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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice SEO (Optimalizace pro vyhledávače). Součástí práce je 

vytvoření nástroje, který analyzuje webové stránky s ohledem na různé jazykové mutace a výsledky 

poskytne uţivateli i s patřičným vzdělávacím efektem. Na základě analyzovaní, které je moţné 

spouštět i v nastavených pravidelných intervalech, lze zobrazit průběh optimalizace. Nástroj vyuţívá 

technologií Microsoft, zejména ASP.NET, SQL Server 2008, Microsoft Server 2008 a je vyvíjen 

pomocí prostředí Visual Studio 2010. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis deals with SEO problems (Search Engine Optimization). The part of the thesis is creation 

of tool which analyzes web pages in multilanguage versions and results provides with appropriate 

educational effect for user. According the analyzing that can be also used in the regular interval it’s 

possible to show optimization history. The tool uses Microsoft technologies, especially ASP.NET, 

SQL Server 2008 or Microsoft Server 2008 and is developed by Visual Studio 2010. 
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1 Úvod 

V posledních několika letech je pro řadu z nás velmi sloţité představit si ţivot bez moţnosti denního 

přísunu informací, zábavy nebo moţnosti komunikace. Všechny tyto aspekty kaţdodenního ţivota 

nám můţe zprostředkovat internet, systém, který propojuje počítačové sítě po celém světě. Odtud se 

pro něj vţil známý pojem, „síť sítí“. Internet poskytuje řadu sluţeb, avšak tou nejznámější je sluţba 

Word Wide Web (WWW), která je aplikací protokolu hypertextových dokumentů (HTTP). Tyto 

dokumenty, sluţby, stránky a jiné soubory jsou navzájem propojeny a tvoří tak obrovskou 

hierarchickou strukturu, uloţenou na zařízeních, které tvoří Internet. Otázkou je, jak k této mase dat 

přistupovat a jak ji zpřístupnit veřejnosti. Pomineme-li URL (Uniform Resources Locator, jednotný 

lokátor zdrojů), který jednoznačně identifikuje data na internetu, tak k získání informací slouţí 

vyhledávače, které by se daly nazvat bránou k Internetu. 

 Na Internetu se k prosinci roku 2010 nachází více neţ 255 miliard internetových stránek [1]. 

V těchto stránkách se musejí vyhledávače orientovat tak, aby mohly uţivatelům podle hledaných 

kritérií poskytnout relevantní data. Velmi ţádanou funkcionalitou těchto bran je, aby uţivatel dostal 

odpovídající výsledky seřazeny podle důleţitosti a vypovídající schopnosti internetových dokumentů. 

O pořadí, v jakém jsou výsledné stránky nabízeny, rozhoduje vyhledávač. Rozhoduje podle určitých 

kritérií, kterými se zabývá metodika SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro 

vyhledávače). Zjednodušeně se jedná o techniky, které slouţí k zobrazení stránek na co nejlepší 

pozice ve vyhledávačích.  

Tato práce pojednává právě o metodice SEO a o nástroji pro její podporu. Jejím cílem je 

prostudovat aspekty SEO analýzy, problematiku SEO analyzátorů, tyto analyzátory porovnat 

s ohledem na jejich výhody a nevýhody. Dalším cílem je navrhnout a vytvořit takový software, 

pomocí kterého si běţný uţivatel i odborník zkontroluje vyvíjený web a zároveň se dozví další 

informace a postupy pro jeho zdokonalení. Záměrem je poskytnout uţivateli moţnost, aby po 

registrování a přihlášení se do systému mohl zadat adresy testovaných stránek. K adresám těchto 

stránek můţe zadat časové intervaly, ve kterých se bude automaticky spouštět analýza. Takto 

nashromáţděná data automatickou analýzou budou posléze vyuţita k zobrazení vývoje optimalizace. 

V případě zájmu bude uţivatel automaticky informován o případných změnách. Touto sluţbou 

například bude moci uţivatel po zadání předdefinovaného hledaného slova kontrolovat, jestli se jeho 

web vyskytuje do určité pozice na stránce vyhledávače. 

Ke kaţdému testu bude zobrazena nápověda, která bude obsahovat popis výsledku, a to jestli je 

testovaná hodnota v pořádku či nikoli a dále informace o kritériích, podle kterých se hodnotilo. 

Systém budou moci pouţívat česky i anglicky komunikující uţivatelé. Další jazyky bude moţno 

jednoduše přidat. 

V práci bude vyuţito co moţná nejvíce znalostí, které byly vyučovány v různých předmětech 

na Fakultě informačních technologií. Budou vyuţity metody analýzy systému, objektového i 

konceptuálního návrhu systému. Budou vyuţity znalosti z informačních systémů, principy 

objektových programovacích jazyků a v neposlední řadě znalosti z formálních jazyků a překladačů 

k vytvoření gramatik pro syntaktickou analýzu. 

Systém bude sestaven zejména pomocí technologií od společnosti Microsoft (Microsoft SQL 

Server, Microsoft Windows Server, .NET Framework, ASP.NET, Microsoft Visual Studio) za 

pomoci čistě objektového programování v programovacím jazyce C#. 
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1.1 Popis kapitol 

V první kapitole práce se nachází úvod, který stručně popisuje diplomovou práci a seznamuje 

čtenáře s jejím obsahem. 

Následující druhá část stručně uvádí do problematiky internetu, jeho základního protokolu 

HTTP, sluţby World Wide Web, která je aplikací tohoto protokolu, dále pak do značkovacího jazyka 

HTML a problematiky internetových vyhledávačů. 

Třetí kapitola je nejrozsáhlejší a popisuje samotné SEO (Search Engine Optimization), česky 

nazývané optimalizací pro vyhledávače. Jsou zde pojednávány různé techniky optimalizace, které 

vedou k lepšímu hodnocení a umístění ve vyhledávačích a tím pádem i k vyšší uţivatelské 

návštěvnosti. Jsou zde zmíněny existující nástroje a jejich vzájemné porovnání. 

Ve čtvrté a páté kapitole jsou popsány prostředky pro návrh a implementaci systému. Jedná se 

o vyuţité technologie pro návrh, jakým je unifikovaný modelovací jazyk UML a software pro jeho 

vyuţití. Dále pak nástroje pro samotnou tvorbu systému a software, který bude vyuţívat navrhovaný 

nástroj. 

V šesté části se nachází analýza systému, ve které jsou specifikovány funkční i nefunkční 

poţadavky, které jsou následně zpracovány do formální podoby pomocí diagramu případu uţití. 

V sedmé kapitole je popsán návrh systému, který obsahuje jednak návrh architektury pomocí 

vzoru Model View Controller (MVC), dále pak diagram databáze a v neposlední řadě i diagram tříd a 

grafický návrh nástroje. 

Osmá část popisuje realizaci systému, kde jsou popsány netriviální implementační postupy, 

které bylo nutné při realizaci řešit. Je zde také popsáno propojení kódu s databází, jednotlivé části 

analýz, návrh a popis implementace syntaktické analýzy pomocí LL bezkontextové gramatiky. 

V závěru kapitoly je popsána optimalizace kódu a jeho validace pomocí navrţené architektury.  

V poslední části této práce jsou zhodnoceny dosaţené výsledky, moţnosti vyuţití a jsou zde 

nastíněny další moţné směry, kterými lze práci rozšířit. Navíc je zde diskutován přínos a nové 

poznatky, kterých jsem díky této práci nabyl. 

 

2 Internet a WWW 

V této kapitole je stručně popsán internet a pojmy s ním související. Zejména se jedná o sluţbu 

WWW, internetové vyhledávače, se kterými velmi úzce souvisí SEO, a také se jedná o protokol 

HTTP i protokol pro popis dokumentů HTML.  

Jak jiţ bylo v úvodu řečeno, internet je celosvětové uskupení propojených počítačových sítí 

komunikujících pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Název internet je odvozen od protokolu IP 

(Internet Protocol), který se nachází na síťové vrstvě a zajišťuje přenos IP-datagramů mezi 

vzdálenými počítači.  

WWW (Word Wide Web) je skupina internetových protokolů, která slouţí k zobrazení 

hypertextových informací. Z velké části se jedná o zmiňovaný protokol HTTP, který je blíţe popsán 

v kapitole 2.1. Hypertextový dokument je zdroj informací, který pomocí hypertextových odkazů 

odkazuje na další takové dokumenty.  

Pro adresaci těchto dokumentů, které lze obecněji nazvat zdroje, slouţí jednotný lokátor zdrojů 

(URL, Uniform Resource Locator).  
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Daleko více informací k této problematice lze nalézt ve studijní opoře k předmětu WAP – 

Internetové aplikace [2]. 

2.1 Protokol HTTP 

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) slouţí k přenosu dat mezi serverem a klientem. 

V rámci Internetu jde o nejpouţívanější protokol pro přenos dat. Dokáţe poskytovat informace 

textového, obrázkového i audiovizuálního typu a vytvářet  z nich pomocí hypertextových odkazů 

orientovaný graf, ve kterém se uţivatel pohybuje pomocí URL. [2]  

2.1.1 HTML 

Hypertext Markup Language HTML je značkovací jazyk pro hypertext. HTML je dokument typu 

SGML (Standard Generalized Markup Language), kde je značkám přiřazena sémantika. Značky jsou 

uzavírány do úhlových závorek (<, >). Umoţňuje publikaci dokumentů na internetu, jejichţ struktura 

je následující:  

 Deklarace DTD – je uvedena direktivou <!DOCTYPE. 

 Kořenový element HTML – je element, který představuje celý dokument  

(<html><head>hlavička</head><body>tělo</body></html>). 

 Hlavička dokumentu – obsahuje metadata dokumentu, jako například: klíčová slova, 

kódování, jazyk a popis. Je uzavřena mezi tagem <head>a</head>. 

 Tělo dokumentu – je uzavřeno mezi HTML tagem <body>tělo</body>. 

Obsahuje text dokumentu. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v [3]. 

2.2 Internetové vyhledávače 

Internetový vyhledávač je sluţba, která podle parametrů zadaných uţivatelem najde odpovídající 

webové stránky. Informace o stránkách, podle kterých uţivatel vyhledává, jsou uloţeny v databázích, 

které vyhledávač pravidelně aktualizuje a udrţuje. Tento aktualizační proces je z velké části 

automatický, kdy programy tzv. roboti pravidelně „procházejí“ Internet a stahují dokumenty 

(internetové stránky, textové soubory, dokumenty typu PDF, Word atd.), které posléze analyzují, 

indexují a informace o nich zanášejí do svých databází. Tento proces procházení (anglicky 

„crawling“) je řízen algoritmem, který určuje, jaké stránky se budou procházet, jak často a do jaké 

hloubky. Dalo by se říci, ţe robot je moderní kartograf, který vytváří detailní mapu všeho, co kolem 

sebe vidí [4 str. 35]. 

Kvalita nalezených webových dokumentů určuje kvalitu vyhledávače, proto je potřeba 

uţivateli nabízet, pokud moţno, co nejrelevantnější a nejkvalitnější výsledky. Z tohoto důvodu jsou 

procházené dokumenty zároveň hodnoceny (S-Rank u Seznamu, PageRank u Google, Bing rating. 

JyaxoRank, Alexa). Hodnocení tedy odráţí kvalitu stránek. Aby naše stránka byla co nejlépe 

hodnocena, to znamená, měla co nejvyšší počet zobrazení, musí dodrţovat určitá pravidla, které 

popisuje metodika SEO.    
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2.2.1 Způsob hodnocení vyhledávačů 

V této podkapitole vycházím z [4 stránky 43-47]. Dalo by se říct, ţe kvalitní vyhledávač staví na 

kvalitním známkování stránek. To zahrnuje řadu hodnocení, například podle zpětné odkazové 

popularity (počet a váha zpětných odkazů na naši stránku) nebo podle relevance, atraktivnosti, 

serióznosti webu a dalších. Ne všechny tyto parametry jsou známé a definované. Nemusí však 

znamenat, ţe čím je vyšší ohodnocení, tím je stránka umístěna výše ve vyhledávači. 

2.2.1.1 Hodnocení PageRank od Google 

Jedná se o stupnici v rozmezí 0 aţ 10, kde 10 je nejlepší výsledek. Původní, studentský algoritmus 

vychází z principu z padesátých let minulého století z Kendall-Weiovy teorie, která porovnává 

význam lidí a věcí podle vlivu, který na sebe navzájem mají.  

PageRank udává míru důvěryhodnosti a významnosti, tj. kolik stránek a jak významných 

(hodnocených podle stejné metody) odkazuje na danou stránku. Jinak řečeno, kaţdá stránka svým 

odkazem předává část své významnosti stránce, na kterou daný odkaz směřuje. S kaţdou další 

referencí směřující ze stránky se váha odkazů sniţuje.  

Například pokud stránka s PageRankem 6 obsahuje tři odkazy, znamená to, ţe odkazy této 

stránky mají vyšší váhu neţ odkazy stránky, která má PageRank 7 se sty odkazy. 

2.2.1.2 Hodnocení S-rank od Seznamu 

U českého vyhledávače Seznam se pro ratingové hodnocení pouţít název S-rank. Jeho hodnota je 

v rozsahu 0-10. Je počítán algoritmem z odkazové sítě, které stejně jako u PageRanku zohledňuje 

odkazy, které na stránku míří. Oproti Google zohledňuje také to, kam daná stránka odkazuje. 

Tento algoritmus není veřejný. 

2.2.1.3 Faktory, které ovlivňují pozici ve vyhledávačích 

Mimo hodnocení za pomoci ranků existuje i celá řada dalších faktorů, které ovlivňují pozici na 

stránce vyhledávače, která je také označována SERP, podle anglického search engine result page. 

Mezi faktory ovlivňující pozici na stránce vyhledávače patří: 

 popularita, která je vyjádřena mnoţstvím a kvalitou odkazů směřujících na stránku, 

 relevance příchozích odkazů podle obsahu (tematické odkazy), 

 dobré hodnocení stránek i uvnitř webu, 

 vzájemná poloha hledaných slov, 

 poloha nalezených slov dokumentu (čím výše, tím lépe), 

 existence hledaných slov v titulku stránky, v popisu, případně i v nadpisech, 

 existence hledaných slov v odkazech, které na stránku směřují (anchor text). 

Způsoby a metody pro zlepšení těchto faktorů jsou blíţe popsány v kapitole pojednávající o 

SEO.  

Existují také faktory, které naopak škodí hodnocení. Mezi ně například patří:  

 nepřístupnost stránek pro roboty (vkládaný javascript, prvky activeX, flash, blíţe viz 

3.1.5 Přístupnost webu),  

 porušování struktury HTML (vícenásobné pouţití tagu <h1>), 

 duplicita stránek na webu, 

 duplicitní obsah s konkurenčními stránkami, 
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 neexistence odchozích odkazů, 

 mnoţství odkazů na nekvalitní stránky, 

 pouţívání nekalých praktik (zapojení do link farem, nákup zpětných odkazů), 

 přehnaná datová velikost načítané stránky (roboti mají nastavený datový limit pro 

stahování stránek), 

 nespolehlivý server, na kterém jsou stránky umístěny (při návštěvě robota nemusí být 

server dostupný, a tím stránky získávají penalizaci), 

 nespolehlivé servery, ze kterých dotahujeme dodatečný obsah (javascript, RSS, videa). 

2.2.1.4 Jak vidí vyhledávače stránku? 

Roboti vyhledávači jsou softwarové programy, které nedokáţou informaci interpretovat tak, jako 

člověk. Robot nemá trpělivost čekat na úplné načtení stránky a nerozumí tlačítku „pro zobrazení 

hlavní stránky, klikněte zde“. Nedokáţe interpretovat informaci z obrázku. Robot vidí stránku 

přibliţně stejně jako nevidomí uţivatel, případně textový prohlíţeč (links v Linuxu). Toto téma je 

popsáno v kapitole 3.1.5 Přístupnost webu. 

2.2.1.5 Na jaké vyhledávače se při optimalizaci zaměřit? 

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Napovědět můţe například návštěvnost jednotlivých 

vyhledávačů měřených TopListem. Aktuální data k 12.12.2010 jsou znázorněna na následujícím 

grafu. 

 

Graf 2-1: Podíl vyhledávačů měřením TOPlist k 12.12.2010. [5] 

Z grafu je patrné, ţe pro český trh budou nejdůleţitějšími vyhledávači Seznam a Google. 

Avšak je třeba se zamyslet nad tím, odkud na stránky přichází nejvíce uţivatelů. 

Zajímavý je také podíl vyhledávačů zemí mimo ČR, ve kterých jistě také chceme nalézt čtenáře 

našich stránek. 
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Graf 2-2: Podíl světových vyhledávačů k 11.12.2010. [6] 

2.2.2 Rozdíly mezi katalogy a vyhledávači 

Katalog je webová stránka, která obsahuje odkazy na další stránky, které jsou strukturované do 

kategorií a nabízejí rozhraní pro vkládání nových odkazů do připravených kategorií i s jejich popisky. 

Tyto záznamy zpravidla kontrolují správci katalogů. Vyhledávání je posléze prováděno podle 

zadaných informací o stránce (klíčová slova, URL, nadpisy, kategorie). Mezi české katalogy patří 

například Seznam, Centrum a Atlas. Mezi zahraniční patří Yahoo! a ODP. [7 stránky 9,10] 

Od vyhledávačů se tedy katalogy liší tím, jakým způsobem rozšiřují svou databázi o okolním 

internetovém světě. 

 

3 SEO – Search Engine Optimization 

SEO je optimalizace stránek pro vyhledávače. Jedná se o konkrétní techniky, kterými lze upravit 

webové stránky tak, aby je vyhledávače zobrazovaly na co nejlepší pozici a tím přilákaly co nejvíce 

uţivatelů a čtenářů. 

V této kapitole budou popsány hlavní dvě techniky, jak ovlivnit pozice. První z nich je 

optimalizace na samotné stránce v HTML kódu, druhou je optimalizace mimo naši stránku, zejména 

budováním zpětných odkazů. 

V následujícím textu budu vycházet z literatury [7], [4] doplněnými o vlastní poznatky. 

3.1 On-page optimalizace 

On-page optimalizace je anglický pojem, který lze přeloţit jako Optimalizace na stránce. Z názvu 

vyplývá, ţe se jedná o úpravu samotné stránky, která se zobrazuje uţivateli. Konkrétněji se jedná o 

nadpisy, hlavičky, klíčová slova, odkazy, samotný text, popisky metaznaček a jiné. 

Vyjmenované prvky lze seřadit nejpravděpodobněji do následující upořádané posloupnosti 

podle důleţitosti: text tagu Title, meta description, h1, h2, …, h6, tagu strong, atd. Záleţí také na 

výběru slov, jak často a v jaké značce se vyskytují, jak daleko jsou od počátku stránky a na dalších 
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kritériích. Nestačí se zaměřit pouze na stránku úvodní, ale je třeba optimalizovat kaţdou stránku 

webu zvlášť. 

3.1.1 Analýza optimalizace 

 Jako kaţdý projekt i SEO optimalizace si zaslouţí analýzu celého procesu. Je potřeba se zabývat 

zaměřením stránek, analýzou stávajícího webu i konkurence, od které se lze spoustu zajímavých 

informací dozvědět a nechat se jimi inspirovat. 

Pro analýzu lze vyuţít běţné nástroje, jako je internetový prohlíţeč a zobrazení zdrojového 

kódu, ve kterém lze zkoumat například klíčová slova a obsah webu. Dále lze vyuţít speciální dotazy, 

které nabízejí vyhledávače. Ty nám například prozradí, jaká slova jsou nejčastěji v dané kategorii 

vyhledávána, počet a typ odkazů směřujících na naši stránku a mnoho jiných uţitečných informací. 

Dále pak existují komplexní offline i online nástroje pro SEO analýzu, které sdruţují všechny tyto 

vlastnosti pohromadě.  

Tyto nástroje jsou popsány v kapitole 3.5 - Nástroje pro podporu SEO. 

3.1.2 Klíčová slova 

Klíčová slova neboli keyword jsou jednou z nejdůleţitějších částí SEO optimalizace. Pro jejich výběr 

existuje několik pravidel. Je vhodné vybírat slova, která jsou často vyhledávána. Ideální ale také je, 

kdyţ jsou tato slova pouţívána v klíčových slovech stránek s podobnou tematikou co nejméně (mají 

nízkou konkurenci). Je patrné, ţe tyto vlastnosti jdou zásadně proti sobě a je tedy nutné hledat 

kompromis. V některých případech je vhodnější pouţít méně častá klíčová slova, neţ ta s velkou 

konkurencí. 

Klíčová slova je třeba nastavovat pro kaţdou stránku webu zvlášť. Problém nastává při 

dynamickém webu, který je tvořen jednou šablonou, do které se generuje její obsah. Klíčová slova 

jsou pak stále stejná pro kaţdou stránku. 

3.1.2.1 Nástroje 

Pro výběr vhodných slov je moţné pouţít například sluţeb Google (Google AdWords Keyword 

Suggestions) [8] nebo našeptávače od Seznamu. Ověření jejich četnosti uţití nelze přímo určit, ale lze 

ji alespoň orientačně zjistit prostřednictvím Google Adwords, případně pomocí jiţ zmíněného 

našeptávače od Seznamu. 

3.1.2.2 Konkurence klíčových slov 

Udává, jak obtíţné je zoptimalizovat klíčové slovo. Měření pouze počtu výsledných stránek 

nalezených na dané slovo není ideální. Je vhodné projít si několik prvních nalezených stránek a 

podívat se, na která slova jsou stránky optimalizovány. Pokud naše slovo není například v nadpisu 

stránky, není tento web na hledaný výraz optimalizován, a tím pádem je konkurence slova velmi 

malá. 

3.1.2.3 Stop slova (Stop Words) 

Jsou slova, která nenesou téměř ţádnou informaci. Mohou to být například spojky, předloţky, atd. 
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3.1.2.4 Škodlivá slova 

Jsou slova, kterým vyhledávač přiřazuje určitou penalizaci v kontextu hledaného výrazu. Příkladem 

můţe být slovo „prodám“ při hledání výrazu „daruji koťata“ nebo uţivatel můţe výslovně zakázat 

hledání slova „prodám“ (daruji koťata -prodám). Negativní vliv mohou mít také slova obsahující 

kořen sex nebo porno (např. úspornou). Předpokládá se, ţe většina uţivatelů při hledání nestojí o 

vyhledání stránky se sexuální tématikou. 

3.1.2.5 Konverzní poměr 

Udává poměr mezi úspěšnou akcí uţivatele a návštěvou stránek uţivatele. U elektronického obchodu 

to je například poměr mezi počtem nakoupeného zboţí a počtem příchozích návštěvníků. Zvýšit tento 

poměr je moţné důkladnou optimalizací relevantních slov pro daný web. 

3.1.3 Důležité tagy 

V této kapitole budou zmíněny HTML značky, jejichţ obsah nejvíce ovlivňuje pozici při vyhledávání. 

Tagy jsou seřazeny sestupně podle jejich nejpravděpodobnější důleţitosti.  

3.1.3.1 Titulek 

Jedná se o nejdůleţitější tag na stránce vzhledem k optimalizaci. Slouţí k popisu obsahu stránky a 

zahrnuje klíčová slova. Měl by být rozdílný pro kaţdou stránku a to i pro vnořené rámy. Doporučená 

délka title je přibliţně 70 znaků. 

<head> 

<title>text titulku stránky</title> 

</head> 

3.1.3.2 Meta description 

HTML značka meta <meta> obsahuje informace o dokumentu. Meta description spolu s titulkem 

většina vyhledávačů zobrazuje jako popisek nalezené stránky. Vyplňovat se ho tedy vyplatí uţ jen pro 

uţivatele. Doporučená délka je 250 znaků. 

 <meta name=”description” content=”Popis stránky”> 

3.1.3.3 Klíčová slova 

Klíčová slova keywords patří také do skupiny meta tagu. Není jisté, do jaké míry tento tag berou 

vyhledávače v potaz. A opět není na škodu jej vyplnit. Důleţité je, ţe pokud uvedeme klíčové slovo 

do meta popisu nebo do meta klíčových slov, je nutné ho také uvést v textu dokumentu. V opačném 

případě vyhledávače na toto slovo nemusí vůbec reagovat. Totéţ platí i u klíčových slov bez 

diakritiky – ty nemají ve své podstatě ţádný význam. 

<meta name=”keywords” content=”Klíčová slova”> 

3.1.3.4 Nadpisy H1-H6 

Nadpis H1 má z nadpisů největší význam a můţe být na stránce jen jednou, ostatní vícekrát. Čím je 

nadpis delší, tím mají slova v něm zadaná menší váhu. 
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3.1.3.5 Tučný text a kurzíva 

Je doporučeno mít na stránce alespoň jednou klíčové slovo tučné a jedno kurzívou. Velký vliv to však 

nemá. 

3.1.3.6 Popisky obrázků 

Jedná se o atribut alt, který slouţí pro textový popis obrázku. Slouţí jednak pro nevidomé uţivatele, 

ale i pro uţivatele, kteří mají zakázáno stahování obrázků. To jsou i roboti vyhledávačů. Druhým 

atributem je title. Ten je zobrazen při najetí myší nad obrázek. Naopak u obrázků slouţící pro 

grafické účely je třeba tyto poloţky nechat prázdné. 

<img src=“obr.jpg“ alt=“alternativní popis obsahu obrázku“ 

title=“shrnutí obsahu obrázku“> 

3.1.3.7 Zbytečné tagy na stránce 

Nemá smysl robotu určovat, kdy se na danou stránku má vrátit: 

<meta name=“revisit-after“ content=“7 days“>, ani ţe má následovat 

odkazy uvedené na stránce nebo povolovat, ţe můţe indexovat: 

<meta name=“robots“ content=“index, folow“>. 

3.1.3.8 Hustota klíčových slov 

Hustota klíčových slov je pojem, který určuje poměr mezi počtem výskytu klíčových slov vzhledem k 

celkovému počtu slov. 

              
                    

                  
             (1) 

Ideální poměr je mezi 2 aţ 7%. Kaţdý vyhledávač má tuto hodnotu jinak nastavenou a pro 

veřejnost není známá. Odchylka mimo tuto doporučenou hranici můţe působit negativně. 

3.1.3.9 Klíčová slova v URL 

Klíčové slovo v URL je z dalších účinných technik, které vyhledávače oceňují. Větší důraz je kladen 

na doménové jméno neţ na zbytek adresy. Jako oddělovače adres slouţí znak mínus (-) nebo lomítko 

(/). Jako spojovací znak slouţí podtrţítko (_). 

3.1.4 Obsah stránek 

Jednou z nejdůleţitějších věcí u webu je hlavně jeho obsah. Pokud je kvalitní, uţivatelé se na web 

rádi vracejí a také na něj častěji odkazují. 

3.1.5 Přístupnost webu 

Přístupnost webových stránek je pojem, který se zabývá problematikou, jak umoţnit kterémukoli 

uţivateli, ať uţ s jakýmkoli hendikepem, pouţití daných stránek. Mezi tyto uţivatelské hendikepy 

patří například tělesné postiţení zraku, sluchu, hmatu, rozdílné jazykové schopnosti nebo různé 

hardwarové vybavení (stolní počítač vs. mobilní telefon, rozdílné verze internetových prohlíţečů). 

Hendikepovaný uţivatel tedy můţe být i ten, který v běţném ţivotě hendikep nemá. Více informací o 

přístupnosti webových stránek lze nalézt v menším rozsahu na [9] nebo obsáhleji v [10].  
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 Podle předchozího popisu je moţné označit vyhledávacího robota, který nedokáţe zpracovat 

obsah stránek stejně jako běţný uţivatel, za hendikepovaného uţivatele. V následujícím textu se budu 

spíše věnovat přístupnosti, která přímo souvisí se SEO. 

3.1.5.1 Javascript 

Javascript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který je vykonáván na straně klienta 

v internetovém prohlíţeči a je zpravidla pouţíván pro různé interaktivní prvky GUI (ovládání 

navigace, chování tlačítka, kontrola dat formulářů a mnoho dalších). Jednou z jeho velkých výhod je 

přiblíţení funkčnosti a vzhledu webových stránek k aplikacím pro stolní počítače. Nevýhodou však 

je, ţe ne všichni roboti javascript indexují. Pokud je například navigace řešena pomocí Javascriptu, je 

moţné, ţe vyhledávače odkazy nenajdou a tak neoindexují zbylý obsah stránek. Pokud je Javascript 

pouţit, je lepší ho umístit do externího souboru následujícím způsobem: 

<script src=”externi_script.js”></script>. 

 

Dalším problémem je bezesporu odlišná funkčnost v různých internetových prohlíţečích. Tento 

nedostatek lze částečně kompenzovat pouţitím frameworků, které jsou pro různé prohlíţeče 

odladěny. 

I kdyţ tento jazyk autoři zmíněných knih doporučují pouţívat velmi omezeně, jeho výhody 

však převaţují a moderní web se bez něj dělá jen stěţí. Stránky tvoříme pro uţivatele a ty se přece 

snaţíme nalákat i po vizuální a funkční stránce. 

3.1.5.2 Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro tvorbu interaktivních webových 

stránek, které dokáţou měnit svůj obsah asynchronně bez nutnosti znovunačtení stránky ze serveru. 

Jeho pouţití je velmi rozsáhlé a bezesporu poskytuje příjemnější uţivatelské rozhraní. Avšak robotům 

znepříjemňují ţivot. Roboti nemají v ruce myš a nemohou najet a kliknout (mousemove,ondown) na 

HTML element.    

3.1.5.3 Flash 

Flash je vektorová grafická aplikace, která je často vkládána do prostředí webové stránky (Lze ji také 

spouštět přímo v počítači bez pouţití internetového prohlíţeče). Flash má vlastní implementovaný 

programovací jazyk s názvem ActionScript. V dnešní době je zejména vyuţíván k prezentaci, reklamě 

a k tvorbě her. 

Nevýhodou této technologie je hlavně to, ţe ji většina vyhledávačů neumí číst a tedy ji neumí 

indexovat. Podle internetového článku na [11] vylepšil kupříkladu Google svou indexaci Flashe, která 

nyní dokáţe zpracovat veškerou textovou část, kterou uţivatel vidí. Také je schopen rozpoznat a 

zpracovat URL. 

Přesto je řada vyhledávačů, která si s  Flashem neporadí, proto je potřeba tuto technologii 

pouţívat velmi opatrně. Je vhodné vyvarovat se například pouţití Flashe pro navigaci stránky. Robot 

přečte úvodní stránku, ale dál na obsah se uţ nemusí dostat. Pokud je Flash pouţit, je vhodné ho 

doplnit textovou informací, popřípadě udělat i neflashovou textovou verzi stránek. 

3.1.5.4 Splash page 

Splash page neboli Splash screen je vstupní uvítací stránka, která obsahuje jeden velký objekt typu 

obrázek nebo flashová animace. Můţe slouţit například k zobrazení, ţe stránka načítá nějaká data 
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nebo k zobrazení animace. Po dokončení animace často dochází k přesměrování na hlavní obsah 

webové prezentace. Tento postup je stejně nevhodný jako v případě popisovaném v předchozím textu 

a navíc ze své zkušenosti vím, ţe často uţivatele obtěţuje a můţe ho i odradit. 

Uţivateli je třeba nabídnout moţnost přeskočit intro a přejít na hlavní obsah. Vyhledávači je 

vhodné nabídnout přímo odkaz se stejnou funkčností. Nevýhodou však je, ţe například Google 

pouţívá faktor útlumu, který sniţuje váhu při kaţdém zanoření hlouběji do stránek. Taková stránka 

můţe dostat přibliţně „penalizaci“ 15 procent na PageRanku. 

3.1.5.5 Rámy 

Rámy neboli více pouţívanější anglický výraz Frames, jsou stále častějším způsobem, jak rozvrhnout 

stránku. Například sociální síť Facebook svůj obsah načítá do rámců. Aplikace, které je moţné pro 

něj tvořit, jsou načítány stejným způsobem. U robotů můţe nastat problém v případě, ţe si ukládají 

adresu vnitřku rámce a pak uţivateli nabídnou pouze obsah rámu bez případného okolí, ve kterém je 

například zahrnuto i menu. 

Rámy <frame> i <frameset> je vhodné tvořit tak, aby obsahovaly smysluplná jména 

v atributu name a popisný titulek (title). Je také moţné pouţít tag <noframes>. 

3.1.5.6 Tabulky 

V různých zemích je směr čtení textu odlišný. Zleva doprava pro Evropu a Ameriku, shora dolů pro 

Japonsko a zprava doleva pro arabské uţivatele. Je lepší tabulky nepouţívat, pokud lze informaci 

sdělit i jiným způsobem (například seznamem). V případě uţití tabulky je vhodné ji doplnit textovým 

popisem. Tabulka je linearizována po řádcích, ne po sloupcích. Z tohoto důvodu je vhodnější 

parametry výčtu umístit do sloupců a samotný výčet objektů do řádků. 

 Lucie Karel Martin 

Váha 60 80 76 

Věk 25 30 40 

Tabulka 1: Nevhodné použití. 

 Váha Věk 

Lucie 60 25 

Karel 80 30 

Martin 76 40 

Tabulka 2: Vhodnější použití. 

 

3.1.5.7 Klikací obrázkové mapy 

Klikací mapa obrázku <map> je prostředek, který slouţí k rozdělení obrázku na určité části a ty pak 

slouţí jako odkazy na jiné stránky. Pro nevidomé osoby i pro řadu vyhledávačů jsou takové stránky 

nepřístupné. Vhodné je k mapě uvést i standardní textové odkazy. 
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3.1.5.8 Dynamické stránky 

Dynamická stránka je stránka, která má ve svém URL vloţeny parametry. Příkladem můţe být 

adresa: http://www.example.com?id=102&article=2341&action=show. 

Taková adresa je pro uţivatele těţko zapamatovatelná a problémy s ní mají i vyhledávače. 

Například Google v roce 2004 indexoval pouze 3 parametry. Existuje způsob, jak dynamickou adresu 

převést na statickou. Pro předchozí případ by statická adresa vypadala následovně: 

http://www.example.com/102/2341/show.html. Při pouţití Apache lze pouţít 

mód mod_rewrite. Při pouţití Microsoft IIS serveru lze pouţít ISAPI.  

3.1.5.9 Session 

Protokol HTTP je bezstavový. Cílem ale je, aby server dokázal rozeznat stav daného spojení tak, aby 

chování korespondovalo s předchozími akcemi uţivatele. K tomu právě slouţí session, která dokáţe 

udrţovat kontext stránky. Session tedy identifikuje uţivatele náhodným číslem. Toto číslo je 

ukládáno pomoci cookies na straně uţivatele a je předáno spolu s poţadavkem o zaslání stánky k 

serveru. Tím dokáţe server uţivatele rozeznat. 

Pokud však cookies není ukládáno, je session předávána pomocí URL v parametru id. Roboti si 

cookies neukládají, proto při kaţdé návštěvě dostává jinou adresu URL. V tomto případě je nutné 

robota rozeznat a dát mu adresu bez session id.  

3.1.5.10 Změny v URL 

Příjemnou vlastností odkazů zdrojů na internetu je jejich stálost. Pokud uvedu internetový zdroj do 

své diplomové práce, je ţádoucí, aby tento odkaz byl platný i za několik let. Jestli je však nutné 

z nějakého důvodu adresu předělat, je potřeba starou adresu přesměrovat na novou (kód: 301 – 

Moved Permanently). Při trvalém přesměrování by se mělo hodnocení přenést na stránku novou. 

Není příliš vhodné ponechávat oba obsahy platné z důvodu duplicity stránek na internetu, coţ 

přináší penalizaci při hodnocení stránek.  

Další moţností je přesměrování na straně klienta pomocí meta tagu: 

<meta http-equiv=“refresh“ content=“5; url=nova_url“>. Tento postup 

je však nejméně jistý. 

3.1.5.11 Duplicitní URL 

Stránky: 

 www.example.com/ 

 www.example.com/index.html 

 http://example.com 

jsou pro vyhledávače rozdílné, i kdyţ pokaţdé načtou stejný obsah. Je proto potřeba dodrţovat 

jednotný zápis odkazů na stránce, v opačném případě dochází k rozdělování bodů na duplicitní 

stránky. 

3.1.5.12 Validnost HTML kódu 

Prohlíţeče si dokáţou poradit s nevalidním kódem a upravit ho tak, aby se zobrazila stránka korektně. 

Některým vyhledávačům však chyby můţou dělat potíţe. Je tedy vhodné stránky zvalidovat. Vhodné 

je například pouţití validátoru W3C na stránkách: http://validator.w3.org/. 
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3.1.5.13 Datová velikost stránky 

Z důvodů obrovské spousty webových dokumentů, které roboti musí zpracovávat a někteří z nich i 

následně ukládat, stahují vyhledávače jen určité mnoţství dat. Google má tento limit nastaven 

přibliţně na 101 kB. Menší velikost stránek je vhodná i pro uţivatele s pomalými nebo 

zpoplatněnými datovými přenosy. Zmenšení stránek lze dosáhnout umístěním kaskádových stylů, 

javascriptů do externích souborů nebo nahrazením obrázků textovými popisky.  

3.2 Off-page optimalizace 

Optimalizace mimo stránku je minimálně stejně tak důleţitá jako on-page optimalizace. Z velké části 

jde o budování zpětných odkazů na náš web. V této podkapitole je popsán způsob, jak zpětné odkazy 

získat, kde je umisťovat, jak je zapisovat, které se nám vyplatí a které naopak ne. 

3.2.1 Odkazy 

Odkazy jsou nejdůleţitější částí optimalizace mimo stránku. Mezi ně se zahrnují i odkazy směřující 

na naši stránku z naší stránky. Jsou hlavní proměnnou rovnice, podle které se počítá hodnocení webů 

(PageRank, S-Rank, JyaxoRank, …). Více informací o hodnocení je popsáno v kapitole 2.2.1 Způsob 

hodnocení vyhledávačů. Základem však je získání co nejvíce kvalitních a pokud moţno tematických 

partnerů, kteří odkazují na naše stránky, s co nejpopisnějšími odkazy. 

3.2.1.1 Získání zpětných odkazů 

Nejlepším způsobem, jak získat zpětné odkazy je bezesporu kvalitní web, na který lidé rádi odkazují. 

Toho docílit je však poměrně sloţité. Existují však i jiné postupy. Mezi ně patří například registrace 

do katalogů. Mezi nejznámější české katalogy patří Seznam, Centrum, Atlas, Tiscali nebo Quick. 

Mezi zahraniční patří Yahoo! a ODP. Není však doporučené k registraci vyuţívat automatických 

nástrojů. 

Další moţností je výměna odkazů s ostatními weby. S rozvojem tematického vyhledávání je 

vhodné odkazy vyměňovat právě s weby, které jsou zaměřeny na podobnou tématiku. Při jejich 

výměně je důleţité kontrolovat PageRank protistrany. Nemá smysl provádět výměnu s webem, který 

má hodnocení o stupeň niţší neţ naše stránka, ani s protistranou, jejíţ rank je niţší neţ 4 (toho lze 

dosáhnout pouze registrací do katalogu). Zjišťujeme hodnocení stránky, na které bude odkaz umístěn, 

ne úvodní stránky. Dalším kritériem je, kolik odkazů jiţ ze stránky odkazuje. Pokud seţeneme 

kvalitní web s dobrým hodnocením a ten odkazuje na stovky dalších webů, má tento partner menší 

přínos neţ uţivatel s průměrným rankem, jenţ má jen několik málo odkazů. 

Uţitečný můţe být dotaz na zjištění, kdo odkazuje na danou stránku: „link: www.nas-

web.cz“. 

3.2.1.2 Text odkazů – anchor text 

Je výhodné se zaměřit i na texty odkazů při výměně nebo při registraci. Na jejich obsah je 

vyhledávači kladen také značný důraz (Na sebe-reflexivní odkazy je brán menší ohled.). Z tohoto 

důvodu není vhodné pouţívat odkazy typu: “Informace o Fakultě informatiky 

naleznete <a href=“www.fit.vutbr.cz“>zde</a>“, ale raději: “<a 

href=“www.fit.vutbr.cz“>Informace o Fakultě informatiky</a>“. 
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3.2.1.3 Obrázkový odkaz 

Pokud je to moţné, doporučuje se obrázkové odkazy nahradit textovými. V opačném případě je 

alespoň třeba k obrázku doplnit atributy alt a title. 

3.2.2 Klikavost na hledané slovo 

Některé vyhledávače také zjišťují, jak často uţivatelé klikají na zobrazené výsledky po vyhledávání. 

Mohou si také pamatovat stav, kdy se uţivatel ihned vrátil z nalezené stránky tlačítkem zpět a tím dal 

najevo, ţe na stránce není informace, kterou hledal. Podle toho vyhledávač můţe určovat penalizaci, 

popřípadě hodnotit stránku na vyhledávané slovo lépe. 

3.2.3 PageRank 

Bliţší informace jsou popsány v kapitole 2.2.1.1 - Hodnocení PageRank od Google. 

3.3 Zakázané praktiky v SEO 

Existuje celá řada způsobů, jak „neeticky“ zvednout úspěšnost stránek ve vyhledávačích, které mohou 

v konečném důsledku negativně působit na systém vyhledávání. Těmto praktikám se říká Black Hat 

SEO. Pokud vyhledávače rozeznají podvodný úmysl, jsou stránky penalizovány, v krajním případě 

odebírány z indexů. 

3.3.1 Skrytý obsah neboli Hidden content 

Jedná se o text, který je pro uţivatele neviditelný z důvodu stejné barvy fontu s pozadím, velmi 

malého písma nebo skrytého HTML tagu. Do takového textu lze nagenerovat značné mnoţství 

klíčových slov, které nemusejí mít s obsahem webu nic společného. Méně úmyslný čin je skryté 

pouţití klíčových slov v textu, které se jiţ do obsahu stylisticky nebo graficky nehodí, ale napomáhají 

vyššímu hodnocení vyhledávače.  

3.3.2 Časté opakování důležitých slov 

Metoda častého opakování je částečně slučitelná s předchozím příkladem. Tato technika působí 

zdánlivě úspěšně, avšak při velké hustotě klíčových slov působí paradoxně negativně (viz Hustota 

klíčových slov). 

3.3.3 Podstrkávání neboli Cloaking 

Cloaking je metoda, která dokáţe robotům podstrčit jinou, ideálně optimalizovanou stránku, 

například pomocí moderních frází nebo událostí. Naopak běţnému uţivateli server nabídne originální 

stránku. 

Na druhou stranu tento způsob podstrčení nemusí tvůrce webu myslet nijak zle. Jako příklad 

můţe být stránka zpracovaná graficky velmi přívětivě pro návštěvníka pomocí Flashe, ale robot ji 

nedokáţe přečíst. Vývojář tak robotům nabídne alternativu, která obsahuje stejné, ale pouze textové 

informace. 



 22 

3.3.4 Podvodné vstupní stránky neboli Doorway page 

Jedná se o stránky, které jsou co nejlépe optimalizovány pouze pro vyhledávače tak, aby přilákaly co 

nejvíce uţivatelů například pomocí placených klíčových slov. Po přilákání na podvodnou stránku je 

často čtenář přesměrován na web s obsahem nesouvisejícím s hledanou frází. Za vyuţití doorway 

stránek hrozí penalizace, protoţe se jedná o manipulaci s vyhledáváním. 

3.3.5 Klamné přesměrování 

Jedná se o často pouţívaný způsob, kdy se návštěvníkovi podstrčí stránky, na které by zpravidla nešel 

(warez, hazard, sex). K přesměrování je nejčastěji pouţíván Javascript. Metoda je podobná 

Cloakingu. Pouţívání této techniky je široké. Lze se setkat s podvrhováním odkazů, které pomocí 

atributu href odkazují na správnou adresu, ale Javascriptem jsou odkázáni na adresu jinou. 

3.3.6 Zaspamování atributu alt u obrázku 

Jedná se o nesmyslné obsahy atributu alt, které obsahují co nejvíce klíčových slov. 

3.3.7 Odkazové farmy 

Jde o spornou praktiku, která vyuţívá velké mnoţství webů, slouţících pouze pro vzájemné propojení 

odkazů bez smysluplného obsahu pro čtenáře. Tyto stránky mohou mít poměrně velké hodnocení a je 

tak moţné si pomocí nich přilepšit. Tyto stránky jsou často rušeny z indexů, pro správce však není 

problém je stále přesouvat. 

Pokud na poctivé stránky farmy odkazují, neměly by být tyto stránky nijak postihnutelné 

z důvodu moţného konkurenčního boje, při kterém by se dalo likvidovat konkurenci úmyslným 

vkládáním do takových farem. Postihnutelné však můţe být odkazování na farmy. 

3.3.8 Duplicitní stránky 

Vyhledávače se snaţí rozeznávat příliš podobné stránky, aby uţivatelům nenabízeli stejnou stránku 

vícekrát. Při nepozorném programování se často stává, ţe jedna stejná stránka můţe být přístupná 

pomocí více adres.   

3.3.9 Cyber squatting 

Cyber squatting je metoda, při které se zneuţívají adresy renomovaných stránek za vyuţití velmi 

podobné adresy. Spekulant si zaregistruje například doménu Googl.com a doufá v překlepy uţivatelů, 

kteří chtějí navštívit cílovou stránku Google.com. 

3.3.10 Výměna odkazů 

Při výměně odkazů je důleţité kontrolovat i spřátelený web, jestli nemá příliš nízké hodnocení, coţ 

jednak znamená, ţe taková výměna pro nás nemá smysl, pokud má niţší hodnocení neţ stránka naše a 

jednak také to, ţe proti-strana můţe pouţívat nekalé praktiky, za které byla penalizována a můţe 

poškodit náš web. 
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Dále je si třeba dávat pozor na zakázání robotům sledovat odkaz, který jsme koupili nebo 

vyměnili. Toho lze docílit zakázáním stránky v souboru robots.txt nebo hodnotu NOFOLLOW 

atributu rel v odkazu. 

3.3.11 Spam report 

Nejenom vyhledávače rozpoznávají „nepoctivé“ praktiky, které škodí kvalitě vyhledávání a internetu. 

Takové stránky mohou hlásit i uţivatelé právě pomocí Spam reportů. Například Google po nahlášení 

a po prověření, ţe je porušeno pravidlo, přiděluje nulové hodnocení, coţ vede téměř k neviditelnosti 

podvodné stránky. 

3.4 SEM – Search Engine Marketing 

Další technikou, jak zviditelnit stránky, a tím navýšit návštěvnost a s ní spojené zisky, je tzv. 

marketing ve vyhledávačích SEM (Search Engine Marketing). Oproti SEO se jedná o placené 

zviditelnění, nejčastěji právě přes společnosti spravující vyhledávače. Existují však společnosti, které 

tyto sluţby poskytují zprostředkovaně. 

Nejstarším systémem reklamy na internetu je placení za určitou oblast na stránce za jednotku 

času. Inzerent si rezervuje místo o smluvené velikosti a na určitou dobu. Dále lze specifikovat, jestli 

se bude jednat pouze o textovou nebo grafickou reklamu. Tento systém je stále hojně pouţíván 

z důvodu jeho jednoduché implementace.    

Dalším krokem je platba za počet zobrazení baneru. Tento systém je nazýván cost per thousand 

pod zkratkou CPT. Jednotkou je cena za tisíc zobrazení. 

Nyní stále populárnější metodou je cena za jeden klik, anglicky cost per click (CPC). Většina 

moderních vyhledávačů nabízí tento systém reklamy s malými odlišnostmi. Například Google nabízí 

reklamu aukčním způsobem, kde výsledky ve vyhrazených místech jsou řazeny právě podle ceny, 

kterou jsou inzerenti ochotni zaplatit za jeden proklik. V případě pouţití tohoto systému je naší 

snahou zaplatit co nejméně a být při vyhledávání na co nejlepších pozicích. Jedním z cílů této práce 

právě je nabídnout uţivatelovi takovou sluţbu, díky které mu bude ulehčena pravidelná kontrola 

pozice stránek při hledání daného slova. 

Reklama je často nepostradatelnou částí zviditelnění se. Moţností, jakých placených sluţeb lze 

vyuţít, je celá řada. Asi tou nejpopulárnější a u nás nejdůleţitější je AdWords od Googlu a Sklik od 

Seznamu. Marketing ve vyhledávačích je také poměrně rozsáhlé téma, ale v této práci se jím více 

zabývat nebudu.  

3.5 Nástroje pro podporu SEO 

Nástrojů, pomocí nichţ lze analyzovat stránky, je celá řada. Většina z nich je zdarma a je dostupná 

online. Bez moţnosti analyzování a měření nelze optimalizovat ani hodnotit, proto jsou nutné různé 

nástroje a postupy, které slouţí k tomuto účelu. V následujícím textu jsou jednak zmíněny komplexní 

nástroje, které pokrývají širší část SEO, tak i nástroje, které se zabývají konkrétní částí, zato však 

v podrobnější podobě. 
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3.5.1 Návrh klíčových slov 

Důleţitou částí optimalizace jsou správná klíčová slova. Ta je však třeba vhodně zvolit. Jednou 

z moţností, jak vybrat ta nejvyhledávanější, je pouţití nástrojů, které nabízejí přímo vyhledávače.  

3.5.1.1 Google AdWords 

Velmi uţitečným nástrojem od Googlu je KeywordToolExternal [8]. Slouţí k zjištění, co lidé na 

základě referenčního slova či souvětí nebo na základě webové stránky na Googlu nejčastěji hledají. Je 

zde zobrazena řada dalších uţitečných informací, které jsou průběţně inovovány. Příjemná je i 

funkce, která z obsahu webové stránky zobrazí návrhy klíčových slov, u kterých rovnou zobrazí 

konkurenci, četnost hledání a další. Nástroj je zdarma, po registraci však nabízí další funkcionalitu. 

3.5.1.2 Seznam našeptávač 

Nejrozšířenějšího českého vyhledávače lze také velmi dobře pouţít k rychlému návrhu podobných 

slovních spojení seřazených podle četnosti hledání. Bohuţel přímo informace o počtu hledání jiţ není 

poskytnuta (Z vlastní zkušenosti vím, ţe dříve Seznam poskytoval i počet vyhledávání.). Stále se však 

jedná o pomocníka, který bude pouţit při návrhu klíčových slov.  

Pokud na adrese www.seznam.cz do vyhledávajícího políčka zadáme nějaké slovo, tak nám 

Seznam navrhne další slovní spojení. Informace o přibliţném „počtu“ hledání (Seznam tuto vlastnost 

pojmenovává relevance) se nezobrazují, ale jsou obsaţeny v HTML kódu, jsou schovány pomocí CSS 

stylů. Odstraněním vlastnosti visibility:hidden; v následujícím kaskádovém stylu se 

relevance hledání zobrazí.     

.suggest span { 

  visibility: hidden; 

} 

Našeptávač pouţívá metody AJAX k získávání navrhovaných slov z domovských serverů. 

Sluţba k tomuto ajaxovému dotazu je dostupná přes protokol HTTP metodou GET a vrací XML nebo 

javascriptovou strukturu. Pomocí programu Wireshark a odchycení odchozího paketu jsem získal 

strukturu dotazu, přes který lze pohodlně získávat návrhová klíčová slova. 

Na frázi „SEO“ pomocí HTTP dotazu: 

http://www.seznam.cz/suggest/fulltext?phrase=SEO&result=xml&count=10 server odpoví:  

<?xml version="1.0" ?>  

 <result> 

   <suggest> 

    <item value="seo" relevance="79" />  

    <item value="seo optimalizace" relevance="23" />  

    <item value="seo servis" relevance="23" />  

    <item value="seo nástroje" relevance="5" />  

    <item value="seosurf" relevance="0" />  

   </suggest> 

  </result> 

3.5.2 Zjištění ranků 

Hodnocení stránek od vyhledávačů je uţitečným ukazatelem, který vypovídá o kvalitě stránky. A 

z toho důvodu vyhledávače tyto kvalitnější stránky upřednostňují a zobrazují je na vyšších pozicích. 
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Ohodnocení stránek je nutné zjišťovat z databází vyhledávačů, protoţe algoritmy k jejich zjištění 

nejsou známé nebo jsou známé jen jejich základní principy. Dotázat se vyhledávače na rank není 

bohuţel úplně jednoduché. Naštěstí existují metody, jak se dají tyto hodnoty zjistit speciálními HTTP 

dotazy, které jsou popsány v následujících podkapitolách. Alternativou jsou například panely jako 

přídavné pluginy do internetových prohlíţečů. Lze také nalézt internetové stránky, které hodnocení 

zjistí. Těchto stránek je celá řada a je velmi jednoduché je dohledat na internetu (jako příklad uvedu 

stránku www.rank.cz, která je v češtině a nabízí i příbuzné sluţby). Často také nabízejí sluţbu, která 

umoţňuje na stránky přidat objekt, ve kterém se nejčastěji formou obrázku zobrazuje aktuální 

hodnocení různých vyhledávačů.  

3.5.2.1 PageRank – Google 

Způsob zjištění PageRanku od Googlu je znám. Jediným malým problémem je spočítání kontrolního 

součtu URL adresy stránky algoritmem, který je naštěstí veřejný. Bez tohoto kontrolního součtu 

server vrátí chybu 403 – Forbidden error. Algoritmus převedení lze nalézt na stránkách Codeprojectu 

[12] i se zdrojovými kódy pro C#. Algoritmus není dílem Googlu, ale vytvořil ho Bob Jenkins pod 

anglickým názvem minimal perfekt hashing. Dotaz, který vrátí výsledný PageRank, vypadá 

následovně: 

 http://toolbarqueries.google.com/search?client=navclient-

auto&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&ch=[kontrolní_součet]&features=Rank 

&q=info:[url] 

3.5.2.2 S-Rank – Seznam 

Seznam poskytuje svůj S-Rank podobným způsobem. Na rozdíl od PageRanku není nutné uvádět 

hash url adresy. Pro zjištění je pouţito vzdálené volání procedur RPC, ve kterém se protokolem 

HTTP na adresu srank.seznam.cz metodou POST odesílá XML dokument ve tvaru: 

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

<methodCall> 

  <methodName>getRank</methodName> 

  <params> 

    <param> 

      <value> 

        <string>id_uživatele</string> 

      </value> 

    </param> 

    <param> 

      <value> 

        <string>http://www.url.cz</string> 

      </value> 

    </param> 

    <param> 

      <value> 

        <i4>Čas</i4> 

      </value> 

    </param> 

  </params> 

</methodCall> 

 

kde id_uživatele je jednoznačné identifikační číslo, které lze nastavit na libovolnou hodnotu. 

Adresa v dalším parametru má srozumitelný význam a výraz <i4>Čas</i4> je počet sekund od 

data 1.1.1970. Zdroj lze nalézt na [13]. 
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Výsledkem je xml zpráva obsahující číslo v rozsahu 0 aţ 255, které je třeba přepočítat na 

rozmezí 0 aţ 10. 

3.5.3 Jiné užitečné nástroje a postupy zejména pro analýzu 

V této části se zmíním o moţnostech, jak analyzovat, měřit průběh optimalizace a zjišťovat její 

úspěšnost.  

3.5.3.1 Audit návštěvnosti webových stránek 

Sledování počtu přístupů na stránku v čase lze brát jako ukazatel úspěšnosti optimalizace. 

Optimalizujeme pro vyhledávače z důvodu zvýšení návštěvnosti, která se projevuje ve vyšším počtu 

přístupů. Ten lze měřit takzvanými počítadly, která dokáţou poskytnout i celou řadu jiných 

uţitečných parametrů, jako jsou celková a denní návštěvnost, počet aktuálně připojených uţivatelů, 

pořadí ve stejné kategorii nebo celkové mezi všemi weby. Dále pak údaje o návštěvnících (rozlišení 

monitoru, internetový prohlíţeč, z jakých stránek přicházejí čtenáři, a jiné). Nástroje jsou schopny i 

generovat grafy přístupů v určitých časových obdobích. Mezi ty české patří například Toplist 

(http://toplist.cz/) nebo Navrcholu (http://navrcholu.cz/). 

3.5.3.2 Logovací soubory 

Pomocí nástrojů popsaných v předchozí kapitole o auditování nelze určit konverzní poměr (viz 

3.1.2.5 - Konverzní poměr) ani kroky jednotlivých uţivatelů a ani to, zda se uţivatel pravidelně vrací. 

K tomuto účelu lze vyuţít logovacích souborů, které zaznamenávají přístupy uţivatelů, jejich IP 

adresu, čas, prohlíţeč, adresu stránky na serveru, jazyk a další. Pomocí nich lze například určit, zda 

příchozí uţivatel z určité adresy pomocí klíčového slova vstoupil na konkrétní stránku, zda si 

objednal konkrétní zboţí. Lze také monitorovat pohyb robotů v doméně. 

Pro uţivatelsky přívětivé rozhraní je vhodné vyuţít nástroje, které umí log soubory vhodně 

zpracovat a zobrazit zmiňované analýzy. Jako příklad lze uvést zdarma nástroj Analog 

(http://www.analog.cx/), příjemný grafický nástroj WeblogExpert (http://www.weblogexpert.com/), 

serverová aplikace SmarterStats (http://www.smartertools.com/smarterstats/web-analytics-seo-

software.aspx) a mnohé další. 

3.5.3.3 Google dotazy 

Pomocí standardního hledacího pole lze zjišťovat spoustu uţitečných informací, které si Google 

ukládá o indexovaných stránkách. 

Počet zpětných odkazů 

udává, o kolika odkazech Google ví, ţe směřují na hledanou stránku. 

link:www.example.com 

Počet zaindexovaných stránek 

udává, kolik stránek v rámci zadané domény má Google zaindexovaných.  

site:www.example.com 

Obecně však operátor site znamená, ţe hledání probíhá pouze v rámci hledané domény za 

touto značkou. Například ukázky site:example.com bude vyhledávat slovo ukázky pouze 

v doméně example.com. 
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Verze stránky, kterou má Google uloženou, jako poslední 

 cache:www.example.com 

Podobné stránky 

related:www.example.com 

3.5.3.4 Seznam dotazy 

Počet zaindexovaných stránek 

udává, kolik stránek v rámci zadané domény má Seznam zaindexovaných.  

site:www.example.com 

3.5.3.5 Bing dotazy 

Počet zaindexovaných stránek 

udává, kolik stránek v rámci zadané domény má Bing zaindexovaných.  

site:www.example.com 

 

3.5.4 Komplexní nástroje pro SEO - Online 

Tyto projekty vznikají zejména z důvodu reklam pro zviditelnění firem, které se zabývají vývojem 

webových stránek, případně SEO optimalizací. SEO analýza je poskytnuta online nástrojem, který 

automaticky vyhodnotí určitá kritéria a o výsledku informuje uţivatele. Kritéria u těchto nástrojů se 

poměrně hodně odlišují. Je zde zařazena i kapitola o Google Analytic, který díky nejpouţívanějšímu 

vyhledávači dokáţe nabídnout ty moţnosti, které běţná konkurence nenabízí. 

3.5.4.1 Google Analytic 

Mocným nástrojem na analýzu přístupu je online nástroj Google Analytics [14]. Výhodou tohoto 

nástroje je propojení s nejpouţívanějším vyhledávačem, který „ví“ o způsobu příchodu na stánky. Má 

přehled o klíčových slovech, která přivedla uţivatele na stránky, jak dlouho se na nich zdrţeli, jaké 

jsou vstupní odkazy na stránku. Poskytne spoustu dalších informací, které sluţba dokáţe analyzovat a 

vhodně zobrazovat. Sluţba je zdarma, pouze je nutné mít uţivatelský účet u Googlu. 

Společnost nabízí ty sluţby, které uţivatel můţe velmi snadno a přehledně pouţít k cílení 

reklamy, ke kupování klíčových slov systémem CPC. Nabízí nástroj, který dokáţe efektivně 

spravovat marketing (SEM). Poskytuje rozhraní, přes které lze spravovat marketingové kampaně a 

sledovat u nich například to, která klíčová slova přinášejí největší zisky, nebo ve kterých místech 

uţivatelé stránky opouštějí. Pomocí navigační analýzy je moţné zjistit vstupní cesty, klíčová slova, 

stránky nebo výstupní místa. 

Je moţné určovat cíle, kterých chceme, aby návštěvníci dosahovali na našich stránkách. Mezi 

cíle patří například: 

 Kolik uţivatelů zobrazí konkrétní stránku. 

o Stránku s potvrzením o koupi produktu. 

o Stránku s potvrzením o úspěšné registraci. 
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o Stránku o potvrzení objednávky. 

o Zobrazení reklamy. 

 Kolik návštěvníků stáhne daný soubor. 

Pomocí tohoto nástroje lze také sledovat obchodování, jeho zisky a nejrůznější statistiky 

v internetovém obchodě. 

Ukázka 

Při psaní této práce jsem neměl ţádnou webovou stránku, která by byla analyzována po delší dobu 

sluţbou Google Analytics. Proto jsou následující screenshoty převzaty z poměrně rozsáhlého článku z 

[15]. Podrobnější popis sluţeb lze nalézt přímo na domovských stránkách [14] a to i v češtině.  

Na následujícím obrázku je vidět hlavní panel, kde je v hlavním grafu zobrazeno počet návštěv 

v určitých obdobích. Přehled návštěvníků, pouţití stránek, způsob příchodu. 

 

Obrázek 3-1: Google Analytics - řídicí panel. 

3.5.4.2 Wamos SEO nástroj 

Wamos je firma poskytující stejnojmenný webový modulární systém. Nabízí také SEO analyzátor 

[16], který je dostupný z adresy http://seo.wamos.cz. Stránku hodnotí na základě zadané url adresy, 

jazyku hledání a slovního spojení, které vyhledává v textu stránky a zjišťuje pozici v několika 

vyhledávačích. 

Nabízené funkce: 
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 Zjištění hodnocení webu od vyhledávačů. Ranky:  

o PageRank,  

o S-Rank,  

o JyxoRank, 

o Alexa Rank. 

 Vypsání základních informací o stránce. 

 Otestování validity (W3C). 

 Zobrazení struktury nadpisů. 

 Analýza obsahu HTML kódu: 

o obrázky (kontrola atributu alt), 

o odkazy (kontrola atributu rel), 

o kontrola nesémantických značek (b, u, i, s, br). 

 Analýza klíčových slov, která hledá definovaná klíčová slova v textu a ve 

vybraných HTML značkách a zobrazuje jejich počet a umístění. Příklad: „web: 

nalezeno 34x (v title 1x, v description 0x, v h1 1x, v h2 

1x, v h3 0x, tag h4 nenalezen, tag h5 nenalezen, tag h6 

nenalezen)“. 

 Analýza hledaného slova (slovního spojení), zadávaného jako vstupní parametr do 

formuláře Wamos SEO nástroje. Jako v předchozím bodu jsou spojení hledány v kódu 

a ve vybraných HTML značkách.  

 Zobrazuje informace stránky o pozici, počtu nalezení slovního spojení, počtu zpětných 

odkazů, počtu zaindexováných stránek ve vyhledávačích Google, Seznam, Morfeo, 

YAHOO, Jyxo, Bing). Navíc zobrazuje i odkazy, kterými tyto informace od 

vyhledávačů získal. 

Zhodnocení 

WAMOS SEO nástroj je příjemně uţivatelsky zpracován, je kompletně v češtině, nabízí i jednoduché 

vysvětlení jednotlivých kroků analýzy a závěrečné rady pro zlepšení výsledku. 

3.5.4.3 Seo Servis 

Seo Servis [17] dostupný z http://seo-servis.cz/ je obdobným nástrojem jako předchozí Wamos. Jeho 

rozhraní je v češtině a má příjemné grafické uţivatelské prostředí. Je rozdělen do čtyř kategorií. 

V první je analyzován zdrojový kód, ve druhé klíčová slova, ve třetí vyhledávače a v poslední síla 

webu. 

Poskytující funkce: 

 Zdrojový kód – na základě vstupní url adresy analyzuje HTML kód. 

o Zobrazení základních HTML informací s případným upozorněním na chyby. 

o Kontrola velikosti stahovaného souboru. 

o Validace kódu pomocí W3C validátoru. 

o Kontrola sémanticky a přístupnosti webu. 

 Kontrola, není-li obsah strukturován pomocí tabulky. 

 Kontrola, jestli netextové elementy mají alternativní obsah. 

 Kontrola existence nesémantických značek. 

 Zjišťuje, jestli je text strukturován do odstavců. 

o Kontrola a zobrazení struktury nadpisů. 
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o Zjištění počtu interních a externích odkazů. 

 Klíčová slova – vstupními parametru je adresa stránky, klíčová slova, jazyk a navíc i 

moţnost vynechání takzvaných stop-slov (a, i, kde, pro), které neinformují o obsahu 

textu. 

o Počítá nejčastější slova v textu – frekvenční analýza frází. 

o Analýza optimalizace klíčových slov pro vyhledávače. 

 Pozice ve vyhledávačích – vstupními parametry jsou adresa domény, klíčové slovo 

nebo fráze a jazyk. 

o Určuje pozici ve vyhledávačích Google, Bing, Jyxo, Seznam, Morfeo. 

o Zjišťuje počet zpětných odkazů a počet oindexovaných stránek u vyhledávačů 

Google, Bing, Jyxo, Seznam a YAHOO. 

 Síla webu na základě adresy stránky a jazyku shrnuje předchozí výsledky a přidává 

některé nové. 

o Zjišťuje hodnocení PageRank, S-Rank, popularitu url podle počtu výsledků 

z Googlu. 

o Zobrazuje informace o zpětných odkazech. 

 Pomocí Yahoo zobrazuje počet zpětných odkazů. 

 Pouţívá katalog DMOZ.org, Wikipedia.org a Delicious.com. 

Zhodnocení 

Graficky zdařilý nástroj, který zobrazuje nejen chyby, ale i úspěšně analyzované faktory 

optimalizace. Nástroj obsahuje historii výsledků stránek, které uţivatelé kontrolovali. Nevýhodou 

tohoto nástroje je jeho nepřehledná strukturalizace do čtyř kategorií. Zejména pak poslední záloţka 

„Síla webu“. Analýza v některých případech trvá neúměrně dlouho, někdy se výsledek ani nezobrazí. 

3.5.5 Komplexní nástroje pro SEO - Offline 

3.5.5.1 Seo Administrátor 

Je sada nástrojů, která pokrývá téměř všechny aspekty SEO optimalizace a podpory webových 

stránek. Jedná se o aplikaci pro stolní počítače, připojení k internetu je však nutností. Bliţší informace 

o produktu lze nalézt na česky lokalizované stránce http://www.seoadministrator.cz. Nástroj je 

rozdělen do několika modulů, zabývající se jednotlivými praktikami SEO. [18] 

 Sledování hodnocení od vyhledávačů i se změnou od předchozího hledání. 

o Sleduje Ranky většiny důleţitých vyhledávačů. 

o Sleduje pozici stránky ve vyhledávačích. 

 Kontroluje příchozí i odchozí odkazy s jejími anchor textem. U příchozích referencí 

sleduje PageRank stránky, na které je odkaz umístěn. 

o Sleduje funkčnost interních odkazů, jejich počty a dokáţe je porovnávat 

s instrukcemi v Robots.txt. 

 Zobrazuje informace o zaindexovaných stránkách. 

 Podporuje výměnu odkazů s příbuznými weby, popřípadě s weby, které odkazují na 

konkurenci. 

 Dokáţe zpracovávat serverové log soubory a vytvářet z nich statistiky. 

 Navrhuje klíčová slova podle konkurence z jejich klíčových slov. 
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 Analyzuje HTML kód. 

o U klíčových slov zkoumá jejich počet, hustotu, váhu, elementy, ve kterých se 

nacházejí. 

 Obsahuje nástroj, který pomocí sledování různých Google Data Center (k rozprostření 

zátěţe) zjišťuje časový průběh přeindexování. To znamená, informuje o tom, ţe 

reindexace stránky je kompletně provedena a je uloţena na všech serverech. 

Zhodnocení 

Seo Administrátor je opravdu komplexní nástroj, který pomůţe k optimalizaci. Není ovšem zdarma a 

je v angličtině. Kromě podrobněji zpracovaných funkcí, které nabízí i online analyzátory, poskytuje 

nástroj k zpracování logovacích souborů nebo nástroj k širší inspiraci od konkurence. 

 

3.6 Zhodnocení 

Otázkou můţe být, zda je potřeba vytvářet další SEO nástroj nebo zda trh nenabízí dostatek moţností, 

jak stránky analyzovat a optimalizovat. Ţádný ze zmiňovaných nástrojů například nenabízí sluţby, 

které by pravidelně sledovaly hlídané faktory a nabízely tak přehled optimalizace v čase. Zahraniční 

profesionální nástroje jsou většinou placené a nenabízí lokalizaci češtiny, coţ působí největší 

problémy při zpracování českých klíčových slov (neznalost českých stop slov) a také nezahrnují stále 

nejrozšířenější vyhledávač České republiky. Vzdělávací činnost u mnohých nástrojů není ideální. 

Nejlépe zpracovaným po stránce vzdělávací byl Wamos SEO nástroj. Ostatní poměrně zaostávají. 

 

4 Prostředky pro návrh 

Důleţitou částí při vývoje softwaru je jeho návrh a pouţití vhodných prostředků pro jeho realizaci. Je 

třeba analyzovat a specifikovat poţadavky, navrhnout databázi, vztahy mezi objekty, specifikovat 

případy uţití, komunikaci a mnohé další. K tomuto účelu velmi dobře poslouţí Unifikovaný 

modelovací jazyk UML za pomoci objektového přístupu a objektového programování. V této části 

textu budu vycházet ze své bakalářské práce [19], která byla co do pouţití nástrojů i metodik velmi 

podobná. 

4.1 Unifikovaný modelovací jazyk – UML 

Modelovací jazyk UML je v současné době povaţován za standard při softwarovém inţenýrství, které 

pokrývá proces od analýzy aţ po nasazení a údrţbu. Vytváří abstraktní pohled na celý systém. Jeho 

znalost je v praxi pouţívána a často vyţadována. 

Standard UML 2.0 definuje několik diagramů. 

 Modely struktury definují vztahy mezi statickými strukturami, jako jsou například 

objekty, třídy. 

o Diagram tříd – ukazuje třídy, rozhraní a vztahy mezi nimi. 

o Diagram objektů – zobrazuje objekty a jejich vztahy v jednom časovém 

okamţiku. 
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o Diagram komponent – modeluje závislosti mezi softwarovými komponentami. 

o Diagram balíčků – ukazuje balíčky, jako logické struktury softwaru. 

o Diagram nasazení – modeluje nasazení komponent na fyzickou vrstvu 

prostředí. 

 Modely dynamické struktury definují diagramy, které v sobě zahrnují určité dynamické 

chování. 

o Diagram případů pouţití – modeluje funkčnost systému. 

o Diagramy interakce - definují diagramy, které v sobě zahrnují určitou interakci 

s okolím. 

 Diagram sekvence – zachycuje účastníky, jejich časový průběh a dobu, 

kdy jsou aktivní. Účastníci komunikují pomocí zpráv. 

 Diagram komunikace – na rozdíl od diagramu sekvence neukazuje čas, 

ale pouze statické vztahy, které jsou vyuţívány pro komunikaci. 

o Stavový diagram – modeluje stavy, přechody a akce, které jsou vyvolávány 

pomocí splnění vstupních podmínek. 

o Diagram aktivit – zobrazuje činnost a aktivitu uzlů. Je podobný Petriho sítím.  

Bliţší popis modelů a podrobnější informace o UML lze najít ve studijní opoře k předmětu AIS 

[20]. 

4.2 Objektově orientované programování – OOP 

OOP je moderní způsob, kterým je pohlíţeno na vývoj softwaru. Je zaloţeno na několika 

následujících základních principech.  

4.2.1 Základní princip a pojmy objektové orientace 

OOP definuje následující základní pojmy, kterým je nezbytné porozumět. 

 Třída – je předpis pro vytvoření objektu. Třída definuje strukturu objektu, jeho 

vlastnosti, chování a způsob, jakým vytvořený objekt komunikuje s okolním světem. 

 Objekt – je instancí třídy. Spojuje vlastnosti a chování do jednoho celku. 

 Abstrakce – slouţí k zjednodušenému pohledu na problém. Odstiňuje nepodstatné 

záleţitosti, které nejsou pro danou úlohu důleţité, a zaměřuje se pouze na ty klíčové. 

 Zapouzdření – umoţňuje k objektům přistupovat jako k černé skřínce (Black box) bez 

znalosti implementačních detailů pomocí zpráv. 

 Polymorfismus – pomocí něj lze komunikovat s různými objekty stejným způsobem 

bez nutné znalosti jejich typu. 

 Dědičnost – umoţňuje polymorfismus a zapouzdření. Pomocí dědičnosti lze vytvářet 

nové třídy na základě jiţ existujících. 
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4.3 Použitý software 

4.3.1 Enterprise Architect 

Enterprise Architect (http://www.sparxsystems.com/) je nástroj pro modelování, dokumentování a 

reversní inţenýrství objektově orientovaných systémů za pomoci UML diagramů. Umoţňuje 

modelovat veškeré UML diagramy, potřebné pro kvalitní návrh. Poskytuje také nástroj ke generování 

kódu z diagramu tříd nebo ze schématu databáze. 

4.3.2 Wireshark 

Wireshark (http://www.wireshark.org/) je analyzátor síťových protokolů a síťové komunikace pro 

operační systémy UNIX a Windows. Ve své práci jsem ho zejména pouţíval k analyzování zpráv, 

kterými vyhledávač na straně klienta komunikoval se servery prostřednictvím metody AJAX.  

4.3.3 Firebug 

Firebug (http://getfirebug.com/) je nástroj pro podporu tvorby webu. Poskytuje prohlíţení, úpravu, 

monitorování CSS, HTML, Javascriptu a síťové komunikaci. Je zdarma dostupný pomocí pluginů do 

internetových prohlíţečů. 

 

5 Použité prostředky pro implementaci 

V této části textu jsou popsány technologie, které budou vyuţity pro vývoj aplikace. Většina nástrojů 

je specifikována jiţ zadáním. Aplikace bude umístěna na MS Windows Serveru 2008 spolu s MS 

SQL Serverem 2008. Pro implementaci bude vyuţito vývojové prostředí Visual Studio 2008/2010 s 

.NET Frameworkem. 

5.1 Microsoft .NET 

Důleţitým produktem, jenţ byl široké veřejnosti představen v roce 2000, je platforma od společnosti 

Microsoft, která nese název .NET. Pro operační systémy Windows a Windows CE znamenala nový 

způsob vývoje, který je zaloţen na řízeném běhovém prostředí a na mnoţině základních tříd 

nazývaných .NET Framework pro operační systém Windows a .NET Compact Framework pro 

Windows CE. 

Řízení běhovým prostředím pouţívá i konkurence u platformy Java společnosti Sun 

Microsystems. Vkládá mezi naprogramovaný zdrojový kód a výsledný strojový kód ještě jednu 

vrstvu, takzvaný mezikód, který je společný pro různé platformy. Aţ podle cílové platformy (Linux, 

Windows, 32 bit OS, 64 bit OS) je mezikód převeden do strojového kódu. [21] 

5.1.1 .NET Framework 

Microsoft .NET Framework je prostředí, které je integrováno do operačního systému Windows a 

umoţňuje vyvíjet aplikace na vysoké abstraktní úrovni. Obsahuje řadu knihoven a podporuje mnoho 

programovacích jazyků (VB, C++, C#, JScript a další). Framework je v aktuální verzi 4.0. 
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5.1.2 Visual Studio 

Na domovských stránkách Visual studia je uveden tento popis produktu: „Microsoft Visual Studio je 

integrované prostředí, které zjednodušuje celý proces vývoje od návrhu až po nasazení. Hotové 

aplikace lze provozovat na různých platformách (včetně SharePoint a Cloud), jejichž počet stále 

narůstá.“ [22] 

5.1.2.1 Programovací jazyky pro .NET 

K vývoji pod frameworkem .NET lze pouţít řadu rovnocenných programovací jazyků. Mezi které 

patří: 

 C# - vznikl zároveň s touto platformou, 

 Visual Basic .NET - který zmodernizoval starší Visual Basic, 

 F# - funkcionální jazyk, 

 Managed C++ - upravené C++ pro potřeby .NET, 

 J# - jazyk inspirovaný Javou, lze pouţívat její knihovny. 

C# 

C# (C Shapr) je objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft, který je 

zaměřený na vývoj aplikací na platformě .NET Framework. Vychází z programovacích jazyků C++ a 

Microsoft Visual Basic. V novějších verzích podporuje řadu zajímavých a uţitečných prvků, kterými 

jsou například: generické typy, aerátory, anonymní metody, lambda výrazy, LINQ a mnoho dalších 

[23]. 

Nová verze Microsoft Visual Studia 2010 přináší i novou verzi jazyka C# 4.0. 

5.1.3 ASP.NET 

ASP.NET je webový framework od Microsoftu, který umoţňuje vytvářet aplikace, XML webové 

sluţby a umisťovat je na internet. ASP.NET stránky jsou spouštěny na straně serveru a generují 

dokumenty HTML, XML, WML, které jsou odesílány a zobrazovány na straně uţivatele. Tato 

technologie vyuţívá vyrovnávací paměť, do které jsou na serveru ukládány jiţ jednou přeloţené 

stránky tak, aby se nemusely kompilovat zbytečně znovu. Aplikace lze pohodlně vyvíjet v prostředí 

Microsoft Visual Studia a v jakémkoli jazyku podporovaného technologií .NET Frameworku. Je 

nástupce technologie ASP (Active Server Pages). [23] 

5.2 MS Windows Server 2008 

Výsledný SEO nástroj bude běţet na Microsoft Serveru 2008 školní verze z MSDN AA pod IIS 

(Internet Information Server). 

5.2.1 IIS 

Internetový informační server (Internet Information Server) je webový aplikační server s mnoţinou 

rozšiřujících modulů.  

Hned po Appache HTTP Serveru (59,36%) je druhý nejrozšířenější webový server s 22,7% 

podílu na internetu. [1] 
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6 Analýza systému 

Jednou z nejdůleţitějších částí softwarového inţenýrství je analýza systému. Je třeba porozumět 

zákazníkovým poţadavkům, ujasnit si, co se od systému očekává. Poţadavky často bývají velmi 

obecné a je třeba je blíţe analyzovat a specifikovat. Funkčnost nástroje, na základě poţadavků, lze 

přehledně zachytit pomocí diagramu případů pouţití a s ním spojenou specifikací. 

Jelikoţ funkčnost nástroje nebyla zadávána ţádnou firmou ani jinými přesnými poţadavky, 

mohl jsem aplikaci přizpůsobit svým zkušenostem, nápadům a systémům s podobnou tématikou. 

Zejména inspirace v konkurenčních produktech přinesla velký přínos, protoţe se lze poučit v 

jejich negativních i pozitivních vlastnostech. Dále jsem chtěl nabídnout sluţbu, kterou konkurence 

neposkytuje a tak se od konkurence odlišit.   

6.1 Specifikace požadavků 

V této kapitole budou popsány poţadavky, podle kterých bude systém vyvíjen. Největší důraz bude 

kladen na funkční poţadavky, které popisují, co bude systém poskytovat. K těmto poţadavkům bude 

vytvořen use-case diagram s podrobnou specifikací některého z případů. Dále budou specifikovány 

některé nefunkční poţadavky, zejména poţadavky na výkon. 

6.1.1 Funkční požadavky 

Systém bude poskytovat moţnost registrace, přihlášení. Bez registrace bude uţivatelovi nabídnuta 

moţnost registrace, přihlášení nebo analýzy. Veškeré výsledky prováděných analýz budou ukládány 

do databáze a bude moţné sledovat jejich průběh v čase. Analyzovat se bude na základě adresy 

stránky, jazyka a klíčových slov, pro které chceme optimalizovat. Poslední zmiňovaná moţnost bude 

nepovinný parametr.  

Výsledek analýzy bude zahrnovat: 

 Analýzu zdrojového kódu. 

o Zobrazení a kontrolu základních informací o stránce. 

o Kontrolu validity kódu. 

o Analýzu přístupnosti. 

o Kontrolu nadpisů. 

 Analýzu odkazů i s hodnocením kvality odkazovaného webu. 

 Analýzu klíčových slov. 

 Zjištění hodnocení vyhledávačů. 

 Zjištění pozice ve vyhledávačích. 

 Návrh klíčových slov a jejich konkurenčnost. 

o Inspirace klíčovými slovy podobných stránek. 

Jednotlivé body analýzy budou vysvětleny a budou obsahovat radu, jak daný problém vhodně 

vyřešit. 

Pokud je uţivatel přihlášen, můţe nastavit sluţbu, která bude v pravidelných intervalech 

provádět analýzu. Uţivatel si tak bude moci prohlíţet průběh optimalizace v čase. 

Systém bude poskytovat příjemné grafické uţivatelské rozhraní webu, včetně přehledného 

zobrazení výsledků, nápověd, rad i grafů. 
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Navíc bude obsahovat podporu více jazyků pro komunikace s uţivatelem. Ze začátku bude 

implementována čeština a angličtina. V případě potřeby bude moţno další jazykové mutace 

jednoduchým způsobem přidat. 

6.1.2 Nefunkční požadavky 

Doba výpočtu by neměla přesáhnout 30 sekund. Z důvodu moţných četných automatických analýz 

bude systém sledovat poslední přihlášení uţivatele a poslední zájem o zobrazení statistik a podle 

těchto údajů bude po přednastavené době odhlašovat sluţby. Dále bude potřeba dlouhodobějšího 

sledování chování systému (jako je zátěţ, počet zájemců o sluţbu, odezvy serveru) k dalšímu 

nastavení parametrů ovlivňující výkon. Tato měření však z časové náročnosti nebudou obsaţena 

v práci. 

6.1.3 Diagram případů použití 

Podle poţadavků lze vymodelovat diagram případu uţití, který zachycuje zmiňované tři aktéry a 

funkčnost systému. 

 

Obrázek 6-1: Diagram případu použití. 
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Případy uţití Spustit analýzu a Analyzovat jsou stejné, jejich chování se bude lišit podle 

vstupních parametrů, podle kterých mohou být vynechány některé konkrétní analýzy. Zejména 

v případě spouštění ze strany systému. Detailnější rozbor analýzy je na následujícím diagramu 

případu pouţití. V následující tabulce je detailně rozepsán případ uţití Zobrazit klíčová slova a 

k jednomu z nich navrhnout další klíčová slova prostřednictvím internetového vyhledávače. 

 

Název případu pouţití 
Zobrazit klíčová slova (KS) a k jednomu z nich navrhnout další klíčová 

slova prostřednictvím internetového vyhledávače. 

Identifikátor případu uţití F1 

Cíl případu uţití 
Uţivatelovi budou zobrazena klíčová slova z analýzy textu a k jednomu 

z nich budou zobrazeny další návrhy od vyhledávače. 

Primární aktéři Uţivatel 

Sekundární aktéři 
Systém 

Internetový vyhledávač 

Vstupní podmínky 

Stránka byla úspěšně analyzována. 

Analýza klíčových slov proběhla úspěšně a bylo navrhnuto alespoň 

jedno klíčové slovo. 

Výstupní podmínky 
Uţivatelovi jsou zobrazeny další návrhy na základě zvoleného 

klíčového slova. 

Akce pro spuštění Uţivatel si vyţádá zobrazení výsledku analýzy. 

Základní scénář 

Krok Role Akce 

1 Systém Zobrazí se výsledek analýzy. 

2 Uţivatel Zobrazí navrhnutá klíčová slova. 

3 Uţivatel Klikne na KS, ke kterému chce zobrazit návrhy. 

4 Systém Odešle dotaz k internetovému vyhledávači 

5 Systém 
Systém vrátí a zobrazí navrhnutá slova 

vyhledávačem.  

Alternativní scénář 

Ke kroku 2. hlavního toku: Pokud není navrţeno ţádné KS z analýzy, 

uţivatel nemá moţnost zvolit, pro jakou frázi chce najít další návrhy a 

případ uţití končí. 

Ke kroku 4. z hlavního toku: Pokud je dotaz neúspěšný nebo 

internetový vyhledávač vrátil prázdnou kolekci, tak nejsou zobrazeny 

ţádné návrhy a uţivatel je informován a případ uţití končí, případně 

můţe pokračovat bodem 3, kde si uţivatel vybere jiný návrh. 

Výjimky 
Selhání operace 

Selhání systému 

Frekvence Středně často 

Speciální poţadavky Povolený javascript na klientské straně (webový prohlíţeč) 

Tabulka 3: Detail případu užití. 
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Obrázek 6-2: Detailní případ užití analyzovací funkce. 

V diagramu jsou zachyceny funkční poţadavky analýzy, kterou spouští uţivatelé i systém. 

Hlavní částí je případ uţití Analyzovat, který bude spouštět další analýzy.  
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7 Návrh systému 

Systém bude mít dvě části. První bude samotný nástroj, ke kterému budou přistupovat uţivatelé. 

Druhá část bude automaticky spouštět analýzu webu v nastavených intervalech a kontrolovat zájem 

uţivatelů o výsledky a podle toho upravovat plánování. 

Pro vývoj budou vyuţity technologie .NET, zejména pak ASP.NET. Architektura bude 

navrţena metodou MVC (Model-View-Controller), kterou přímo podporuje Visual Studio a na 

základě této metody nabízí šablonu pro tvorbu ASP.NET aplikací. 

7.1 MVC (Model-View-Controller) 

MVC (model, pohled, řadič) je architektonický vzor, který je sloţen ze tří nezávislých 

komponent (model, pohled, řadič) tak, aby změny v jednotlivých komponentách neovlivňovaly 

ostatní.  

 Model odpovídá vrstvě domény, která přidává k datům aplikační logiku. 

 Pohled je zodpovědný za prezentaci modelu. 

 Řadič reaguje na události a mění stavy modelu i pohledu. 

 

Aby Model mohl být od Pohledu nezávislý a aby v případě změny dat v něm mohl Pohled 

asynchronně informovat, je MVC implementován podle návrhového vzor Pozorovatel (Observer).  

7.1.1 Návrhový vzor Pozorovatel 

V případě, kdy je na jednom objektu závislých mnoho dalších objektů, poskytne tento vzor způsob, 

jak dát všem vědět v případě jeho změny. 

  

Obrázek 7-1: Návrhový vzor Pozorovatel (Observer). 

Na předchozím obrázku je pozorovatel zobrazen pomocí diagramu tříd, kde Concrete Observer 

představuje konkrétního pozorovatele, který implementuje rozhraní Observer. Concrete Subject 

představuje sledovaný objekt, který dědí z abstraktní třídy Subject. Aby mohl být pozorovatel 

 class Observ er

Subject

- observers:  Collection

+ Attach(Observer)

+ Detach(Observer)

+ Notify()

«interface»

Observer

+ Update()

Concrete Observer

- subject:  Subject

+ Update()

Concrete Subject

- data:  Data

+ getData()

+ setData(Data)

+observes

*

+subject
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informován o změnách pozorovaného, je třeba se nejdřív zaregistrovat do interní kolekce 

pozorovaného předmětu metodou Attach (Odhlásit se je moţné pomocí Detach.). Při zavolání metody 

Notify je pro kaţdý prvek kolekce pozorovatelů zavolána jejich metoda Update. V případě zájmu si 

můţe pozorovatel vyţádat data nebo je změnit.  

 

Obrázek 7-2: Sekvenční diagram návrhového vzoru pozorovatel. 

Na sekvenčním diagramu je popis převeden do přehledné grafické podoby. 

Více o návrhových vzorech se lze dočíst v literatuře [24] nebo v [25]. 

7.1.2 Použití pozorovatele v MVC 

Jak jiţ bylo naznačeno, návrhového vzoru pozorovatel je vyuţíváno z důvodu asynchronního 

upozornění pohledu na změnu modelu. Výhodou také je jeho nezávislost, kdy model nepotřebuje 

ţádné speciální informace o pozorovatelích.  Aby se pohled dozvěděl o změně modelu, musí být u něj 

zaregistrovaný. Pokud v modelu nastane změna, model projde celou kolekci pozorovatelů a informuje 

je. Stejné spojení platí i pro kontrolér. Při velkém mnoţství pohledů je vhodné vytvořit více modelů a 

konkrétněji je specializovat. Kaţdý pohled pak dostává informace od modelu, který opravdu 

potřebuje. Závislost návrhového vzoru pozorovatel a MVC je popsána na stránkách MSDN. [26] 

 sd Observ er Sequence

:Subject :Observer :Observer

Attach()

Attach()

Notify()

Update()

Update()

getData()

:Data
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Obrázek 7-3: Diagram tříd architektonického návrhového vzoru MVC. 

Na obrázku je pouţitý návrhový vzor pozorovatel pro vyjádření MVC struktury. 

7.2 Návrh architektury 

Vedle projektu zaloţeného na bázi MVC bude ve vyvíjeném systému klasická konzolová aplikace 

starající se o sluţby na serveru. Ve výsledku by se tyto dvě části daly rozdělit na část, která reaguje na 

aktivity uţivatele a na část, kterou spouští server. 

Model v MVC bude navíc obsahovat vrstvu Business, která bude obsahovat třídy starající se o 

analýzu a o další interní vrstvu Domain, která obsahuje třídy odpovídající databázi. 

 

 

Obrázek 7-4: Architektura systému. 

 class MVC Observ er

Subject

- observers:  Collection

+ Attach(Observer)

+ Detach(Observer)

+ notify()

«interface»

Observer

+ Update()

Controller

- subject:  Model

+ Update()

View

- subject:  Model

+ Update()

Model

- data:  Data

+ getData()

+ setData(Data)

0..*
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7.3 Model 

Model je základní částí celého systému. Bude obsahovat jednak persistentní třídy, které se promítnou 

do databáze a dále třídy, pracující s modelem a zajišťující analýzu. Kaţdá persistentní třída bude mít 

odpovídající analyzátor. Ten kromě analýzy bude také převádět data do čitelné podoby pro uţivatele.  

7.3.1 Diagram tříd 

Na následujících diagramech jsou zobrazeny diagramy tříd modelu, analyzátorů a všech ostatních 

potřebných součástí. Kvůli lepší čitelnosti jsou diagramy rozděleny. 

7.3.1.1 Modely persistentních tříd 

V prvním diagramu tříd jsou zobrazeny návrhy stop slov a návrh tříd slouţící pro překlad textů.  Třídy 

StopWord i Language budou uloţeny persistentně v databázi a k jejich datům se bude přistupovat 

pomocí StopWordEnum a LE (LanguageEnum). Tyto přístupové body budou návrhového vzoru 

Singleton, bude tedy existovat vţdy pouze jedna instance těchto tříd v systému. Název třídy LE a její 

metody T je zvolen tak, aby jejho zápis při implementování byl co nejkratší. V kódu se pak bude 

pouţívat zápis LE.T(„slovo-pro-preklad“). 

 

Obrázek 7-5: Diagram tříd Stop slov a Jazykového řešení. 

Na dalším diagramu jsou zobrazeny zbylé persistentní třídy, které budou uchovávat data o 

uţivatelích a o výsledcích analýz. Třídy DbWorker, LE i StopWordEnum plní podobnou funkci a to 

přístup k persistentním datům. Třída DbWorker poskytuje přístup k třídě uţivatelů User, ze které je 

moţné přistoupit ke zbytku testovaných dat. Názorně je propojení vidět v diagramu tříd. 

SEOResultController je hlavní třídou starající se o jednotlivé testované stránky. Je patrné, ţe uţivatel 

bude moci mít více testovaných stránek a kaţdá taková stránka bude obsahovat seznam výsledků 

SEOReult, který jiţ obsahuje jednotlivá data z testování. Kolekce tříd SEOResult (SEOResultList) 

umoţní existenci historie analyzování a umoţní zobrazení průběhu optimalizace. Většina níţe 

zobrazených tříd má propojení i na svého vlastníka (inverzní vztah). 
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Obrázek 7-6: Diagram tříd perzistentních dat z analýz. 

V následující tabulce jsou stručně popsány významy jednotlivých tříd zobrazených na 

předchozím diagramu. 

Třída Co třída realizuje 

DbWorker Vstupní bod k perzistentnímu uloţení dat v databázi a základní operace nad 

těmito daty 

User Uţivatel s jeho základními údaji 

SEOResultController Informace o analyzované stránce 
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Notification Upozornění, které si uţivatel můţe nastavit ke svým stránkám 

UserOutput Předzpracovaný uţivatelský výstup dat 

SEOResult Třída obsahující data z jednoho testu 

Anchor Odkazy 

KeyWord Klíčová slova 

PositionInSE Pozici ve vyhledávači 

Rank Hodnocení vyhledávačem 

Heading Nadpisy 

Tag HTML značka, která slouţí pro statistiku značek v dokumentu 

Tabulka 4: Stručný popis tříd z diagramu. 

7.3.1.2 Model funkčních tříd 

V následujícím diagramu jsou zobrazeny základní analyzátory a k nim (poslední sloupec) jsou 

zobrazeny třídy, s jejichţ obsahem pracují. AnalysesController bude řídit celou analýzu a jednotlivé 

analyzátory bude vyuţívat.  

 

Obrázek 7-7 : Diagram tříd analyzátorů. 
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7.3.2 Schéma databáze 

Na následujícím modelu je znázorněno schéma databáze, které odpovídá předchozímu diagramu 

perzistentních tříd. Ve skutečnosti je vygenerováno přímo z databáze, která je vytvořena automaticky 

z modelu. Tento programovací postup se nazývá Code First programming (tzn. napřed kód, poté 

persistentní uloţení). K tomuto postupu poslouţí Entity Framework Code First. 

 

Obrázek 7-8: Schéma databáze. 
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7.4 Řadič (Controller) 

Řadič poskytuje vstupní části do architektury MVC. V této vrstvě se nacházejí třídy, které dědí od 

třídy Controller. Jednotliví kontroloři (controllers) poskytují metody, které jsou mapovány na url 

adresu, která přichází od uţivatele z internetového prohlíţeče. Adresa je tedy tvaru: adresa 

serveru/{řadič}/{metoda}/{parametry}. Tímto způsobem vyuţijeme pruţnosti dynamických adres, 

ale zároveň se vyhneme pouţití parametrů, které znepřehledňují adresu a mohou působit negativně při 

samotné SEO analýze. 

V mém navrhovaném systému bude řadič, který se stará se o správu uţivatelů, a který je přímo 

součástí šablony ASP.NET MVC. Ten poskytuje přímo odpovídající model a jeho napojení na 

databázi, ze které vyuţiji zejména údaje o uţivatelích. Umoţňuje vytvářet role, kontrolovat oprávnění 

a mnohé další, které v aplikaci nebude třeba vyuţít.  

Další částí bude řadič starající se o přepínání jazyků. Zatím bude aplikace „hovořit“ česky a 

anglicky, nebude však problém přidávat další jazyky rozšířením databázového slovníku. 

Další řadič se bude starat o správu analýz a o analýzu samotnou. 

7.5 Pohled (View) 

Pohled je prezentační vrstvou celé architektury. Poskytuje uţivatelské rozhraní, které je aktivováno 

pomocí řadiče. Jednomu řadiči odpovídá jedna sloţka s pohledy. A zpravidla jedné metodě v řadiče 

odpovídá jeden pohled.  

7.5.1 Grafický návrh 

V následujícím diagramu obrazovek jsou znázorněny jednotlivé stránky a akce s nimi spojené. Pro 

lepší přehlednost zde nejsou zobrazeny všechny cesty, kterými by uţivatel na první pohled mohl jít. 

Přístup k jednotlivým obrazovkám bude řešen pomocí odkazů v menu, ve kterém bude odkaz na 

Úvodní stánku, Přihlášení/Odhlášení, Informace, SEO Analýzu, Historii testování a Nastavení. 

V diagramu by tyto entity tvořily úplný orientovaný graf, který by přehledný nebyl. 
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Obrázek 7-9: Diagram obrazovek. 

7.6 Služba 

Automatická sluţba bude program, který se spouští v přednastavenou dobu a bude automaticky 

analyzovat vybrané části SEO. V případě ţádosti uţivatele bude schopna kontrolovat přednastavené 

hodnoty a po zaznamenání výchylky bude uţivatel kontaktován. Automatická kontrola bude 

prováděna na základě intervalu, který uţivatel zadá do systému ke kaţdé své testované stránce zvlášť. 

Aby toto testování příliš nezatěţovalo výpočetní výkon počítače, bude při kaţdé automatické analýze 

zkontrolován poslední přístup do systému. To zajistí jednak to, ţe pokud uţivatel o sluţbu neprojeví 

dlouhodobě zájem (prostřednictvím zobrazení výsledku analýzy), bude interval testování automaticky 

prodlouţen a tím bude nabádat k pravidelné návštěvě uţivatele. Tak z původního zájmu uţivatele 

testovat stránky kaţdý den můţe sejít, protoţe systém zaznamená neaktivitu a postupně kaţdým 

testováním prodlouţí tento interval. 

Z návrhu architektury (kapitola 7.2) je patrné, ţe sluţba je mimo projekt architektury MVC. 

Jedná se o konzolovou aplikaci, která bude vyuţívat prostředky z aplikace MVCSEOAnalyzer.  

K těmto prostředkům bude přistupovat pomocí vrstvy Model.Business. 

 stm obrazov ky

Úv odní stránka
Přihlášení

Zpráv a o chybných 

údaj ích

Registrace nov ého 

uživ atele

Initial

SEO analýza

Nastav ení Analyzov ací 

služby

Historie testov ání

Informace o projektu

Výsledek

Zobraz přihlášení /show()

[Nesprávné přihlašovací údaje] /show()

Zobraz registraci /show()

Potvrzení [Povolené hodnoty]

/Registruj a přihlaš uživatele

[Správné přihlašovací údaje]

/Přihlaš uživatele

[Uživatel přihlášen] /show()

/Nastav systémovou službu

[Správně vyplněný vstupní formulář]

/Analýza stránky a uložení výsledku do DB
Zobraz vývoj parametru [Stránka byla již v

minulosti testována]

/Zobraz graf

Odhlásit [Uživatel přihlášen]

/Odhlášený uživatel
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8 Realizace systému 

V kapitole o realizaci systému jsou popsány zejména netriviální implementační postupy, které by 

mohly čtenáře zajímat, a které co nejvíce popisují daný problém. 

8.1 Spojení kódu s databází 

O propojení c# kódu s databází se stará Entity Framework Code First, který obousměrně mapuje 

databázové tabulky na konkrétní třídy. Ubude tedy zbytečné manuální a zautomatizovatelná práce, při 

které opisujeme databázový model do tříd. V této práci je pouţitá metoda Code First, coţ znamená, 

ţe je napřed navrţen model domény obsahující jednotlivé třídy a vztahy mezi nimi. Následně je 

moţné dodefinovat parametry jednotlivých vlastností, jakými jsou například: primární klíč, omezení 

velikostí řetězců, omezení číselných typů a mnohé další. Entity Framework z těchto tříd dokáţe 

vygenerovat databázi a posléze s ní i pracovat.   

8.2 SEO analýza 

Výsledná analýza probíhá v několika krocích. V prvním kroku se sbírají data, která jsou ukládána do 

databáze a v podstatě reprezentují HTML stránku v mnou navrţené datové podobě, která je 

zpracována a analyzována v dalším kroku. V této fázi je vygenerován text, který je zobrazitelný pro 

uţivatele a je uloţen do databáze. Tím je zamezeno nové analýze uloţených dat při kaţdém dalším 

zobrazení. Aby se nemuselo ukládat příliš mnoho textu, který je částečně generován z jiţ uloţených 

strukturovaných dat, jsou při zobrazení výsledků pokaţdé dogenerovány některé části. To jsou 

například nadpisy stránky, seznam všech odchozích odkazů nebo grafické prvky stránky (grafy, 

rozvrţení panelů, uţivatelské ovládání, obrázky), který je moţné dotvořit javascriptem.  

K analýze HTML kódu je vyuţita knihovna HtmlAgilityPack, která jej převádí do validního 

xml formátu, se kterým lze pohodlně pracovat a vyuţívat adresaci XPath. Knihovna je odolná vůči 

nevalidnímu HTML kódu. 

Všechna analyzovaná data je nutno převést na odpovídající grafický výstup čitelný uţivatelem. 

Proto kaţdý níţe zmíněný analyzátor bude implementovat abstraktní metodu AnalyzeResult třídy 

AResultAnalyzer. Na závěr před zobrazením stránky je kaţdému analyzátoru dána moţnost 

dogenerovat další údaje, jak je popsáno výše. 

8.2.1 Syntaktická analýza nadpisů 

K analýze nadpisů je vyuţita bezkontextová gramatika a k ní odpovídající syntaktická analýza. Jedná 

se o rekurzivní sestup, kde je kaţdý neterminál reprezentován metodou, která řídí syntaktickou 

analýzu. 

Nadpisy v HTML se řídí několika základními pravidly. Úrovně nadpisů by měly na sebe 

navazovat a nepřeskakovat se, navíc by mezi nimi měl být právě jeden nadpis úrovně h1. 

O lexikální analýzu se stará knihovna HtmlAgilityPack, ve které pomocí selektoru 

(SelectNodes) vybereme pouze poţadované lexémy, HTML značky h1 - h6. 
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8.2.1.1 Bezkontextová gramatika 

G = (N, T, P, S), N = {S, X1, X2, X3, X4, X5, X6}, T = {h1, h2, h3, h4, h5, h6} 

P = { 

  a b 

1. S → h1X1   

2. X1 → h2X2   

3. X2 → h3X3 X1 

4. X3 → h4X4 X2 

5. X4 → h5X5 X3 

6. X5 → h6X6 X4 

7. X6 →  X5 

} 

Konstrukce LL-tabulky 

 Empty First Folow 

S   h1 $ 

X1   h2 $ 

X2   h3, h2 $ 

X3   h4, h3, h2 $ 

X4   h5, h4, h3, h2 $ 

X5   h6, h5, h4, h3, h2 $ 

X6   h6, h5, h4, h3, h2 $ 

Tabulka 5: výpočet množiny Empty, First, Follow. 

           

 a b 

1. h1 $ 

2. h2 $ 

3. h3 h2, $ 

4. h4 h3, h2, $ 

5. h5 h4, h3, h2, $ 

6. h6 h5, h4, h3, h2, $ 

7.  h6, h5, h4, h3, h2, $ 

Tabulka 6: množina Predict. 

 

 h1 h2 h3 h4 h5 h6 $ 

S 1a      1b 

X1  2a     2b 

X2  3b 3a    3b 

X3  4b 4b 4a   4b 

X4  5b 5b 5b 5a  5b 

X5  6b 6b 6b 6b 6a 6b 

X6  7b 7b 7b 7b 7b 7b 

Tabulka 7: LL tabulka. 

Tato gramatika však neřeší problémy se zotavením po chybě, při jejíţ identifikaci analýza 

neskončí a je prováděna dále pouze se zaznamenáním chyby. Z tohoto důvodu bude gramatika 

upravena a s ní i LL tabulka (nově přidané přechody jsou v ní označeny červeným textem). 

P = { 

  a b c d e f 

1. S    → h1X1   ES    

2. X1 → h2X2 S ES    

3. X2 → h3X3 X1 ES    
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4. X3 → h4X4 X2 ES    

5. X4 → h5X5 X3 ES    

6. X5 → h6X6 X4     

7. X6 →  X5     

8. ES → h1X1 h2X2 h3X3 h4X4 h5X5 h6X6 

}  

 

 h1 h2 h3 h4 h5 h6 $ 

S 1a 1c 1c 1c 1c 1c 1b 

X1 2b 2a 2c 2c 2c 2c 2b 

X2 3b 3b 3a 3c 3c 3c 3b 

X3 4b 4b 4b 4a 4c 4c 4b 

X4 5b 5b 5b 5b 5a 5c 5b 

X5 6b 6b 6b 6b 6b 6a 6b 

X6 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 

ES 8a 8b 8c 8d 8e 8f  

Tabulka 8: úplná LL tabulka. 

Nyní lze pro představu vytvořit úplný stavový automat. Kaţdý neterminál představuje uzel 

v diagramu a metodu v kódu programu. Pro úplnost doplním, ţe neterminál S v tabulce je neterminál 

Start v grafu a ES je ErrStruct. Programově je pak jednoduše ošetřená kontrola duplicity nadpisů h1 a 

naopak kontrola výskytu alespoň jednoho tohoto HTML elementu.   
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Obrázek 8-1: Stavový automat kontroly nadpisů. 

Implementovaný neterminál X4 pak v programovacím jazyce vypadá následovně. 

public class HeadingLLAnalyzator 

      { 

        public IEnumerator<HtmlNode> token; 

        public List<Hint> hintList = new List<Hint>(); 

        const string END = "end$"; //Ukoncovaci token 

    

  bool X4(){ 

          bool ret = false; 

          if (token.Current.Name == END || Regex.IsMatch(token.Current.Name, 

"h[1-4]")){ 

            ret = X3(); 

          } 

          else if (token.Current.Name == "h5"){ 

            token.MoveNext(); 

            ret = X5(); 

          } 

          else if (token.Current.Name == "h6"){ 

            ret = ErrStruct(); 

          } 

          return ret; 

        } 

} 
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8.2.1.2 Výstup 

Při rozhodování o zařazení samotné simulace LL gramatiky do první fáze, při které jsou 

shromaţďována data, nebo do druhé fáze, kdy uţivatel poţádá o zobrazení výsledků, byla zvolena 

druhá moţnost z důvodů datové úspory. Nadpisů na stránce nebývá mnoho a gramatika není tak 

sloţitá, aby její výsledky bylo nutné předzpracovávat. 

Výstupem této analýzy je seznam nadpisů a informace o tom, na jakých pozicích byly nalezeny 

nesrovnalosti. V následujícím příkladě je nadpis h1 v pořádku (je právě jeden na stránce), ale 

struktura je porušena na 2. a 5. pozici. 

 

Obrázek 8-2: Analyzované nadpisy. 

8.2.2 Informace z vyhledávačů 

K vyhledávačům lze přistupovat přes jednotnou třídu SearchEngines, která ukazuje na kolekci 

abstraktních tříd typu SearchEngine, ze které dědí jiţ konkrétní třídy, implementující chování 

jednotlivých vyhledávačů (SeznamSE, GoogleSE, …). Další vyhledávače lze jednoduše přidat 

v konstruktoru třídy SearchEngines. 

 

 

Obrázek 8-3: Třídy vyhledávačů. 
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Nastavení parametrů, vlastností a adres vyhledávačů je v xml souboru Properities.Settings. Z důvodu 

IO operací, kterými jsou v tomto případě načtení stránky vyhledávače prostřednictvím internetu, jsou 

metody na získání pozice (GetPostions) a hodnocení (GetRanks) prováděny paralelně.   

8.2.2.1 Hodnocení stránek vyhledávači (ranky) 

Technické formality pro zjištění hodnocení, lze nalézt výše: 3.5.2 Zjištění ranků. Výsledek je 

předáván a ukládán do databáze pomocí objektů třídy Rank. 

8.2.2.2 Pozice ve vyhledávačích 

Pro vyhodnocení pozice url stránky při hledání klíčového slova vyhledávačem je napřed sestavena 

HTTP adresa dotazu a následně analyzována stránka, kterou server obdrţí od vyhledávače. Pro 

analýzu HTML kódu je vyuţita knihovna HtmlAgilityPack a prostředek pro adresaci xPath. Obojí je 

popsáno výše. 

U vyhledávajícího dotazu jsou nastaveny co největší počty vrácených výsledků, vyhledávače je 

limitují. Google má limit 100 výsledků, Seznam 20. To znamená, ţe v případě Google jedním 

dotazem můţeme zkontrolovat, jestli pro zadané klíčové slovo je testovaná stránka mezi prvním sty 

výsledky a na jaké pozici se nachází. 

Výsledek je předáván a ukládán do databáze pomocí objektů třídy PositionInSE. 

8.2.2.3 Výstup 

Výstupem této analýzy jsou grafy jednotlivých vyhledávačů o vývoji měřených hodnot. Data jsou 

brána z dřívějších testování a pomocí nich lze vidět průběh SEO v očích vyhledávačů. Zvláště jsou 

zobrazeny aktuální naměřené hodnoty. 

8.2.3 Analýza klíčových slov 

Analýza a návrh klíčových slov tvoří poměrně velkou část implementace i výpočetního výkonu. 

Výsledkem návrhu jsou jednoslovné, dvouslovné a tříslové fráze, které jsou seřazeny podle váhy. Ta 

je počítána na základě četnosti výskytu a podle typu elementu, ve kterém se text nachází. U 

výsledných frází jsou navíc uchovávány názvy uzlů a jejich pozice v prohledávaném dokumentu. 

Výsledná kolekce je nakonec upravena tak, aby obsahovala maximální přednastavený počet výsledků 

a aby neobsahovala výskyty s příliš nízkou váhou. Oba tyto parametry jsou v aplikačním nastavení. 

8.2.3.1 Stop slova 

Pro správu nevýznamných slov, kterými jsou například spojky, částice, předloţky i některá běţná 

slova, která je moţná rovnou vyloučit z navrhovaných slov, je vytvořena třída StopWordEnum. Ta 

je vytvořena pomocí návrhového vzoru singleton, jenţ zaručuje existenci pouze jedné instance. Ta při 

své inicializaci načte data z databáze do lokálního seznamu (typ: List<StopWord>) podle jazyka 

analýzy, coţ zmenší prohledávaný prostor. Kaţdé stop slovo je přiřazeno určitému jazyku, s výjimkou 

obecných pojmů (url, www, info, jpg, …), které se berou v úvahu při jakémkoli jazyku vyhledávání. 

Seznam stop slov byl vytvořen z různých internetových fór, diskuzí a doplňován v průběhu 

testování. Implementované jazyky jsou pouze čeština a angličtina. Další však není sloţité přidat. 

Obtíţnější je definovat stop slova pro kaţdý další nový jazyk. 

Kromě stop slov jsou eliminovány číslice, jedno i dvouznakové řetězce a další řetězce 

definované regulárním výrazem. 
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8.2.3.2 Sémantický výběr textu 

Výběr textů probíhá ve třech fázích. Zaprvé se volí text ze všech koncových uzlů od tagu body 

pomocí XPath selektoru //body//text(). Následně jsou vybrány veškeré atributy alt a title 

(XPath: //body//@alt | //body//@title). Nakonec se berou v potaz ostatní prvky, jako 

například meta decription (XPath: //head/meta[@name='description']), url, title 

(XPath: //head/title). Kaţdý vlastník textu (koncový HTML element) má přiřazenou váhu, 

která označuje důleţitost při řazení. V prvním zmiňovaném případu vyhledávání je u elementů navíc 

kontrolováno, zdali listový uzel nemá předchůdce v podobě nadpisů h1 – h3 (XPath: 

ancestor::h1 | ancestor::h2 | ancestor::h3).  

Text je dělen na jednotlivá slova pomocí regulárního výrazu, obsazujícího například znaky '.', 

',', '+', '_', …  

8.2.3.3 Návrh frází, které lidé nejčastěji vyhledávají 

Informaci o počtu hledání a frází, které lidé nejčastěji hledají, nejlépe poskytne internetový 

vyhledávač. K tomuto účelu je moţné vyuţít oba u nás pouţívané vyhledávače Seznam a Google. 

Počet nalezených výsledků poskytnou téměř všechny vyhledávače na internetu. Problém nastává 

s počtem hledání daného dotazu. Jak jiţ bylo psáno v kapitole: Seznam našeptávač 3.5.1.2, poskytuje 

Seznam nejhledanější slova, ale místo počtu hledání zobrazuje jejich důleţitost. Při porovnáváni a 

zkoumání našeptávačů od Seznamu a Googlu jsem objevil, ţe úpravou běţného dotazu, kterým se ptá 

stránka vyhledávače Googlu pomocí ajaxu domovského serveru, lze docílit i zobrazení celkového 

počtu hledání navrţených frází. Z tohoto důvodu je pro podobné fráze v aplikaci pouţit právě Google, 

který navíc umoţňuje i nastavování jazyka návrhů. Potřebné metody pro výše zmíněnou úlohu jsou 

však v aplikaci implementovány i pro Seznam. 

Přidáním parametru &xml=true do adresy jsou zobrazena i poţadovaná data. Výsledkem 

dotazu: http://www.google.com/complete/search?hl=cs&xml=true&q=SEO. Je xml dokument:  

<?xml version="1.0"?> 

<toplevel> 

 <CompleteSuggestion> 

  <suggestion data="seo"/> 

  <num_queries int="428000000"/> 

 </CompleteSuggestion> 

 <CompleteSuggestion> 

  <suggestion data="seo optimalizace"/> 

  <num_queries int="2860000"/> 

 </CompleteSuggestion> 

 ... 

</toplevel>. 

Počet výsledků navrţené fráze je získán přímo z běţného dotazu vyhledávače, který zadává 

pravidelně i běţný uţivatel, avšak počet zobrazených nálezů je omezen parametrem &num na jedna 

kvůli efektivnosti. 

Tyto dva kroky jsou prováděny na dvou místech. Jednak při samotné analýze, která u 

zanalyzovaných klíčových slov z textu zjistí počet jejich hledání a počet výsledků při dotazu na něj (v 

Obrázek 8-4: Návrh fráze ze tří slov. podtrţeno červeně). Dále pak při prohlíţení výsledků, kdy má 

uţivatel moţnost zobrazit další návrhy pomocí vyhledávače (v Obrázek 8-4 zobrazeno modrým 

obdélníkem). Druhá moţnost je implementována pomocí ajaxu, který se dotazuje implementovaného 

serveru na návrhy (server je dotazem zjistí od Googlu) a následným průchodem těchto výsledků na 

straně klienta (javascript) se znovu dotazuje prohlíţeč serveru na počet nálezů. 
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Při vysokém počtu výsledků klíčových slov v analýze na straně serveru (výsledek v obrázku 

podrţen červeně) se doba analýzy prodluţuje z důvodu „pomalého“ HTTP GET dotazu. Aby tento 

neţádoucí efekt byl eliminován, jsou všechny prvky zpracovány paralelně. 

Na základě navrţených frází a počtu jejich hledání se lze zaměřit na optimalizaci 

prostřednictvím některých klíčových slov. Jednou z moţností, jak těchto údajů vyuţít, je způsob, kdy 

navrţená slova, která nejlépe vystihují obsah, častěji pouţijeme v klíčových slovech stránky (meta - 

keywords), popisu stránky (meta -  description), v nadpisech. Druhou moţností je investování do 

cílené reklamy na určité hledané výrazy. Zda se nám investice vyplatí, musí posoudit kaţdý sám, ale 

aplikace alespoň nabízí nápovědu ve formě malého grafu, který představuje konkurenci navrhnutého 

slova. 

8.2.3.4 Konkurence 

Konkurence je počítána na základě počtu hledání fráze a celkového počtu výsledků, které nalezne 

vyhledávač. Poţadovaným výstupem je označení takových nalezených frází, které lidé velmi často 

vyhledávají, ale na dané hledání nenaleznou příliš mnoho výsledků. V aplikaci konkurenci 

představuje vizualizace poměru těchto dvou měřených hodnot, který je interně přepočten na 

zobrazitelnou stupnici v procentech. 

8.2.3.5 Výstup 

Následující obrázek představuje část návrhu klíčových slov, konkrétně návrh fráze ze tří slov. 

Červenou a modrou čárou je rozlišeno to, v jaké fázi se data získávají (viz předchozí kapitola). Po 

najetí kurzoru na tag, ve kterém se klíčové slovo nachází, se zobrazí jeho pozice v HTML kódu.  

Dále lze vidět část navrhnutého uţivatelského prostředí, které je popsáno výše a je pouţíváno 

při zobrazení výsledků. Informační ikony poskytují podrobný popis sloupců a význam hodnot. 

 

Obrázek 8-4: Návrh fráze ze tří slov. 

8.2.3.6 Rozšíření 

Analýza klíčových slov je velmi rozsáhlou záleţitostí, ve které je dostatek prostoru k rozšíření. Jak je 

popisováno u analýzy klíčových slov v teoretické části, bylo by uţitečné kontrolovat konkurenční 

stránky, které lze zobrazit buď hledáním navrhnutého slova, nebo lze vyuţít opět Googlu a jeho 

parametru related ke hledání podobných stránek té naší. U těchto výsledných konkurenčních stránek 
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je moţné se inspirovat jejich klíčovými slovy. Naopak lze informovat uţivatele, ţe stránky nalezené 

na prvních pozicích optimalizované na navrhnutá slova vůbec nejsou. Tím je uţivateli provádějícímu 

optimalizaci dána moţnost vyuţit výhody nízké konkurence v nepokrytých oblastech webu. 

8.2.4 Analýza odkazů 

Odkazy (anglicky Anchors) jsou důleţitou součástí SEO optimalizace. Pozitivně působí mnoţství 

kvalitních odkazů směřujících na stránku i z našich stránek. Kvalitou se konkrétně rozumí hodnocení 

externích stránek vyhledávači. To znamená, ţe při analýze odkazů budou kontrolovány jak weby, 

které na testovaný dokument odkazují, tak i weby, na které směřují reference z testovaných stránek. 

Poţadovaným výstupem pak je informace, zda ranky externích stránek nejsou příliš nízké, oproti 

analyzovaným stránkám.  

Pro zefektivnění výpočtu, při kterém můţe být zjišťováno velké mnoţství hodnocení, je pouţit 

pouze jeden vyhledávač, a to Google. Dále je tento počet omezen maximálním počtem testovaných 

odkazů pomocí MaxAnchorRankIteration dostupného z globálního nastavení aplikace. Do 

budoucna by bylo zajímavé tyto parametry vztahovat k uţivateli, který sluţbu pouţívá a je ochoten za 

ni platit. 

Logiku obstarává třída AnchorAnalyzer , která metodou Analyze(HtmlDocument 

doc, string mainUrl) vrací seznam objektů typu Anchor. 

8.2.4.1 Analýza odkazů směrujících ze stránky 

Tato část se zabývá odkazy směřujícími ven, které mohou negativně ovlivnit hodnocení, v případě 

nekvalitních cílových webů. 

Veškeré HTML elementy typu a (anchor) jsou vybrány XPath selektorem //body//a. 

Posléze je výsledná kolekce redukována těmi adresami, které směřují na doménové jméno shodné se 

jménem testované stránky (odkazují „do sebe“), a které ani adresami nejsou (javascript, fragment 

(#)). V obou případech je pouţit regulární výraz @"^(?<schema>(http|https)\://)? 

(?<domain>([a-zA-Z0-9\-]+\.)*[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-

Z]{2,4})(?<port>\:[0-9]+)?(/[a-zA-Z0-9\.\,\?\'\\/\+&%\$#\=~_\-

@]*)*$". 

8.2.4.2 Analýza odkazů směrujících na stránku 

Odkazy směrem k testovanému webu se také nazývají backlinks. Jejich počet a kvalita zdroje 

vypovídá o oblíbenosti stránek. Jsou jedním z nejdůleţitějších kritérií při SEO. 

Aplikace zatím uchovává pouze počet zpětných odkazů. V budoucnu by mohla u jednotlivých 

odkazů analyzovat hodnocení odkazovaného webu nebo významovou shodu textu odkazu 

s analyzovanými klíčovými slovy testované stránky. Vzhledem k moţnému vysokému počtu 

výsledků a časovou náročností kontroly kaţdého z nich, není tato funkčnost implementována. 

Počet odkazů lze získat voláním metody int GetIncomingAnchorsCount(string 

testedUrl). Url adresu, přes kterou lze získat celý seznam výsledků získáme pomocí metody 

String GetIncomingAnchorGoogleUrl(string testedUrl). 
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8.2.4.3 Výstup 

Výstupem této analýzy jsou jednak veškeré odkazy směřující ze stránek s hodnocením jejich cílů 

pomocí PageRanku, tak i počty zpětných odkazů zobrazeny v grafu společně s daty naměřenými 

v minulosti.  

Za zmínku stojí, ţe pro zobrazení grafů je vyuţito Googlu, který umoţňuje generovat grafy 

prostřednictvím HTTP dotazu. Grafy v aplikaci implementuje třída GChart. Protoţe je adresa 

limitována maximální délkou 2048 znaků, je třeba kontrolovat délku vytvářeného řetězce, který bude 

posléze pouţit v atributu href u HTML tagu img. Pokud budeme uvaţovat přibliţně 200 znaků na 

veškeré potřebné údaje v adrese bez dat (v aplikaci metoda, která podle názvu grafu a dalších 

potřebných parametrů spočte tento počet, se nazývá LimitOfChart_BackLinks), tak zbude 

1848 znaků pro samotná zobrazitelná data. Pokud víme, ţe data zobrazovaná na ose x jsou časová 

data (např.: 17.05.2011) a na ose y je počet zpětných odkazů v řádech tisíců, tak s přidáním 2 

oddělovačů spočteme, ţe jedna poloţka v grafu zabere 16 znaků. Jednoduchým podělením 1848 a 16 

nám vyjde, ţe graf zobrazí minimálně 115 hodnot. V případě minimální délky dat (x:1.1.2011,y:5) 

s 11 znaky, můţe být zobrazeno maximálně 168 hodnot. Údaje přes limit se neberou v úvahu. Tento 

limit je pro účely aplikace dostačující. Pokud by nebyl, je moţné data zakódovat, zredukovat délku 

data nebo pouţít metody POST. 

 

Obrázek 8-5: Příklad grafu z aplikace. 

8.2.5 Ostatní informace 

8.2.5.1 Velikost HTML dokumentu 

Velikost dokumentu přímou úměrou ovlivňuje délku analýzy. Z toho důvodu i vyhledávače kontrolují 

datovou náročnost. Velikost je získána z hlavičky stahovaného dokumentu.  

8.2.5.2 Validita HTML dokumentu 

Validita stránky je kontrolována přes World Wide Web Consortium (W3C) třídou 

HtmlValidator. Uchovávaný je pouze počet chyb a upozornění, nikoli konkrétní chyby. 

8.2.5.3 Statistika HTML elementů 

Statistika HTML elementů slouţí zejména pro uchování informace o neţádoucích elementech, které 

je obtíţné analyzovat, a které většinou vyhledávače přehlíţí. V případě nutnosti jejich pouţití je ale 

vhodné jim přiřadit alespoň alternativní popis, podle kterého je moţné určit, jaký význam má vnořený 

prvek. Definované elementy, které se budou kontrolovat, jsou vyjmenovány v Properities aplikace. 
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Jsou děleny na ty, které alternativní popis mají v atributu alt a ty, které popis mají jako hodnotu 

elementu (uvnitř párového tagu). 

Statistické údaje jsou sbírány téměř o všech elementech (kromě těch, které jsou definované 

v nastavení aplikace). Alternativní popis se však bere v potaz pouze u některých, také definovaných 

v nastavení. Jedná se zejména o iframe, frame, img, area, input. 

Dále jsou v této části kontrolovány rámy pouţívané pro strukturyzaci webu a sémantické 

značky, které nejsou pro SEO velmi vhodné. U rámu jsou zvláště kontrolovány mnoţiny rámů 

<frameset>, u kterých je vyţadována existence alternativního popisu v podobě <noframes>, 

plovoucí rámy <iframe> a <frame>. 

8.2.6 Nápověda analýzy 

Kaţdý dílčí výsledek z analýz obsahuje textové vysvětlení, co bylo porušeno, co je v pořádku, nebo 

co je potřeba zlepšit. Tento popis se zobrazí při kliknutí na informativní ikonu, která v sobě obsahuje 

grafickou informaci o míře chyby. Dílčí výsledek je generován pomocí metody  public static 

string GetLabel(string name, string type, string labelText, 

List<Tuple<string,string>> descriptions, string extraClass = "", 

string hiddableContent = "") v třídě AResultAnalyzer. 

Kaţdý analyzátor poskytne rozsáhlejší popis dané problematiky, ten se však jiţ nebude načítat 

z databáze z předvypočtené analýzy, ale přímo ze slovníku. 

8.3 Více-jazyková řešení 

Systém je navrţen tak, aby plně podporoval více jazyků. Kaţdý textový výstup je brán z databáze 

z tabulky Language, která obsahuje klíč a jednotlivé jazykové překlady. Implementován je český a 

anglický jazyk.  

O přepínání jazyků se stará řadič LanguageController a třída LE, která nabízí statické 

metody pro překlad a napojení na databázi. Výše zmíněná třída LE je návrhového vzoru singleton, 

proto data z databáze načítá pouze jednou. Obnovuje je pouze v případě, ţe je změněn jazyk překladu 

statickým interním parametrem. Nevypovídající název třídy LE a jeho metoda pro překlad: public 

static string T(string key), jsou zvoleny tak, aby zápis překladu byl co moţná nejkratší. 

K zobrazení výběru jazyka uţivatelovi slouţí _LanguagePartial.cshtml nacházející se 

ve vrstvě View. 

8.4 Realizace automatické služby 

Automatická sluţba je implementována v projektu SEOAnalyzerService a podle návrhu pouţívá 

prostředky z MVC projektu, konkrétně prostředky vrstvy Model. 

Aby uţivatel mohl vyuţívat této sluţby, mohl si nechat automaticky kontrolovat svůj web a 

mohl být v případě zájmu informován o jakékoli změně. Pro funkčnost je nutné, aby byl přihlášen a 

při zadávání testované stránky zadal i nenulovou hodnotu intervalu testování. Jednotkou intervalu 

jsou dny. Menší rozestup testování je povolen pouze pomocí manuálního spuštění analýzy.  

Pravidelnost testování v zadaném intervalu je podmíněna aktivním přístupem uţivatele 

k analyzovaným výsledkům. Tento princip je popsán v návrhu sluţby (kapitola 7.6). Interval je 



 59 

upravován na svůj dvojnásobek v případě, pokud poslední návštěva je starší neţ přednastavený počet 

dnů v intervalu. 

O tom, jestli bude uţivatel informován o změně některého z analyzovaného výsledku, 

rozhoduje v části se svými stránkami. Ke kaţdé stránce lze navolit typ sledovaného parametru a určit 

jeho rozmezí. Pokud sledovaná hodnota nevyhoví nastavenému rozsahu, kontaktuje systém uţivatele 

prostřednictvím e-mailu. Testovaných rozmezí lze nastavit více a tím docílit sloţitější podmínky. 

Zatím aplikace podporuje pouze logický součet rozsahů. Do budoucna by však mohla být přidána 

negace, logický součet a vytvoření jazyku, pro jeho zadávání. Tímto všeobecným dotazem by se dalo 

například nastavit, abych jako uţivatel byl upozorněn, kdyţ mé stránky nebudou v prvních třech 

výsledcích a zároveň, kdyţ opustí první desítku. Aplikací této metody lze například monitorovat 

úspěšnost při optimalizaci nebo při marketingové kampani, prostřednictvím sponzorovaných odkazů 

pomocí internetových vyhledávačů. V tomto případě je náš zájem jasný, zaplatit vyhledávači za 

upřednostnění daného klíčového slova co nejmenší finanční částku a stále být na prvních pozicích 

(princip je popsán v kapitole 3.4 SEM – Search Engine Marketing). 

Systém implementuje upozornění z analýz, které poskytují číselné výsledky jako je pozice ve 

vyhledávači, hodnocení od vyhledávače nebo počet zpětných odkazů. Další kontroly není sloţité 

přidat. Pro jiné neţ číselně porovnatelné hodnoty je však nutné vytvořit způsob porovnání a 

přednastavení parametrů umoţňující vyvolat akci. 

8.5  Optimalizace a kontrola kódu 

Díky moţnosti pouţít školní verzi jinak placeného vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 

2010 Ultimate, které nabízí řadu podpůrných nástrojů oproti volně dostupné verze Express, bylo 

moţné vyuţít analyzovacích testů k optimalizaci kódu. 

Jako konkrétní případ úspory výpočetního výkonu, na který jsem díky této metodě přišel, je 

pouţití porovnávací metody Equal třídy String místo klasické metody Compare téţe třídy za nutnosti 

pouţití porovnání s dalším parametrem jako je např. ignorování velikosti znaků 

(StringComparison.OrdinalIgnoreCase). 

Dalším příkladem optimalizace je porovnání sekvenčního a paralelního zpracování dotazu na 

vzdálené servery přes internet, při kterém reţie vzniklá paralelismem můţe být větší, neţ několik 

dotazů vyvolaných sekvenčně. Na základě principu tohoto měření je paralelní zpracování vyuţito v  

analyzátoru klíčových slov, kdy pro kaţdé slovo ze seznamu navrhnutých slov, jsou zjištěny 

dodatečné informace z vyhledávače. Naopak paralelismus nebyl vyuţit, i kdyţ byl navrţen a 

implementován, v případě cyklického průchodu přes všechny třídy implementující komunikaci 

s vyhledávači, které zjišťují hodnocení a pozici ve vyhledávači. Tříd pro vyhledávače jsou 

implementovány pouze dvě a podle naměřených časových hodnot nemá paralelismus v tomto případě 

význam. 

8.5.1 Validace kódu podle navržené architektury 

Zajímavou moţnost nabízí také validace architektury, která ověří navrţenou architekturu s výsledným 

kódem. V mém případě se jedná o validaci navrţené architektury z kapitoly 7.2 (Návrh architektury) s 

výsledným kódem. Návrh je uloţen v adresářové struktuře řešení (Solution SEOTools) v projektu 

ModelingProject za pomocí diagramu vrstev. 
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8.6 Autentizace 

Autentizace systému je řešena pomocí vestavěné webové sluţby Application Services, která nabízí 

sluţby jako autentizaci, role a uţivatelská nastavení. Z tohoto nástroje je vyuţita pouze autentizace, 

jejíţ data jsou perzistentně uloţena v Microsoft SQL databázi. Původní umístění datového úloţiště je 

nastaveno do lokálního souboru projektu. Toto nastavení bylo potřeba změnit kvůli jednotnému 

přístup k datům a kvůli jejich propojení s mou navrţenou databázovou strukturou, která je umístěna 

právě v SQL databázi. Pro změnu tohoto nastavení jsem byl nucen pouţít návodu jednoho z vývojářů 

firmy Microsoft dostupného z [27]. Více informací o sluţbě lze nalézt v článku na stránkách msdn 

[28]. 

Implementovaný systém poskytuje prostředky pro registraci i přihlášení. Pokud je uţivatel 

přihlášen, je mu nabídnuta širší funkčnost nástroje popsaná v řadě kapitol od specifikace poţadavků 

přes návrh systému aţ po realizaci jednotlivých analyzátorů. V systému je jeden profil, se jménem 

public, rezervován pro veřejné pouţití. Veškeré analýzy prováděné neregistrovaným uţivatelem jsou 

přiřazeny právě tomuto profilu. Public uţivateli jsou přiřazeny také stránky, které ze svého profilu 

smaţou registrovaní uţivatelé. Analyzovaná data testované stránky jsou z databáze definitivně 

smazána, aţ kdyţ poţadavek na smazání podá uţivatel public, jehoţ heslo není veřejné. 
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9 Závěr 

SEO je velmi perspektivním odvětvím moderního internetu. Prostřednictvím internetu se snaţí stále 

více uţivatelů publikovat své výrobky, produkty, sluţby, vědomosti, názory, články nebo 

multimediální obsah. Prosadit se mezi touto konkurencí napomáhá vyuţití metodiky SEO, která 

nabývá stále většího významu. 

Cílem práce bylo poskytnout nástroj, který bude schopen srozumitelnou cestou nabídnout 

konkrétní rady vývojářům tak, aby zdokonalili své webové prezentace a přivedli tak na své stránky co 

nejvíce uţivatelů prostřednictvím internetových vyhledávačů. 

Analýzou SEO upravujeme stránky zejména pro vyhledávače. Důleţitým faktorem oblíbenosti 

stránek je zejména jejich kvalitní, relevantní a srozumitelný obsah. Na takové stránky se lidé často a 

rádi vracejí. Při vývoji stránek je vţdy nutné mít na paměti, ţe stránky nevytváříme jen pro 

vyhledávače, ale hlavně pro samotné uţivatele. 

9.1 Dosažené výsledky 

První část práce je zaměřena na teoretickou stránku metodiky SEO, ve které jsou prostudovány a 

popsány různé aspekty optimalizace pro vyhledávače. Jsou zde zhodnoceny podpůrné nástroje i 

existující komplexní řešení v podobě SEO analyzátorů včetně jejich srovnání s ohledem na jejich 

výhody a nevýhody. Dále teoretická část obsahuje základní informace o internetu, protokolu HTTP, 

značkovacím jazyku HTML i o samotných vyhledávačích, se kterými je SEO úzce propojena. 

Druhá část popisuje pouţité prostředky pro návrh i implementaci systému. Z prostředků pro 

návrh jsou zde nastíněny základní pilíře objektově orientovaného programování, unifikovaného 

modelovaní a je zde uveden seznam softwaru pouţitého při návrhu i implementaci. 

Další součástí práce je analýza systému, ve které se zejména nachází specifikace poţadavků 

s odpovídajícími diagramy. Na ně navazuje návrh systému obsahující podklady pro následnou 

realizaci. Mezi těmito podklady se nachází návrh architektury pomocí architektonického návrhového 

vzoru MVC, schéma databáze, diagramy tříd nebo grafický návrh v podobě propojení obrazovek. 

Na základě předchozího návrhu je popsáno řešení systému, ve kterém jsou zmíněny netriviální 

postupy, které jsem při realizaci byl nucen řešit. Příkladem můţe být vytvoření syntaktického 

analyzátoru spolu s LL gramatikou, které je vyuţito při analýze nadpisů. Dále jsou popsány jednotlivé 

analyzátory a jejich uţivatelské výstupy, které tyto analyzátory poskytují. K závěru je zmíněno více-

jazykové řešení spolu s optimalizací a validací kódu.  

Vyvinutý systém se podařilo implementovat podle zadání i podle návrhu zpracovaného v této 

práci. Poskytne uţivateli nástroj, pro snadnou SEO analýzu, navíc nabídne moţnost porozumět SEO 

po teoretické stránce z přídavných doprovodných textů. Umoţní uţivateli komunikaci v různých 

jazycích, které lze dále rozšiřovat. Jako bonus nabídne registrovaným uţivatelům moţnost 

automatické analýzy s moţností upozornění na přednastavené změny výsledků. Stabilita systému a 

zvýšení jeho dostupnosti jsou pozitivně ovlivněny automatickou úpravou uţivatelem nastaveného 

intervalu testovaní. Interval je prodluţován v případě uţivatelova nezájmu o výsledky analýzy. 
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9.2 Možnosti dalšího vývoje 

Problematika SEO je velmi rozsáhlá oblast a má práce nepokrývá všechny její aspekty. Naskýtá se 

zde proto prostor pro další rozšíření a vylepšení. Rozšířit by bylo vhodné moţnosti nastavení různých 

parametrů analýzy podle konkrétních uţivatelů a nabídnout jim tak rozdílné úrovně sluţeb.  

Přidáním dalších jazyků lze zvětšit počet uţivatelů. Větším počtem uţivatelů by však bylo 

nutné monitorovat zatíţení systému a zajistit stálou dostupnost sluţby například pomocí 

distribuovaného zpracování. Předpokládám, ţe po delším uţívání systému bude databáze narůstat a 

bude nutné zabývat se otázkou promazávání naměřených dat, která jsou jiţ příliš stará nebo příliš 

dlouho nepouţívaná. 

Je moţné rozšířit analýzu klíčových slov, do které by se dalo zahrnout skloňování, učení se od 

uţivatele, automatické inspirace od klíčových slov konkurence nebo naopak návrh slov, která jsou 

často vyhledávaná, ale konkurence na ně optimalizována není. 

Aplikace je navrţena tak, aby bylo moţné přidat další vyhledávače. Systém nyní nabízí 

prostředky pouze pro komunikaci s vyhledávači Google a Seznam. Vhodné tedy je rozšířit tuto 

kolekci vyhledávačů alespoň o Bing a Yahoo!. 

V průběhu vývoje jsem také dospěl k myšlence, ţe pokud by se zrychlila analýza, vypustily se 

některé stávající části, přidaly se části týkající se automatického prozkoumávání okolí stránek pomocí 

odkazů s pouţitím základních sémantických pravidel, zavedlo se interní hodnocení stránek, upravila a 

optimalizovala se na tato data databáze, vznikl by tak jednoduchý internetový indexovací nástroj, 

který by bylo moţné pouţít jako vyhledávač. 

9.3 Přínos 

Při vývoji byla vyuţita řada znalostí získaných v průběhu studia na Fakultě informačních 

technologií. K vývoji systému mi pomohl důkladný návrh od nejvyšších aţ po nejniţší vrstvy 

aplikace, objektové myšlení a komplexní inţenýrský přístup k celému ţivotnímu cyklu vývoje. 

V části práce jsem vyuţil znalosti formálních jazyků a překladačů k vytvoření gramatiky pro 

syntaktickou analýzu. 

Mimo tyto vyuţité znalosti mne práce obohatila v mnoha dalších směrech, s kterými jsem 

neměl příliš zkušeností. Výzvou a šancí k naučení se novým věcem bylo například celé téma ohledně 

metodiky SEO, o kterém jsem před výběrem diplomové práce měl pouze mlhavou představou. 

Novinkou pro mne také byl vývoj webových aplikací prostřednictvím frameworku ASP.NET i jejich 

vývoj pomocí architektonického vzoru MVC (Model-View-Controller). Zajímavé a uţitečné nástroje 

jsem objevil i ve vývojovém prostředí Visual Studia, se kterým jsem se seznámil před dvěma lety při 

psaní bakalářské práce. 

Na závěr bych chtěl zkonstatovat, ţe se mi podle mého názoru povedlo naplnit všechny 

předepsané i mnou určené cíle. Navíc doufám, ţe systém nalezne uplatnění i mezi širší veřejností a 

díky podpoře různých jazyků, nejen v naší zemi. 

Na úplný závěr této práce bych chtěl poděkovat své rodině, přátelům a škole nejen za podporu 

při psaní práce, ale i za podporu v průběhu celého mého studia na Fakultě informačních technologií.  
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Seznam použitých zkratek 

HTTP  Hypertext Transfer Trotokol (Hypertextový přenosový protokol) 
HTML   HyperText Markup Language (Značkovací jazyk pro hypertext) 

URL  Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) 

WWW  World Wide Web 

SGML  Standard Generalized Markup Language 
IP  Internet Protocol (Internetový protokol) 

SERP  Search Engine Result Page (Výsledná stránka vyhledávače) 

SEO  Search Engine Optimization (Optimalizace pro vyhledávače) 
SEM  Search Engine Marketing (Marketing ve vyhledávačích) 

UML  Unified Modeling Language (Jednotný modelovací jazyk) 

OOP   Object-oriented programming (Objektově-orientované programování) 
GUI  Graphical User Interface (Grafické uţivatelské rozhraní) 

W3C  World Wide Web Consortium 

XML  Extensible Markup Language (Rozšiřitelný značkovací jazyk) 

AJAX  Asynchronous JavaScript and XML (Asynchronní JavaScript a XML) 
CSS  Cascading Style Sheets (Kaskádové styly) 

CPT  Cost per Thousand (Cena za jeden tisíc) 

CPC  Cost per Click (Cena za proklik) 
RPC  Remote Procedure Call (Vzdálené volání procedur) 

IIS  Internet Information Server (Internetový informační server) 

MVC  Model-View-Controller (Model-Pohled-Řadič) 
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