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Pro účely vzorové analýzy klíčových slov je tento dokument z velké části promazán a              
původní data (včetně hledanosti, klíčových slov apod.) upravena.  
 

2. Analýza klíčových slov 
První částí kompletní SEO analýzy je analýza klíčových slov. Ta je velice důležitá z několika               
důvodů. 

Důvody důležitosti analýzy klíčových slov: 

Pokud cílíte na špatná slova, i když se umisťujete ve výsledcích vyhledávání na dobré              
pozici, nepřicházejí k vám na stránky ti správní návštěvníci. 

Každé vhodné klíčové slovo musí mít stránku, která je pro něj optimalizovaná.            
Jedna stránka může být optimalizovaná na jedno, maximálně několik málo          
příbuzných klíčových slov. Pokud si vy sami neujasníte, které stránky mají           
vyhledávače pro různá klíčová slova z vašeho oboru najít, jak to pak mají poznat              
vyhledávače? 

Jestliže na vašem webu neexistují stránky, které by byly optimalizované na některé            
klíčové slovo (na svém webu se tomuto tématu například nevěnujete), nepřinese vám            
toto klíčové slovo žádnou návštěvnost. Už jenom vytvořením vhodné cílové stránky           
(landing page) pro dané slovo výrazně zvýšíte šanci na získání návštěvnosti z dané             
fráze. 
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2.1. Relevantní klíčová slova pro vaše stránky 
Vypracovali jsme pro vás detailní analýzu klíčových slov. Cílem analýzy klíčových slov pro             
váš web bylo nalezení nejhledanějších relevantních klíčových frází a také vypozorování           
trendů, na které byste se měli v optimalizaci pro vyhledávače soustředit. Soubor s celou              
tabulkou naleznete zde: 

 

https://vceliste.cz/analyza-klicovych-slov-tabulka 

V tabulce je přehled nejhledanějších oborových frází rozdělených dle typu a hledanosti.            
V rámci analýzy klíčových slov jsme pro vás našli přes 1 800 relevantních hledaných frází,               
které vaší prezentaci mohou přivést množství nových návštěvníků, a tedy i potenciálních            
zákazníků z vyhledávačů. Rozšířili jsme tak několikanásobně původní analýzu klíčových          
slov. 

Vysvětlivky k tabulce: 

● Klíčové slovo – klíčové spojení, které v sobě může sdružovat velice podobné            
hledané fráze, které jsme spojili do jedné. Tučně jsou označena ta klíčová slova,             
která jsou použita jako slova pro optimalizaci pro jednotlivé podstránky struktury, viz            
níže. 
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● Google hledanost – průměrná měsíční hledanost dle informací z nástroje Google           
AdWords. Některá slova, která byla spojena z více velice podobných frází, mají u             
hlavního klíčového spojení sečtenou hledanost. 

● Seznam hledanost – průměrná měsíční hledanost dle informací z nástroje Sklik.           
Některá slova, která byla spojena z více velice podobných frází, mají u hlavního             
klíčového spojení sečtenou hledanost. 

● Google CPC – cena za proklik dle Google AdWords. 
● Sklik CPC – cena za proklik dle Sklik. 
● Kategorizace – sloupečky jako produkty, typ KW, město apod. pro lepší možnost            

filtrování a orientace v klíčových spojeních. 
● Google pozice – pozice vašeho webu ve vyhledávači Google při lokalizaci na            

Ostravu v době tvorby analýzy (konec XXX 2018). Analyzovány pozice do max. 60.             
místa ve výsledcích vyhledávání. 

● Seznam pozice – pozice vašeho webu ve vyhledávači Seznam v době tvorby            
analýzy (konec XXX 2018). Analyzovány pozice do max. 60. místa ve výsledcích            
vyhledávání. 

● Google cílová stránka – URL podstránky vašeho webu, která se zobrazuje ve            
výsledcích vyhledávání na Google. 

● Seznam cílová stránka – URL podstránky vašeho webu, která se zobrazuje ve            
výsledcích vyhledávání na Seznam. 

Až budete upravovat strukturu webu, připravovat nové texty a měnit on-page SEO            
faktory, měli byste informace z analýzy klíčových slov využít a do webu je vhodně              
zapracovat. Klíčová slova máte přehledně rozdělená podle typu, takže se zapracováním do            
webu by neměl být problém. Všechna důležitá klíčová slova a jejich použití shrnuje pak              
návrh struktury níže. 

2.2. Vhodná struktura webu pro vaše stránky 
Samotný seznam klíčových slov s hledaností není užitečný, protože sám o sobě neříká,             
jakým způsobem tato slova použít. Pokud chcete uspět v optimalizaci pro vyhledávače, je             
třeba si u každé části webu říct, přes jaké klíčové slovo budete získávat návštěvníky, kteří               
přijdou na onu konkrétní část webu. Na toto slovní spojení (či na několik málo z nich) je                 
potom třeba danou část stránek optimalizovat. 

Jakmile máte rozvrženo, která část webu se má zobrazovat na dané klíčové slovo na              
vysokých pozicích ve výsledcích vyhledávání, a vylepšíte on-page faktory na této           
podstránce, můžete začít správně budovat zpětné odkazy pro konkrétní podstránku          
prezentace. 

Není správné snažit se s hlavní stránkou (ani jakoukoli jinou) umístit na maximu klíčových              
slov. Moderní optimalizace si uvědomuje, že web má (nebo by měl mít) mnoho podstránek,              
které lze efektivně využít pro zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání. My tedy            
doporučujeme cílit na více částí webu různými klíčovými slovy. 

V této části SEO analýzy se dozvíte, jak by měla vypadat struktura vašeho webu z pohledu                
správné optimalizace pro vyhledávače. Návrh této struktury lze rozšířit i o její další části              
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v závislosti na vašich konkrétních interních potřebách. Pokud ale chcete oslovit návštěvníky           
z vyhledávačů, měla by struktura vašeho webu vypadat tak, jak je popsána níže. 

Struktura webu je vytvořena dle návrhu webu a klíčových slov z analýzy klíčových slov.              
Navrhovali jsme ji s cílem získat více návštěvníků z vyhledávání.  

 

2.2.1. Návrh struktury webu na základě analýzy klíčových slov 

Navrženou strukturu naleznete v této tabulce: 

 

https://vceliste.cz/nova-struktura-tabulka 

Vysvětlivky k tabulce: 
● Tabulka obsahuje hierarchii podstránek v několika sloupcích. 
● Žlutě podbarvené buňky jsou nově navržené nebo přesunuté. 
● Zeleně podbarvené buňky jsou již existující sekce a podstránky, kterým ale           

doporučujeme změnit název. 
● Červeně jsou označeny sekce webu, které doporučujeme z dané části stránek           

odstranit. 
● Ve sloupci F jsou uvedena klíčová slova (tučně označená spojení z tabulky analýzy             

klíčových slov), na které doporučujeme danou sekci optimalizovat. 
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2.2.2. Poznámky ke struktuře z hlediska SEO 
 

● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 
● Doporučení skryta ve vzoru 

 
Klíčová slova vymyšlená v analýze a přiřazená ve struktuře je třeba správně použít na              
daných podstránkách. Více o tom najdete v další části o obsahu. 

Takto by vypadala struktura vašeho webu, kdybyste zohledňovali především to, co lidé            
hledají ve vyhledávačích Google a Seznam. Je to struktura vytvořená na základě analýzy             
klíčových slov a je v ní promítnutá hledanost nejhledanějších klíčových frází. 

Strukturu můžete dle svého uvážení doplnit o další podstránky – zamyslete se nad tím, co               
by návštěvníky mohlo zajímat. Navrhovanou strukturu berte jako doporučení, jak by mohla            
vypadat. 

Nejvíce hledaná slova je dobré používat co nejčastěji, méně hledaná používejte méně.  
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2.3. Vhodná klíčová slova pro hlavní stránku 
Pro hlavní stranu webu je možné vybrat relevantní, silné konkurenční slovo nebo spojení             
nebo cílit na značku. My vám doporučujeme cílit na tyto fráze: 

Pro vaši hlavní stranu webu jsme vybrali tyto fráze: 

skryto ve vzoru 

 
Všechna ostatní důležitá spojení ponechte při cílení jednotlivým podstránkám, jak je           
naznačeno ve struktuře. 
 

2.4. Klíčová slova pro obsahovou sekci 
Z hlediska obsahového marketingu je ve vašem případě magazín „motorem“, který vám            
může pomoct vytvořit si stálý zdroj relevantních návštěvníků. Ve vašem případě           
doporučujeme přidat magazín do hlavního menu a nazvat ho Rádce. 

Pro stále vysoké pozice ve výsledcích vyhledávání je totiž velmi důležité vyhledávačům            
dodávat pravidelně kvalitní a „čerstvý“ obsah. V tomto rádci byste měli reflektovat            
novinky z oboru a díky tomu, že zacílíte články na tzv. long tail klíčová spojení, budou vám                 
pravidelně přivádět další návštěvnost z vyhledávačů. 

Budoucí strategie optimalizace rádce by měla být soustředěna na jednotlivé názvy, titulky            
a obsah konkrétních článků. Rozhodně vám doporučujeme zaměřit se na kvalitu           
konkrétních článků a na informace v nich obsažené více než na samotná klíčová slova. 

Váš obsah by měl být pro vaše návštěvníky unikátní a motivující k návštěvě stránky detailu               
produktu. Důrazně doporučujeme články v rádci interně prolinkovávat se stránkami detailu           
produktu a zdůraznit v každém článku jeho hlavní výzvu k akci (nejlépe výrazným             
tlačítkem pod článkem). 

S přípravou obsahu si dejte záležet. Především při vytváření obsahu pro doporučené fráze             
ze struktury, které mají všechny vysokou hledanost, je kvalita obsahu velice důležitá. 

Klíčová slova pro jednotlivé články rádce budou taková, která s vaším webem souvisí a která               
mohou přivádět relevantní návštěvnost, ale v jiných částech webu pro ně nebylo vhodné             
umístění. Jsou to většinou oborové důležité informace a odpovědi na otázky, které            
návštěvníky nejčastěji zajímají.  
 
Jako specialisté v oboru máte ty nejlepší informace a pokud je předáte vhodně a poutavě               
dál, např. tvorbou zajímavých článků, videí či návodů, bude se k vám obracet více a více                
pozornosti, což se později pozitivně projeví i na počtu získaných zakázek. 
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Články by měly být v rádci děleny do kategorií podle témat, kterých se týkají, budou tak lépe                 
dohledatelné a bude se s nimi moci pracovat v rámci vnitřního odkazování na webu. Na               
nejdůležitější obsah můžete odkázat z vysouvacího menu z hlavního vodorovného menu. 

Vhodná témata ke zpracování na začátek: 

zastínění terasy 
zastínění pergoly 
stínicí tkanina 
rolety IKEA 

dveře do bytu 
stínicí plachta 

vchodové dveře do bytu 

bambusové rolety 
vertikální žaluzie 
římské rolety 

rolety na okna 

rolety do oken 
dřevěné vchodové dveře 

zahradní slunečník 

žaluzie do oken 
vnitřní rolety 
inteligentní dům 
jak postavit pergolu 
rolety na pergolu 

markýzy proti dešti 

jak vyčistit žaluzie 

dveře bílé 

garážová vrata rozměry 

pergola s krbem 

předokenní rolety cena za m2 

protidešťové žaluzie 

venkovní žaluzie cena za m2 

zahradní markýza 

papírová roleta 

stínicí roleta 

rolety a žaluzie 
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Další klíčová slova a spojení, jež můžete použít pro inspiraci, najdete v tabulce klíčových              
slov po vyfiltrování sloupce „Typ KW“, heslo „blog“. 

Přidávat můžete i jiné články na jiná témata, ale pokud budete chtít tvořit články se SEO                
efektem, je vhodné držet se přednostně nápadů z analýzy klíčových slov. 

Ve vašem případě nemá dle našeho názoru smysl založit speciální poradnu, diskuzní            
fórum pro vaše téma. Mnohem lepší bude využít jiných diskuzních fór a poraden. Tato              
strategie bude popsána ve strategii tvorby zpětných odkazů. V rámci blogu můžete            
samozřejmě i radit, ale delším obsahem, například formou článku. 
 
Obsahový marketing byste neměli dělat jen na základě nápadů z analýzy klíčových slov. V              
případě zájmu pro vás rádi zpracujeme obsahovou strategii. Více o ní si můžete přečíst              
zde: https://vceliste.cz/obsahova-strategie/. 
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