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CO JE TO SEO? 



CO JE TO SEO? 

• SEO – Search Engine Optimization 

(optimalizace pro vyhledávače) 

 

• Definice:  

Být k nalezení na maximální počet 

výrazů souvisejících s mým 

podnikáním/webem.  
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PROČ DĚLÁME „TO SEO“? 

• Snaha být lépe vidět ve vyhledávačích  

• Proces zlepšování webu pro návštěvníky  

• Snaha zákazníkům pomoci vyřešit problém  

• Dát o sobě vědět potenciálním zákazníkům 

 

• Jak můžeme SEO rozdělit? 

• Co do jednotlivých částí patří? 
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JAK FUNGUJÍ 

VYHLEDÁVAČE 



JAKÝ JE SMYSL 

VYHLEDÁVAČŮ? 

• Nabízet kvalitní výsledky  

• Poslat uživatele co nejdřív pryč  

• Nepoužívat tlačítko zpět  

 

• Vyhledávače si kvalitní weby najdou samy  
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JAK FUNGUJÍ 

VYHLEDÁVAČE? 

• Velmi složitý algoritmus  

• Nemá smysl se jej snažit detailně chápat  

• Vyhledávač velmi rozmýšlí, jaké weby nabídne  

 

• Vyhledávač prochází internet a následuje 

nalezené odkazy 

• Pamatuje si unikátní obsah, na který narazí – tzv. 

ho indexuje 

• Na základě hledané fráze se snaží zobrazovat 

nejrelevantnější výsledky 
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JAK FUNGUJÍ 

VYHLEDÁVAČE? 

• Funkce vyhledávačů je založena primárně na 

zpětných odkazech a textech (fulltext) 

• Nehodnotí však jen odkazy a texty – celkem má 

vliv na umístění výsledků cca 250 faktorů 

 

• Pozor na Google  

• Personalizuje vyhledávání 

• U některých dotazů vrací výsledky pro podobné 

dotazy  
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EVOLUCE SEO 



VYHLEDÁVAČE V ČR  

HISTORIE 

• Dodnes funkční vyhledávače: 

• Seznam.cz – založen v roce 1996 

• Google.cz – založen v roce 1998 

• Dnes již zapomenuté vyhledávače: 

• Centrum.cz 

• Atlas.cz 

• RedBox.cz 

• Jyxo.cz 

• Quick.cz 

• a mnohé další… 
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JAK TO VYPADALO  

V ROCE 1996 
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JAK TO VYPADALO TEHDY  

S VYHLEDÁVAČI 

• Málo výpočetního výkonu 

• Relativně malá přenosová kapacita sítě 

• Velmi málo internetového obsahu 

 

• Jak si s tím poradily: 

• Indexace všech webů – pouze text (full-text) 

• Výsledky na základě META KEYWORDS 

• Hypertextový odkaz zvolen jako hlavní měřítko 

„důležitosti stránky“ = doporučení 
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PRVNÍ ČLÁNKY O 

„OPTIMALIZACI“ 

• Asi jeden z první článků o optimalizaci zdrojového 

kódu - Jiří Kosek ml. (1996) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/02.html  
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EVOLUCE SEO 

 

 

Zdroj: http://www.gshiftlabs.com  
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EVOLUCE SEO 

 

 

Zdroj: http://blog.bluefrogdm.com  
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TRENDY V SEO 



JAK JSOU NA TOM 

VYHLEDÁVAČE DNES 

• Opravdu hodně výpočetního výkonu 

• Velmi chytré a propracované algoritmy  

• K dispozici velká přenosová kapacita sítě 
  

• Poznání manipulativních a zakázaných 

technik >> jejich postihování 

• Pravidelné úpravy algoritmů 

• Omezování významu zpětných odkazů a 

orientace na nové signály 
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U GOOGLE VYPUSTILI  

ZVÍŘÁTKA ZE SVÉ ZOO 

@eshopkonzultant 

Zdroj: http://giselleaguiar.com  

http://giselleaguiar.com/
http://giselleaguiar.com/
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RICH SNIPPETS 

@eshopkonzultant Zdroj: Vyhledávání Google.com 

• Rozšiřující informace ve výsledcích vyhledávání 

• Relevantní data se označují přímo v kódu stránky 

pomocí mikrodat, mikroformátů či RDFa 

• Google tak obsah stránek lépe pochopí 



RICH SNIPPETS 
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PŘIHLASTE SE KE SVÉMU 

AUTORSTVÍ 

@eshopkonzultant Zdroj: Vyhledávání Google.com 

• Zvýraznění výsledků ve vyhledávání 

• Získávání vlastního AUTHOR RANKU 

• Podmínky: 

• Označit příspěvek odkazem na svůj G+ profil s ?rel=author 

• Přidat daný web do profilu G+ jako přispívám 



ZMĚŘTE SI SVŮJ  

AUTHOR RANK 

@eshopkonzultant Zdroj: http://beta.authorrank.org/  

• http://beta.authorrank.org/  

http://beta.authorrank.org/
http://beta.authorrank.org/
http://beta.authorrank.org/
http://beta.authorrank.org/


JAK TO TEDY DĚLAT 



CO NEDĚLAT 

@eshopkonzultant 

• Provozovat zakázané techniky 

• Link farmy, systémy na výměnu odkazů 

• Jiný obsah pro vyhledávače a jiný pro lidi 

• Skrytý obsah 

• Komentářový SPAM 

• Umělé nakupování odkazů bez nofollow 

• A další… 

• Zbytečnosti, které nefungují a jen se jimi ztrácí čas 

• Sledovat pouze RANKY 

• U SEO nemyslet 

 

 



CO NAOPAK UDĚLAT 

@eshopkonzultant 

• Dělat kroky, které nefungují skokově a rychle, 

ale fungují dlouhodobě 

• Vytvářet kvalitní obsah 

• Kvalitně zpracovat on-page faktory  

• Udělat hezké URL adresy webu 

• Navrhnout logickou strukturu webu 

• Zapracovat na dobrém interním prolinkování 

• Zavést mikro-data a přihlásit se k autorství 

 



OTÁZKY NA ZÁVĚR 
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