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ANALÝZA WEBU
Dobrý kontakt provozuje společnost Propeople marketing s.r.o.

Jako BONUS k prodloužení prezentace vaší firmy na Dobrém 
kontaktu získáváte Základní analýzu vašich webových stránek. 
Jejím cílem je dodat vám základní informace z oblasti vašeho 
internetového marketingu - konkrétně o tom, jak si vede váš web, 

zejména u vyhledávačů Google a Seznam.

Google a Seznam jsou nejpoužívanější vyhledávače v ČR. Pokrývají 
dohromady více než 90 % všech vyhledávání, přesný údaj však záleží 

na konkrétním oboru. 

Více o vyhledávačích se dozvíte ZDE >

www.spektrumzdravi.cz

http://www.propeople.cz/k-cemu-slouzi-vyhledavace
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5.   Jak na úspěšný internetový marketing



www.dobry

           
   kontakt.cz

DOBRÝ
KONTA

KT
1.     

1.1. HLEDANOST NA GOOGLE A SEZNAMU
Našli jsme pro vás TOP 10 klíčových slov, která jsou důležitá pro 
přivedení vaší cílové skupiny na web, a jejich průměrný počet hledání za 
jeden měsíc na Google i Seznamu. 

Pro více informací o důležitosti použití klíčových slov klikněte zde. >

TOP 10 VHODNÝCH
KLÍČOVÝCH SLOV PRO VÁŠ WEB

Google uvádí počty hledání na tzv. volnou shodu – zahrnuje rozšířené tvary téhož slova

Seznam uvádí počty hledání na tzv. přesnou shodu – počet hledání je uveden na přesný tvar slova

http://www.propeople.cz/klicova-slova-1
http://www.propeople.cz/volna-shoda
http://www.propeople.cz/presna-shoda
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VAŠE POZICE VE VYHLEDÁVAČÍCH NA VYBRANÁ 
KLÍČOVÁ SLOVA:

vaše pozice 60 a více, nebo žádná = na toto slovo nejste dohledatelní

vaše pozice 11 až 59 = jste špatně dohledatelní

vaše pozice 1 až 10 = OK, na toto slovo vám web funguje
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1.2. POZICE VE VYHLEDÁNÍ
Analýza, kterou vám zasíláme, je sestavena pro tzv. anonymního 
uživatele - poskytuje tedy reálný obraz o výsledcích vyhledání. 

Chcete vědět více o tom, proč se mohou vaše výsledky vyhledání lišit od 
ostatních? 

Klikněte ZDE >

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ POZIC VAŠEHO WEBU
VE VYHLEDÁVAČÍCH:

TOP 3

pozice 4 -10

pozice 11 - 20

pozice 21+

http://www.propeople.cz/pozice-ve-vyhledani
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ANO - obsahuje klíčová slova

NE - neobsahuje klíčová slova

Titulky obsahují optimální počet znaků (do 55 znaků vč. mezer)

Titulky jsou příliš dlouhé (nad 55 znaků vč. mezer) 

2.    ANALÝZA OBSAHU
   VAŠEHO WEBU

ANALÝZA OBSAHU VAŠICH STRÁNEK:

Aby váš web obsadil co nejlepší pozice ve vyhledávačích, je potřeba mít 
obsažena všechna důležitá slova na těch správných místech vašich 
www stránek.

Není-li graf celý zelený, je potřeba na obsahu vašeho webu zapracovat.
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SUPER - 0 až 0,5 sekundy

JEŠTĚ OK - 0,5 až 1 sekundy

ŠPATNÉ - 1 - 2 a více sekundy

VELMI ŠPATNÉ - 2 a více sekundy

3.    RYCHLOST WEBU
DOBA NAČÍTÁNÍ STRÁNEK
Nikdo nemá rád mrhání časem - lidé ani vyhledávače. Pro dobrou 
optimalizaci je důležité, jak rychle se vaše webové stránky načítají. 
Vyhledávače dají lepší pozice stránkám, které se načítají rychleji. 
Rychleji tak uspokojí potřeby těch, kteří na nich vyhledávají.

GRAF RYCHLOSTI NAČÍTÁNÍ VAŠEHO WEBU:
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4.    DOPORUČENÍ, JAK
   VYLEPŠIT VÁŠ WEB

DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKLADNÍ 
ANALÝZY VAŠEHO WEBU:

Internetový marketing je jasný trend. Internet je zároveň místo, kde lze 
nejsnadněji získat nové zákazníky. Výsledky vyhledání vašeho webu se 
dají kdykoli vylepšit pomocí níže uvedených technik, často velmi snadno 
a rychle. 

Soustřeďte se na klíčová slova z  tabulky na str. 2. Snažte se je 
zakomponovat nejen do textu, ale také do titulku a nadpisů. 

A) Úprava textů na webu

Dále rozšiřujte obsah na webu např. prostřednictvím referencí, blogu, 
zajímavostí z  oboru nebo odborných článků. Opět v  těchto textech 
používejte klíčová slova ze zmíněné tabulky. Přibývající kvalitní obsah 
se pozitivně projeví na pozicích ve vyhledání.

B) Budování obsahu



Váš web se příliš dlouho načítá, což vám může uškodit hned dvakrát:

1. Vyhledávače upřednostní na vyšší pozice rychlejší weby

2. Dlouhým čekáním „otrávíte“ potenciální zákazníky, kteří zvolí 
 odchod ke konkurenci

Důvodem delší doby načítání mohou být:

+ zbytečně velké obrázky

+ příliš infografiky

+ chyba může být i na straně hostingové služby
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D) Zrychlení webu

Používejte zpětné odkazy s tematicky souvisejícími webovými 
stránkami. Kvalitní zpětné odkazy zvyšují viditelnost webu, jsou 
důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače a přicházejí přes ně 
relevantní uživatelé, tedy potenciální zákazníci. Nezapomeňte ani na 
správně umístěné interní zpětné odkazy, tedy smysluplné propojení 
přímo na vašem webu. 

Jak by měl vypadat kvalitní zpětný odkaz:

+ Je umístěn přímo v textu

+ Směřuje na váš web z tematicky souvisejících a důvěryhodných webových  
 stránek

+ Na webu, kde je zpětný odkaz umístěn, se nenachází velké množství dalších  
 odkazů

+ Cílem je konkrétní podstrana na vašem webu, nikoli homepage

+ Vede na funkční, zaindexovanou podstranu 

+ Je na webu umístěn dlouhodobě

C) Úprava textů na webu
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Váš web se příliš dlouho načítá, což vám může uškodit hned dvakrát:

1. Vyhledávače upřednostní na vyšší pozice rychlejší weby

2. Dlouhým čekáním „otrávíte“ potenciální zákazníky, kteří zvolí 
 odchod ke konkurenci

Vyhledávače upřednostňují na vyšší pozice weby, které mají responzivní 
design, neboť počet uživatelů využívajících internet na mobilních 
telefonech a tabletech stále stoupá. Jedná se způsob stylování, který 
zaručí, že se webové stránky budou zobrazovat správně i na mobilních 
zařízeních.

F) Responzivní design

Přizpůsobte design a strukturu stránek novým trendům.
E) Design a aktuální trendy

Důvodem delší doby načítání mohou být:

+ zbytečně velké obrázky

+ příliš infografiky

+ chyba může být i na straně hostingové služby
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5.    JAK NA ÚSPĚŠNÝ 
   INTERNETOVÝ  
        MARKETING

Trendem je, aby webové stránky samy generovaly poptávky. Toho lze 
dosáhnout několika způsoby. 

váš
WEB

zákazník vyhledávač
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ZÍSKEJTE Z INTERNETU MAXIMUM 
NÁVŠTĚVNOSTI, POPTÁVEK I ZÁKAZNÍKŮ

Internet nabízí nekonečné množství způsobů, jak se prezentovat. 
Zároveň se vše neustále vyvíjí a mění. Proto se v internetovém 
marketingu může vyznat jen člověk, který se na tuto oblast přímo 
zaměřuje.

Dobrý kontakt vám chce být skutečným partnerem. Máme zájem na 
tom, abyste z vaší aktuální situace vytěžili maximum. Proto vám jako 
bonus dáváme možnost využít zdarma konzultace přesně podle vašich 
potřeb. Vyberte si z následujících možností:

A)  Chci přesně vědět, jak interpretovat výsledky 
 základní analýzy
Některým věcem z analýzy webu nerozumím, nebo si jimi nejsem jistý. 
Rád bych vše dokonale pochopil a dozvěděl se, jak vylepšit svůj web.

Využijte individuální telefonickou konzultaci se specialistou, při které 
dostanete odpovědi na všechny vaše dotazy.

Konzultace základní analýzy ZDE  >ZDARMA!
Zákazníci Dobrého kontaktu mají tuto konzultaci v hodnotě 1.500 Kč

https://goo.gl/forms/qUfd0eu2mawwQwOY2
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C)  Chci poradit s marketingem v jakékoli oblasti
Nejsem si jistý, které marketingové kanály mám využívat. Jsem 
zahrnutý hromadou marketingových nabídek a nevím, zda mám 
investovat do Facebooku, SEO, nakoupit billboardy,… 

Většina firem chce mít více zakázek, silnější značku a prémiové ceny. 
Cesta je však pokaždé jiná. Pomůžeme vám najít tu vaši.

ZDARMAZDARMA!
Zákazníci Dobrého kontaktu mají tuto konzultaci v hodnotě 1.500 Kč

Konzultace se specialistou ZDE  >

B)  Chci vědět, co mám udělat se svým webem, abych 
 byl více vidět, měl poptávky a více zákazníků
Chci se dozvědět, jaké konkrétní činnosti mám realizovat pro zlepšení 
funkčnosti svého webu, ať už se mi jedná o návštěvnost, poptávky či 
přímo zákazníky. 

Vše je možné. Pomůžeme vám najít cestu k využití vašeho webu jako 
obchodního nástroje.

Konzultace základní analýzy ZDE  >ZDARMA!
Zákazníci Dobrého kontaktu mají tuto konzultaci v hodnotě 1.500 Kč

https://goo.gl/forms/kJ7EKsCYSAPcnbBf2
https://goo.gl/forms/A6ENvrSUGyf3q6Hs1
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ZDARMA!

Navrhneme, jak optimalizovat váš web pomocí obsahu a zašleme vám 
nezávaznou kalkulaci na redakční práce. Disponujeme týmem 
zkušených redaktorů a copywriterů, kteří vytvoří kvalitní obsah na míru 
vašim potřebám.

D) Redakční práce na vašem webu

Máte-li zájem vyplňte online formulář  >

NÁVRH A KALKULACE

E)  Chci si objednat profi analýzu, která půjde 
 do detailu
Profi analýza je zaměřena na všechny důležité aspekty webu, které 
významně ovlivňují úspěšnost webu ve vyhledávačích (Google, 
Seznam,…). Poskytneme vám kompletní zhodnocení kvality zpracování 
webu z pohledu optimalizace pro vyhledávače. 

Máte-li zájem, vyplňte online formulář >

Podrobný rozbor struktury webu

Posouzení uživatelské přehlednosti 
a přívětivosti

Podrobná analýza kvality textů

Konkrétní návrhy na rozvoj kvalitního 
obsahu

Analýza kvality zpětných odkazů

Kontrola technických parametrů

Analýza konkurence 

Rozbor výstupů z Google Analytics

Seznámení s dalšími analytickými nástroji

1 hodina konzultace s marketingovým 
specialistou

7990 Kč bez DPH

https://goo.gl/forms/TTkd3WZIC175L1lN2
https://goo.gl/forms/3eLOGyMtErWVhIOf1

