starší verze prohlížečů také nedokáží implicitně zobrazovat tuto 

moderní technologii. K řešení tohoto problému jsem použil tzv. prefixy, které pomáhají 

s implementací CSS3 do různých druhů a verzí prohlížečů. Prefixy se zapisují v CSS 

pravidlech buď před vlastnosti, nebo před hodnoty. 

Výpis mnou použitých prefixů: 

 „-moz-“ – Prefix určený pro Mozillu Firefox a její starší verze 

 „-o-“ – Prefix určený pro Opreru a její starší verze 

 „-webkit-“ – Prefix určený pro Google Chrome a jeho starší verze 

 „-ms-“ – Prefix určený pro Microsoft Explorer a jeho starší verze 

3.6 Optimalizace pro smartphony a tablety. 

Pokud lze webové stránky prohlížet na jakémkoli zobrazovacím zařízení při dodržení 

pravidel použitelnosti a přístupnosti, hovoříme o responzivním webu. Hlavním 

předpokladem k docílení responzivního webu je snaha vyvarovat se použití absolutních 

jednotek při stylování, jako jsou například pixely (px) nebo typografické body (pt). 

Daleko efektivnější je použití relativních jednotek, které určují rozměry bloků podle 

aktuální velikosti obrazovky/prohlížeče. V mém návrhu tudíž používám zejména 

procenta a speciální jednotku em, jejíž velikost určuje výška jednoho řádku základního 

písma. 

Pro můj návrh jsem dále vytvořil tzv. zlomové body, díky kterým se stránky dokáží měnit 

při dosáhnutí hraničních šířek. Pomocí těchto bodů tedy zaručím, že stánky zůstanou 

čitelné na všech zobrazovacích zařízeních včetně mobilních telefonů. Pro každý zlomový 

bod jsem vytvořil jeden externí CSS soubor, ve kterém určuji, jak se stránka bude 

vykreslovat. Kupříkladu pokud uživatel bude zobrazovat stránku na zařízení s šířkou do 

800px, obsahová část se rozšíří na 100% z původních 75%. Dále se veškeré potřebné 

prvky, které byly umístěny vedle sebe, přesunou pod sebe. Toho jsem docílil zrušením 

plovoucích prvků pomocí CSS pravidla float:none. Celkově jsem vytvořil 7 zlomových 
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bodů, kde jsem definoval, jak se stránka bude zobrazovat v různých intervalech pro šířku 

obrazovky. 

Zvolené intervaly šířky zobrazovacího zařízení (v pixelech): 

 0 – 450 

 450 – 600 

 600 – 800 

 800 – 1000 

 1000 – 1200 

 1200 – 1500 

 1500 a více 

Způsob, jakým jsem implementoval CSS soubory, reprezentující zlomové body do 

HTML dokumentu, demonstruji na následujícím příkladu. 

<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width:800px)" href="max800.css" /> 

 

Obrázek 16: Přizpůsobení layoutu rozměrům obrazovky 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.7 Optimalizace pro vyhledávače 

3.7.1 Výběr klíčových slov 

Na základě analýzy klíčových slov (viz kapitola 2.6) jsem zvolil relevantní slovní spojení, 

které se řadí mezi nejvyhledávanější dotazy v oborech autodopravy a jeřábnických prací.  

Zvolená klíčová slova: autodoprava Blansko, jeřábnické práce, autojeřáb, Nova 

Blansko, nákladní doprava 

Metoda, kterou jsem použil pro zápis klíčových slov, se nazývá volná shoda. Při využití 

této metody se klíčová slova oddělují pouze čárkami a nepíší se do uvozovek či hranatých 

závorek, jak tomu bývá u jiných metod. Tato metoda spoléhá na to, že stránka se bude 

nacházet ve výsledcích vyhledávání vždy, když uživatel zadá dotaz, který obsahuje 

klíčové slovo. Při porovnávání s dotazem se klíčová slova časují, skloňují a ignoruje se 

diakritika. U víceslovného klíčového slova nezáleží na pořadí jednotlivých slov [33]. 

3.7.2 Metadata 

Zařazení metedat do hlavičky dokumentu byla první SEO technika, kterou jsem v rámci 

své práce využil. Hodnoty metadat předávají vyhledávači následující informace o dané 

stránce: 

 Používá kódování utf-8 (podporuje české znaky) 

 Krátký popis obsahu stránky 

 Zvolená klíčová slova 

 Povolení robotům indexovat obsah a následovat odkazy 

 Copyright společnosti 

 Jméno autora 
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Obrázek 17: Návrh metadat 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uvést správné kódování u každé stránky je nezbytné především z důvodu omezení 

Seznamu, který podporuje pouze kódování typu iso-8859-2, windows-1250, 

utf-8  a utf-16. Seznam totiž zapisuje do indexu pouze české stránky, a tudíž pokud stránka 

nebude mít deklarováno jedno z výše uvedených kódování, indexace na Seznamu vůbec 

neproběhne [11]. 

3.7.3 Optimalizace obsahu stránky 

Při optimalizaci obsahu jsem se soustředil především na zařazení klíčových slov do 

titulků <title>, popisů description, nadpisů <h1> až <h3> a alternativních textů atl. 

Klíčová slova bylo nutné začlenit i do běžného textu, kde jsem je patřičně zdůraznil 

HTML značkou <strong> vždy, když to bylo vhodné. 

 

Obrázek 18: Zařazení klíčových slov do nadpisů h1-h3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.7.4 Řízení robotů na webu 

Kromě meta značky robots jsem k řízení indexovacích robotů vytvořil také soubory  

robots.txt a sitemap.xml. Aby s těmito soubory dokázal robot pracovat, bylo nezbytné je 

umístit do kořenového adresáře webu. 
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Robots.txt 

První klauzule uvedená v souboru – User-Agent, sděluje robotům, kteří roboti mohou 

indexovat náš web. Zde jsem nastavil hodnotu hvězdičky, což znamená, že povoluji 

indexaci všem robotům. Dále jsem robotům zamítl přístup do javascriptových 

souborů, aplikace Fancybox a stránky odeslano.php, která bude sloužit výhradně 

k měření konverzí, tudíž je nežádoucí, aby byla tato stránka indexována a následně 

zobrazována ve výsledcích vyhledávání. Poslední řádek souboru odkazuje robota na 

mapu webu. 

User-Agent: * 

Disallow: /js 

Disallow: /fancybox 

Disallow: /odeslano.php 

Sitemap: http://www.novablansko.cz/sitemap.xml 

Sitemap.xml 

Soubor Sitemap.xml pomáhá indexovacím robotům zorientovat se webu. Do souboru 

jsem zapisoval postupně absolutní adresy ke všem stránkám v rámci celého webu. 

V dalším kroku jsem nastavil frekvenci, po které se bude indexace opakovat, na hodnotu 

jeden měsíc. Příklad níže popisuje použitý princip, který se opakoval pro veškeré 

absolutní adresy stránek. 

<url> 

  <loc>http://www.novablansko.cz/vozovy-park.php</loc> 

  <changefreq>monthly</changefreq> 

</url> 

3.8 Implementace výsledného návrhu 

Finální návrh jsem umístil na server webhostingu prostřednictvím FTP klienta. Následně 

jsem přizval indexovací roboty za pomoci nástroje Google Webmaster Tools a obdobné 

služby, kterou nabízí i Seznam. 
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Nově optimalizovaný web je k nalezení na adrese www.novablansko.cz a je plně funkční. 

 

Obrázek 19: Výsledný vzhled optimalizovaného webu (sekce „Služby“) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.9 Internetový marketing 

3.9.1 Zápis do katalogů 

Nedílnou součástí zvýšení povědomí o společnosti, která si na internetu ještě 

nevybudovala svoje dobré jméno, je zápis do katalogů firem či služeb. Proto jsem pro 

společnost vytvořil zápis v následujících katalozích: 

 Firmy.cz 

 Sluzby.cz 

http://www.novablansko.cz/
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 Najisto.cz 

 Služba „Moje firma na Googlu“ 

 Zlatestranky.cz 

Zápis do katalogů pomohl webu společnosti rovnou ve třech důležitých faktorech. Prvním 

z nich je nalezení zápisu společnosti uživateli, kteří v katalozích hledají služby právě 

v oboru nákladní dopravy či stavebních strojů. Do veškerých zápisů jsem zařadil také 

odkaz na nový optimalizovaný web, což představuje druhý pozitivní faktor. Tím je 

získání kvalitních zpětných odkazů ze stránek, které jsou značně respektovány Googlem 

a Seznamem. Třetí významné pozitivum lze pozorovat při zadání názvu společnosti do 

vyhledávání na Googlu, kde výsledek zobrazí profilovou fotku ze sociální sítě Google 

Plus, umístění na mapě a další základní informace o společnosti. 

 

Obrázek 20: Výsledek vyhledávání společnosti na Googlu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.9.2 Vytvoření profilů na sociálních sítích 

Profil společnosti na sociálních sítích je velmi efektivní způsob, jakým se lze spojit se 

svými zákazníky. Proto jsem vytvořil profil společnosti na dvou nejoblíbenějších 

sociálních sítí v České republice – Facebook a Google Plus. Propojení profilů s webovou 

prezentací jsem provedl pomocí příslušných ikon, které upravil v grafickém editoru tak, 

aby korespondovaly s celkovým designem webu a umístil jsem je do patičky každé 

stránky. Návštěvníci webu tedy mohou kliknout na ikonu a přesměrovat se na profil 
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společnosti, kde mají možnost potvrdit odběr novinek a stát se fanoušky stránky. Pokud 

se tak stane, uživatelům s přihlášeným odběrem se bude zobrazovat každé sdělení 

společnosti přímo na jejich zdi. Přidáváním aktuálních příspěvků lze snadno iniciovat 

konverzaci s odběrateli profilu a tím řešit nejasnosti či dotazy velice rychle a efektivně. 

Tato interakce s odběrateli rovněž značně přispěje SEO off-page faktorům webu, neboť 

na tyto sociální signály přihlíží vyhledávače v čím dál větší míře. 

3.10 Dosažené pozice ve vyhledávačích 

Za pomoci veškerých SEO faktorů, zápisu do katalogů a propojení se sociálními sítěmi 

se mi podařilo docílit toho, aby optimalizovaný web držel svoje pozice na první stránce 

výsledků vyhledávání (s jednou výjimkou) při použití zvolených klíčových slov. V níže 

uvedené tabulce jsou uvedeny konkrétní pozice ve vyhledávačích, které se samozřejmě 

postupem času mění. Tabulka dále informuje o tom, zda je web společnosti u jednotlivých 

klíčových slov ve výsledcích vyhledávání pozičně před hlavními konkurenty, či za nimi. 

Tabulka 5: Pozice ve vyhledávačích u zvolených klíčových slov k 10. 5. 2015 

Klíčová slova 
Google 

pozice 

Seznam 

pozice 

Před Autodopravou 

Karel Sedláček 

Před 

Autojeřáby 

Odehnal 

Nova Blansko 1 1 ano ano 

Autodoprava Blansko 8 6 pouze na Seznamu ano 

Jeřábnické práce Blansko 5 4 ano ano 

Nákladní doprava Blansko 5 12 ano ano 

Autojeřáb Blansko 9 9 ano ne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U obecnějších klíčových slov se na prvních pozicích ve výsledcích vyhledávání obvykle 

objevují odkazy na katalogy, jako jsou Firmy.cz nebo Najisto.cz, které představují jednu 

z dalších cest vedoucích na web společnosti. 
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3.11 Zhodnocení webových metrik 

Služba Google Analytics začne automaticky provádět měření počtu návštěv, dobu trvání 

návštěvy, míry okamžitého opuštění a dalších metrik hned po vložení měřícího kódu do 

všech stránek webu. Ovšem měření konverzí je nutné přizpůsobit druhu konverze. 

V našem případě konverzi představuje úspěšné odeslání poptávkového formuláře. Tento 

typ konverze se nazývá cíl, u něhož se konverze zaznamená při návštěvě konkrétní 

stránky. Proto jsem vytvořil na webu další stránku s názvem odeslano.php, na kterou se 

přesměruje poptávkový formulář při splnění veškerých podmínek pro vstupní pole 

a úspěšném odeslání. Tato stránka má hlavičku i patičku jako ostatní stánky pro případ, 

že by se chtěl návštěvník vrátit do některé sekce webu. Obsah stránky také ujistí 

návštěvníka o úspěšném odeslání poptávky. Indexaci stránky odeslano.php jsem zakázal 

veškerým robotům, jelikož umístění stránky ve výsledcích vyhledávání je nežádoucí 

z důvodu zachování korektního měření konverzí. Na tuto stránku se ovšem může dostat 

kdokoli, pokud zadá absolutní adresu stránky do adresního řádku v prohlížeči. Proto jsem 

ve službě Google Analytics dále nastavil pravidlo, které zaručí, že se konverze 

zaznamená, pouze pokud návštěvník na tuto stránku bude přesměrován ze stránky, kde 

se nachází poptávkový formulář. 

 

Obrázek 21: Měření webových metrik, pořízeno 24. 3. 2015 

Zdroj: Google Analytics 
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Z grafů pořízených z Google Analytics lze pozorovat značný nárůst návštěvnosti. 

Po uplynutí jednoho měsíce od implementace vlastního řešení, zaznamenal 

optimalizovaný web 317 návštěv. Průměrná doba trvání návštěvy se také výrazně zvýšila 

na 3 minuty a 22 sekund. Míra okamžitého opuštění poklesla o téměř 18% na konečných 

55,84% a má tendenci dále klesat. Výsledný poměr nových návštěvníků vůči těm, kteří 

se na web vracejí, vystoupal k hodnotám 63,4% ku 36,6%. 

 

Obrázek 22: Měření konverzí k datu 24. 3. 2015 

Zdroj: Google Analytics 

V intervalu jednoho měsíce od implementace vlastního řešení bylo naměřeno 12 

konverzí, což představuje 12 úspěšně odeslaných poptávek. Konverzní poměr cíle, tedy 

procento návštěv, u kterých byla zaznamenána konverze, odpovídá 3,79%. 

3.12 Ekonomické zhodnocení 

Při návrhu optimalizace webu pro společnost NOVA Blansko s.r.o. jsem v každém kroku 

dbal na minimalizaci nákladů potřebných k realizaci tohoto řešení. 

3.12.1 Náklady na provoz webu 

Náklady na provoz webu zahrnují cenu registrace domény, pronájem webhostingu 

a správu webu. Doména byla zaregistrovaná již v původním řešení u společnosti 

INTERNET CZ a.s. Pronájem neomezeného webhostingu (tarif NoLimit) je poskytován 

od společnosti WEDOS Internet, a.s. 
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Tabulka 6: Náklady na provoz webu 

Služba Cena bez DPH/Rok (Kč) 

Doména 125 

Webhosting 300 

Správa webu 700 

Celkem 1125 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.12.2 Náklady na optimalizaci webu 

Jednorázové náklady na optimalizaci webu jsem vymezil v následující tabulce, kde je ke 

každé činnosti přiřazen počet pracovních hodin, které bylo potřeba vynaložit k jejímu 

provedení. Na základě cenových nabídek firem poskytujících obdobné služby, které jsem 

provedl v rámci realizace tohoto řešení, byly stanoveny hodinové sazby pro každou 

činnost. 

Tabulka 7: Náklady na optimalizaci webu 

Činnost 
Počet 

hodin 

Hodinová sazba 

(Kč) 

Celkem za činnost 

(Kč) 

Webová grafika 6 400 2400 

Programátorské práce 5 500 2500 

Responzivní layout 4 400 1600 

Naplnění obsahem 3 200 600 

Optimalizace pro vyhledávače 6 400 2400 

Propagace 2 200 400 

Celková cena 26 - 9900 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Částka 9900,- Kč za provedenou optimalizaci webu je pro vedení firmy přijatelná. Z 12 

poptávek z webového formuláře se podařily uskutečnit již 2 zakázky. Návratnost 

investice je odhadována na 8 měsíců. Tento časový horizont nelze přesněji určit, jelikož 

ziskovost jednotlivých zakázek se zpravidla výrazně liší. 
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Pokud by se vedení společnosti rozhodlo využívat v budoucnu některou z placených 

kontextových reklam ať už ve vyhledávačích či na sociálních sítích, muselo by zároveň 

vzít v potaz značné zvýšení ročních nákladů. 

3.12.3 Přímé přínosy 

 Zefektivnění komunikace se zákazníky 

 Získání nových poptávek 

 Úspora nákladů za placenou reklamu díky vyhovující optimalizaci pro 

vyhledávače 

 Umístění na prvních stránkách ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích při 

použití relevantních klíčových slov 

 Zvýšení návštěvnosti webu 

3.12.4 Nepřímé přínosy 

 Moderní design webu 

 Zlepšení povědomí o společnosti na internetu 

 Bezbariérový přístup na web 

 Širší spektrum a logická struktura poskytnutých informací na webu 

 Expanze na sociální sítě 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout optimalizaci webu společnosti NOVA 

Blansko s.r.o., která měla zaručit konkurenční výhodu v podobě vyšších pozic ve 

výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích při použití relevantních klíčových slov. 

Tento cíl se podařilo splnit u téměř všech zvolených klíčových slov, pouze v některých 

případech zůstává web společnosti stále za hlavními konkurenty. Po dohodě s vedením 

společnosti jsme se rozhodli tento nedostatek řešit průběžnou aktualizací webu 

a sociálních sítí, kde se budou objevovat novinky (např. rozšíření vozového parku či 

dočasná nedostupnost některého automobilu), do kterých záměrně zařadíme klíčová 

slova, což by mělo vést k dalšímu pohybu směrem nahoru ve výsledcích vyhledávání. 

Nově optimalizovaný web obsahuje veškeré informace, které by nový či stálý zákazník 

mohl potřebovat před navázáním kontaktu se společností. Informace na webu jsou 

zároveň strukturovány tak, aby návštěvníka nenásilnou formou usměrňovaly k odeslání 

nezávazné poptávky. 

Na nově optimalizovaném webu má návštěvník neustálý přehled o tom, kde se právě 

nachází, což platí pro všechny zobrazovací zařízení, jelikož rozložení prvků na webu se 

dokáže dynamicky měnit v závislosti na rozměrech obrazovky. 

Pokud by do budoucna tato optimalizace společnosti nedostačovala, mohla by vyzkoušet 

různé kampaně, ať už přímo v marketingových službách Google AdWords či Sklik, nebo 

na sociální síti Facebook. 

Díky propojení webu s Google Analytics bylo možné sledovat, jak se optimalizace 

promítla v návštěvnosti i konverzním poměru. 

Po naplnění veškerých dílčích cílů byl nově optimalizovaný web zpřístupněný na adrese 

www.novablansko.cz. 
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