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Obsah prezentace 

• Co je to SEO analýza a k čemu slouží. 

• Příklad výsledků SEO analýzy. 



Co je to SEO analýza a k čemu 

slouží 

• SEO (Search Engine Optimization) je soubor 

nástrojů a metod sloužících k vytváření a úpravě 

webových stránek za účelem co nejlepšího 

zpracování vyhledávacími službami. 

• Cílem analýzy je zajistit webové stránce co 

nejlepší pozici ve výsledcích vyhledávání. 

• Vychází se z předpokladu, že čím vyšší pozici 

bude mít stránka ve vyhledávačích, tím četnější 

bude její návštěvnost. 



• SEO nástroje se potom mohou zaměřovat  na: 

–  úpravu a optimalizaci zdrojového kódu 

– Správné strukturování stránky 

– Vhodnou definici klíčových slov 

– Realizaci zpětných odkazů 

– Používání titulků, nadpisů a podnadpisů 

– Správné použití souboru robots.txt 

– Aktivity na sociálních sítích 

– A další nástroje 

• Některé metody mohou být považovány za 

neetické. Nejčastěji se setkáváme s pokusy o 

oklamání vyhledávacích robotů podstrčením jiného 

obsahu, nebo využívání spamu. 

 



Příklad výsledků SEO analýzy 

• Na příkladu si ukážeme jak mohou vypadat 

výsledky SEO analýzy.  

• SEO optimalizace spadá do komerční oblasti, ale 

spoustu věcí si může autor webových stránek 

udělat sám i bez rozsáhlejších znalostí 

problematiky. 

• Zejména se jedná o čistotu zdrojového kódu a 

oddělení obsahové části od vzhledových 

záležitostí. 



Obr. 1 Webová stránka Seo Servis dostupná na www.seo-servis.cz 

1. Výběr nástroje pro SEO analýzu. 

- Pro ukázku použijeme on-line portál Seo Servis 



Obr. 2 Analýza zdrojového kódu – část 1 

2. Analýza zdrojového kódu. 

- Provede test validity, struktury a obsahu webu. 



Obr. 3 Analýza zdrojového kódu – část 2 



Obr. 4 Analýza zdrojového kódu – část 3 



Obr. 5 Analýza zdrojového kódu – část 4 



Obr. 6 Analýza klíčových slov – část 1 dostupná na www.seo-servis.cz 

3. Analýza klíčových slov stránky. 

- Provede vyhodnocení četnosti a navrhne 

doporučení. 



Obr. 7  Analýza klíčových slov – část 2 



Obr. 8  Analýza klíčových slov – část 3 



Obr. 9  Analýza klíčových slov – část 4 



Obr. 10 Pozice ve vyhledávačích – část 1 dostupná na www.seo-servis.cz 

4. Pozice ve vyhledávačích. 

- Zjištění pozice Vašeho webu ve vyhledávačích 

podle zadaného klíčového slova. 



Obr. 11  Pozice ve vyhledávačích – část 2 



Obr. 12  Pozice ve vyhledávačích – část 3 



Obr. 13 Analýza síly webu – část 1 dostupná na www.seo-servis.cz 

4. Analýza síly webu. 

- Provede komplexní test  jednotlivých faktorů. 



Obr. 14  Analýza síly webu – část 2 



Obr. 15  Analýza síly webu – část 3 



Obr. 16  Analýza síly webu – část 4 



Obr. 17  Analýza síly webu – část 5 


