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Abstrakt
Bakalářská práce porovnává efektivitu internetového marketingu Pensionu Helena
Honesová před redesignem webu a optimalizací pro vyhledávače se stavem po vytvoření nové
webové prezentace a použitím vybraných metod optimalizace pro vyhledávače. V oblasti onpage SEO byly konkrétně použity tyto metody: tvorba obsahu a optimalizace klíčových slov,
nastavení nadpisů a formátování textu, interní prolinkování webu, optimalizace a komprese
obrázků, nastavení meta tagů, označení strukturovaných dat a optimalizace rychlosti webu.
V oblasti off-page SEO se autor zaměřil na linkbuilding a lokální SEO. Dále je hodnocen
zjednodušený proces online rezervace pokoje, který nahrazuje původní neintuitivní postup
objednávky pobytu. Z analýzy vychází, že díky novému designu webu a optimalizaci
pro vyhledávače došlo ke zvýšení počtu uživatelů na webu, a že nový online rezervační systém
zvýšil obsazenost pokojů na pensionu. Tím autor dochází k závěru, že zvolené metody
pro optimalizaci internetového marketingu a nový rezervační systém pozitivně ovlivnily
prezentaci podniku na internetu.

Klíčová slova
webdesign, optimalizace pro vyhledávače, analýza klíčových slov, online marketing,
rezervační systém

Abstract
The bachelor thesis compares internet marketing effectiveness of the Helena Honesová
pension before website redesign and search engine optimization with new web presentation and
use of specific methods of search engine optimization. In the field of on-page SEO, the
following methods were used in particular: content creation and keyword optimization,
headings and text formatting, internal linkbuilding, image optimization and compression, meta
tag settings, structured data markup, and website speed optimization. In the field of off-page
SEO, the author focused on linkbuilding and local SEO. In next step is evaluated a simplified
online room reservation process which is replacing the original non-intuitive booking process.
According to the author analysis. New design of the website and search engine optimization
has increased the number of users on the site. New online booking system has also increased
the occupancy of rooms in the pension. Author concludes that the chosen methods for internet

marketing optimization and new booking system have positively influenced presentation of the
company on the internet.
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1 Úvod
Bakalářská práce prezentuje možné způsoby, jak optimalizovat internetový marketing
u Pensionu Helena Honesová. V teoretické části budou pomocí odborné literatury popsány
vybrané internetové marketingové nástroje. Konkrétně se v práci autor bude zabývat trendy
moderního webdesignu a určitými technikami optimalizace pro vyhledávače – SEO. Mezi
tyto techniky optimalizace v oblasti off-page patří tvorba obsahu a optimalizace klíčových slov.
Obsah bude tvořen a optimalizován na základě analýzy klíčových slov, která je v oblasti SEO
kritickým krokem. Následovat bude nastavení nadpisů a formátování textu. Za velmi důležité
lze považovat i interní prolinkování webu. Dále bude provedena optimalizace a komprese
obrázků. Předmětem bude také nastavení meta tagů a označení strukturovaných dat. Z důvodu
použití online rezervačního systému je třeba ošetřit i rychlost načítání webu. Při optimalizaci
rychlosti bude na web nasazeno cachování obsahu, asynchronní načítání skriptů, generování
kritických CSS stylů a lazy loading. Dále web bude přesunut na server s podporou HTTPS/2
protokolu pro paralelní přenos dat a dodatečnou podporu při zvýšení rychlosti načítání webu.
V oblasti off-page SEO se autor zaměří na linkbuilding a lokální SEO. Pod tyto činnosti spadá
sběr zpětných odkazů a citací. Za velmi důležitý krok lze považovat i optimalizaci Google My
Business (GMB) zápisu pro zvýšení šancí zobrazování podniku v „Google Local Pack“.
V rámci praktické části autor bude vycházet z teoretické části a analyzuje webovou
prezentaci Pensionu Helena Honesová. Hodnoceno bude technické zpracování webu,
uživatelská přívětivost (UX) a kvalita optimalizace webu pro vyhledávače. Po zjištění
nedostatků webových stránek dojde k tvorbě nové webové prezentace a realizaci vybraných
technik optimalizace pro vyhledávače. Závěr práce bude věnován k meziročnímu porovnání
nárůstu počtu uživatelů na webu vlivem nové webové prezentace, SEO a vytvoření
dodatečných vstupních stránek s novým obsahem. V rámci uživatelské přívětivosti webové
prezentace bude práce porovnávat také původní proces objednávky pobytu na starém webu
s možností rezervace pobytu online na novém webu.
Dané téma si autor zvolil z důvodu dlouhodobé správy webové prezentace Pensionu
Helena Honesová a zájmu o rozšíření znalostí v oblasti webdesignu a SEO. Bakalářskou práci
lze také využívat jako příručku při realizaci dalších projektů v budoucnu. Techniky
pro optimalizaci internetového marketingu použité v textu totiž mohou být aplikovány
na dalších webových stránkách a podnicích.
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2 Cíl práce
Cílem bakalářské práce je provést analýzu stávajících nástrojů internetového marketingu
Pensionu Helena Honesová a navrhnout vlastní opatření v oblasti nových prvků i zlepšení
prezentace firmy na internetu. Student navrhne celkovou webovou prezentaci Pensionu Helena
Honesová i zlepšení v oblasti struktury, designu i textového obsahu. Samostatná část práce
se bude věnovat oblasti SEO, od analýzy klíčových slov až po vlastní optimalizaci.
.
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3 Teoreticko-metodologická část
3.1 Literární rešerše
K pochopení problematiky internetového marketingu autor použil odbornou knižní
literaturu, ale i internetové zdroje. Odborná literatura autorovi pomohla pochopit základní principy
fungování internetového marketingu, které se za poslední léta závažně nezměnily. Za velmi
přínosný zdroj autor považuje publikaci od Kotlera (2007), který mu ve své knize pomohl najít
definici internetu. Odpovědět na otázku, které konkrétní nástroje do internetového marketingu
patří autorovi pomohla kniha od Business Books Publishing (2019). Popsat pojem „webdesign“,
a co pod danou činnost spadá, autor dokázal díky autorům Castro a Hyslop (2012). Za velmi
přínosný zdroj lze považovat článek Fragmented future od DiNucci (1999). Autorka již před více
než dvaceti lety v publikaci popisovala důležitost interaktivních prvků na webových stránkách.
Cíle optimalizace webů pro vyhledávače autor našel v knize od Dovera a Dafforna (2012). Velmi
nápomocná byla i publikace od Procházky (2012), díky které bylo možno popsat fungování
internetových vyhledávačů. Úvod do analýzy klíčových slov ve svém e-booku kvalitně popisuje
Binka (2019) a informace o tvorbě obsahu a optimalizaci klíčových slov autorovi díky své
publikaci pomohl popsat Jones (2014).
Následně si autor dovolil využívat i internetové zdroje, které tištěnou odbornou literaturu
v leckterých oborech zastupují mnohem lépe. A to především díky vyšší aktuálnosti informací.
V oblasti internetového marketingu je aktuálnost informací naprosto klíčová a tištěné odborné
publikace v tomto oboru velmi rychle stárnou. Ne vždy je tedy vhodné řídit se pouze tištěnými
publikacemi. Velmi nápomocná tedy byla webová stránka moz.com. Tato webová stránka
se primárně zabývá prezentací softwaru, který pomáhá analyzovat pozice webové stránky
ve vyhledávačích. Autoři nástroje však sepsali i podrobného průvodce optimalizací webů
pro vyhledávače. Informace byly čerpány i z webů služeb a nástrojů, které autor při práci použil.
Mezi ty patří wordpress.org, elementor.com nebo třeba schema.org. Za velmi kvalitní zdroje lze
považovat i články na webech pavelungr.cz a vyhledavace.info, kde specialisté v oboru SEO Ungr
a Prokop prezentují své špičkové znalosti. Za velmi informativní a důvěryhodný zdroj lze
považovat oficiální centrum podpory od Googlu, které lze najít pod adresou support.google.com.
Daná webová stránka autorovi například pomohla najít určité faktory, které ovlivňují pozice
ve vyhledávačích v lokálním SEO.
3

3.2 Úvod do problému
3.2.1 Internet jako marketingový nástroj
Kotler (2007, str. 175) ve své publikaci popisuje, že: „Internet je obrovská veřejná síť
počítačových sítí, která umožňuje uživatelům všeho druhu z celého světa vzájemnou komunikaci
a přístup k rozsáhlým zdrojům.“ Není tak divu, že internet, v dnešní neustále se rozvíjející
společnosti, sehrává velmi důležitou roli i v marketingu. Výhody internetu v oblasti marketingu
v současnosti využívají firmy a instituce po celém světě. Internet lze také chápat jako obrovskou
tržnici, kde se střetává neomezená nabídka produktů s informovanými zákazníky. Podstatou
internetu je snadná a rychlá dostupnost informací, přístupná komukoliv na světě. Tento fakt
doplňuje základní definice. Janouch (2014, str. 20) uvádí, že: „Internetový marketing je způsob,
jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových cílů prostřednictvím internetu.“ Díky
internetu lze marketingových cílů dosáhnout snáze, levněji a rychleji.

3.2.2 Marketingové nástroje v prostředí internetu
Existuje přes tucet online marketingových nástrojů, které lze využít k tvorbě a údržbě
robustního online marketingového plánu. Mezi tyto nástroje lze zařadit i webdesign, optimalizaci
pro vyhledávače (SEO) a obsahový marketing. (Business Books Publishing, 2019)

3.2.3 Webdesign
Termín webdesign spoustu lidí mylně zaměňuje s pojmem grafika. Avšak přestože tvorba
grafiky webu pod činnosti webdesignu spadá, je jen malou součástí všech cílů webdesignu.
Webový design je obor, do kterého se prolíná spousta dalších oborů. Mezi tyto obory patří vizuální
komunikace, grafický design, psychologie, branding a copywriting. Úkolem webového designéra
tedy není jen správně vyhodnotit motivaci zadavatele, ale i korigovat jeho představy
do skutečných obchodních cílů, které bude web plnit. Mezi další činnosti webdesignu patří analýza
zákazníka a popis způsobu, jakým přemýšlí. Na základě této analýzy se bude utvářet obsah,
struktura a grafika webu. Díky těmto krokům by se webdesignér nikdy neměl zadavatele ptát, jak
web bude vypadat a jakým obsahem by měl disponovat, protože právě to je hlavní činností
webdesignu. (Castro a Hyslop, 2012)
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3.2.3.1 Kritéria moderního webdesignu
V následující části práce autor popisuje základní kritéria moderního webdesignu.
Za ty nejdůležitější lze považovat: responzivitu, čistý design, interaktivitu, integraci videa
a propojení webu se sociálními sítěmi.
V současnosti mezi hlavní trendy moderního webdesignu patří především responzivní
design. To znamená, že weby by měly být optimalizované pro různá zobrazovací zařízení. Enge
ve své studii popisuje, že v roce 2018 ve spojených státech návštěvnost webových stránek
z mobilních zařízeních dosáhla hodnoty 58 % a upozadila za sebe tak návštěvnost z klasických
stolních počítačů. (perficientdigital.com, 2019)
Mezi další důležité prvky moderního webdesignu patří čistý design. Moderní weby by tak
měly používat fonty, které jsou čitelné pro všechny světové jazyky. Mezi jednotlivými odstavci
textů nebo elementy by měl být dostatek prostoru, aby nedocházelo ke splývání obsahu. Webové
stránky vyplněné dostatkem „bílého místa“ jsou mnohem přehlednější a lépe se čtou. Navíc lze
snáze upoutat pozornost návštěvníků webu na důležité elementy. Volpe dle analýzy potřeb
návštěvníků webu došel k závěru, že pro 76 % respondentů je nejdůležitějším faktorem
jednoduchý design webu, který jim snáze umožní najít potřebnou informaci. Jen 10 % respondentů
odpovědělo, že je pro ně důležité, aby webová stránka vypadala hezky. (blog.hubspot.com, 2017)
Další prvek je spojen s výrokem DiNucci (1999). Ta ve svém článku před více než 20 lety
napsala, že uživatelé webu budou na interaktivitu zvyklí a budou ji považovat za samozřejmost.
V současnosti se to opravdu děje. Interaktivní prvky můžeme na webových stránkách zaznamenat
například v podobě tlačítka “to se mi líbí” na Facebooku. Je proto vhodné na webu využívat „akční
tlačítka“, pomocí kterých uživatel může kupříkladu snadno rezervovat pobyt na hotelu nebo jen
odeslat dotaz správci webu. Velmi oblíbeným trendem je také integrace online chatu přímo
do webové stránky. Uživatel se tak může spojit s technickou podporou během několika vteřin.
(domena.cz, 2017)
Velmi důležitý prvek moderního webdesignu je video integrované na webu. To může
pomoci upoutat pozornost uživatele a zvýšit tím dwell time. Důsledkem vyššího dwell time
vyhledávač Google může stránku odměnit vyšším rankem. Dwell time označuje dobu, kterou
uživatel strávil na webové stránce předtím, než se vrátil zpět do výsledků vyhledávání. V případě,
že je dwell time nízký a uživatel tedy nestrávil dostatek času na požadované webové stránce,
5

Google webovou stránku posune o pár pozic níže a zobrazí před nimi jiné webové stránky, které
mohou obsahovat relevantnější informace pro uživatele. (crowdspring.com, 2018)
Zapomínat by se nemělo ani na sociální sítě. Sociální sítě jsou dnes všude. Kdo je
nepoužívá, jako by nebyl. Proto je důležité mít webové stránky propojené s populárními sociálními
sítěmi jako Facebook nebo Twitter a umožnit uživateli sdílet obsah jedním kliknutím. Avšak
možností je mnohem více. Je vhodné příspěvky a komentáře ze sociálních sítí zakomponovat
přímo do obsahu webových stránek. Uživatel tak může vyjádřit svoje pocity přímo na webu
po přečtení článku, aniž by web musel opouštět. (blog.poski.cz, 2017)
3.2.3.2 Wordpress
Wordpress je open-source redakční systém, který vznikl v roce 2003, když autoři Mike
Little a Matt Mullenweg provedli Fork a vytvořili alternativní vývojovou větev dříve
navrhovaného, dnes již neudržovaného redakčního systému B2/cafelog. Redakční systém je
vyvíjen v programovacích jazycích PHP a MySQL. Jeho vývoj zajišťuje rozsáhlá komunita.
Původní misí Wordpressu bylo přinést nástroj všem blogerům, kteří hledají jednoduchý nástroj
pro publikování svých každodenních zážitků a postřehů ze života. Během let se však systém
patřičně vyvinul a dnes lze Wordpress využívat pro správu mnohem komplexnějších webových
prezentací. Vysokou popularitu si Wordpress udržuje i díky tomu, že je distribuován pod GPLv2
licencí. Tato licence uživatelům umožňuje systém zdarma využívat pro jakýkoliv účel. Studovat
funkce systému a ty následně modifikovat. Modifikované kopie systému uživatelé můžou dále
svobodně šířit. (wordpress.org, 2020)
Základem Wordpressu je šablona. Volba šablony je hned prvním krokem po instalaci
redakčního systému na FTP server. Vybírat lze z tisíců vytvořených šablon, které definují design
a styl webu. Jednodušší šablony je možné získat zdarma. Tyto šablony však mají jistá omezení
v jejich modifikovatelnosti. Pro komplexnější weby, které vyžadují specifické elementy se nabízí
možnost koupit placenou šablonu na online tržišti. Poslední možnost je naprogramovat si vlastní
šablonu na míru svépomoci. Funkce samotného Wordpressu lze snadno rozšířit pomocí pluginů
vytvořených komunitou. Při výběru vhodné šablony a dodatečných pluginů si tak kdokoliv může
vytvořit profesionální webové stránky zdarma i bez značných znalostí programování.
(Šestáková, 2013)
Trendem posledních let se staly tzv. „page buildery“. Většinou jde o dodatečné pluginy
do Wordpressu. Tyto pluginy umožňují vytváření stránek a členění obsahu bez nutnosti zásahu
6

do kódu. Page buildery oproti editaci samotných šablon v nativním editoru Wordpressu nabízí
větší volnost při tvorbě obsahu. Design webu se tak nemusí nutně vázat na zvolenou šablonu.
Samotný Wordpress na konci roku 2018 vydal pátou verzi redakčního systému, který byl obohacen
o vlastní page builder zvaný Gutenberg. Mezi uživateli se však nechytil a v použitelnosti dodnes
za předními page buildery značně zaostává. Nálepku nejpopulárnějšího page builderu si poslední
roky zasluhuje Elementor. Vysoká popularita je zapříčiněna tím, že jako jeden z mála page
builderů je nabízen v základní verzi zdarma a vylepšené zpoplatněné verzi na bázi ročního
předplatného. Zpoplatněná verze nabízí dodatečné funkce a webdesigner má volnější ruku
při navrhování webového designu. Podstatou fungování Elementoru je volba jednotlivých
elementů a jejich následná modifikace dle téměř neomezených možností. Elementor nabízí vlastní
editor, ve kterém lze změny upravovaného designu webu sledovat v reálném čase. Page builder
bere v potaz responzivitu. Je tak možné webové stránky upravovat zvlášť pro počítače a mobilní
zařízení jako jsou tablety a smartphony. Díky tomu je možné docílit maximální uživatelské
přívětivosti na všech zařízeních. (elementor.com, 2019)

3.2.4 SEO
SEO je zkratka anglického výrazu „search engine optimization“. To v překladu znamená
„optimalizace pro vyhledávače“. Odborník Prokop však tvrdí, že doslovný překlad není ideální
a přesnější definice je spíše „optimalizace nalezitelnosti na internetu“. Ke stejné definici
se přiklání i SEO konzultant Ungr. Ten také na svém blogu uvádí, že jde o optimalizaci
pro všechny programy, které umí vyhledávat na internetu. Mimo vyhledávače Seznam, Google
nebo třeba Bing se optimalizace vztahuje i na ostatní služby jako je YouTube, Facebook, Twitter
nebo katalogy typu Firmy.cz. (pavelungr.cz, 2014)
Jedním z cílů SEO je zvýšit návštěvnost webových stránek prostřednictvím organického
vyhledávání. Toho lze dosáhnout získáním lepších pozic webových stránek ve výsledcích
internetových vyhledávačů. Jde především o pochopení toho, co uživatelé na internetu hledají
a poskytnutí obsahu, který chtějí konzumovat nebo obsahu, který jim nabídne odpovědi na otázky.
Pokud obsah webové stránky dostatečně odpovídá hledanému klíčovému slovu nebo frázi,
vyhledávače web zařadí na přední příčky výsledků vyhledávání. Pro seznam s výsledky
vyhledávání se také používá zkratka SERP z anglického spojení „search engine results page“.
Přestože v současnosti placená internetová bannerová reklama a sociální média mohou na web
přivádět úctyhodnou návštěvnost, tak nejvyšší traffic na web přichází stále přes organické
vyhledávání. (Khan a Mahmood, 2018)
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Optimalizace webu pro vyhledávače sice vyžaduje značné investice, ale ve většině
případech jde o jednorázové investice a je možné zajistit lepší pozice ve vyhledávačích na určitá
klíčová slova bez pravidelných finančních nákladů. To v případě reklamní kampaně, která musí
být pravidelně financována, není možné. (Dover a Dafforn, 2012)
3.2.4.1 Internetové vyhledávače
Před samotným představením procesu optimalizace pro vyhledávače je třeba vysvětlit, jak
fungují samotné internetové vyhledávače. Pomocí internetových vyhledávačů mohou všichni
snadno vyhledávat informace na celosvětové síti. Díky vyhledávačům uživatelé nemusí hledat
stránky přes přesné adresy v adresních řádcích webového prohlížeče. Internetový vyhledávač lze
chápat jako obrovský katalog. Ten v seznamu vypisuje webové stránky, které by měly odpovídat
na uživateli hledané dotazy. Vyhledávače o existenci stránkách získávají informace díky
crawlerům, neboli robotům. To jsou speciální programy, které podle principu „náhodného klikače“
přes hypertextové linky procházejí webové stránky a zavádějí je do indexu. Proces procházení
se neustále opakuje, aby v případě změny údajů na webové stránce došlo k úpravě dat i v indexu.
U nově vytvořených webových stránek proces zaindexování může trvat déle, protože na tyto nové
webové stránky ve většině případech neodkazuje žádná, jíž zavedená stránka, ze které by mohl
robot zavítat na nový web. Proto je zde možnost provést ruční zápis do indexu webových
vyhledávačů. Stačí vyplnit připravený formulář příslušného vyhledávače a zadat URL, kterou si
přejeme zaindexovat. Vyhledávač zkontroluje, zdali na webové stránce v souboru robots.txt není
blokováno indexování vyhledávači a stránku indexuje. Mezi nejpoužívanější vyhledávače v České
republice patří Google.cz a Seznam.cz. (Procházka, 2012)
3.2.4.2 Proces optimalizace webu pro vyhledávače (SEO)
Proces optimalizace webu pro vyhledávače zahrnuje čtyři základní kroky. První je nutné
zajistit přístupnost webu crawlerům, dále následuje analýza klíčových slov a on-page a off-page
SEO. V posledním kroku dochází k měření výsledků. (Veglis a Giomelakis, 2019)
Analýza klíčových slov
Binka (2019, str. 12) ve své knize pojem definuje tak, že „Analýza klíčových slov pomáhá
zjistit, jaká slovní spojení používají běžní uživatelé při hledání na internetu. Analyzuje konkrétní
tvary, synonyma a jejich hledanost. Při tvorbě webových stránek pomáhá přeložit zaběhlý jazyk
majitele stránek do jazyka návštěvníků. Takže odstraní odborné a nesrozumitelné výrazy
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a nabídne, jakými výrazy je nahradit, aby jim návštěvníci rozuměli.“ Analýza klíčových slov je
po zajištění přístupnosti webu druhý krok v procesu optimalizace webové stránky pro vyhledávače
a jde o nejdůležitější krok SEO. Je nutné se zamyslet nad tím, která klíčová slova a fráze jsou
pro webové stránky důležitá. V případě zanedbání tohoto kroku může celý proces optimalizace
pro vyhledávače vyjít vniveč. Může totiž nastat situace, kdy webová stránka bude optimalizována,
pro jiná klíčová slova, než bylo cílem.
Obrázek 1: Proces analýzy klíčových slov

Sběr dat

Čištění dat

Definování
klasifikačních
schémat

Klasifikace

Tvorba
výstupu

Zdroj: vyhledavace.info, 2012

Prvním krokem je sběr dat. Do činnosti sběru dat spadá tvorba kořenových slov pomocí
profilerů. Tyto nástroje nám dávají komplexní výstup k jednomu konkrétnímu klíčovému slovu.
Snadno tak zjistíme příbuzná slova a podobná témata. Jako další možnosti sběru dat se nabízí
analýza navrhovaných a našeptávaných slov vyhledávači, či analýza konkurence. Velmi užitečný
nástroj, který lze ke sběru dat využít najdeme na webové stránce https://www.marketingminer.co
m/cs.
V dalším kroku je třeba provést očištění dat a zbavit se dotazů, které nejsou spojené
s tématem webu a nejsou pro nás relevantní. Například, pokud vytváříme obchod zaměřený
na prodej dárkových košíků, bylo by nevhodné zanechat v tabulce výrazy jako „nákupní košík“
nebo „proutěný košík pro psy“. Dále je nutné sjednotit stejná slova vyskytující se v mnoha
podobách. Tím jsou myšlena výrazy s diakritikou – „pintail longboard pro začátečníky“,
s částečnou diakritikou – „pintail longboard pro zacatecníky“ nebo s překlepy – „pintail longbord
pro začátečníky“.
Po očištění dat je třeba definovat dimenze. Podle dimenzí se následně budou dotazy
klasifikovat. Zde hraje roli, jakým tématem se web zabývá nebo jaký produkt se návštěvníkům
snaží prodat. Je nutné projít seznam klíčových slov a vhodné dimenze logicky odvodit. Jako
příklad si uvedeme dotaz „pintail longboard pro začátečníky“. To by dotaz mohlo zařazovat
do následujících dimenzí: typ – pintail, určení – pro začátečníky.
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Součástí dalšího kroku je klasifikace. Jde o vytvoření tabulky, kdy se v prvním sloupci
nachází náš vybraný dotaz. Následující sloupce náleží zvoleným dimenzím. V praxi tabulka
vypadá takto:
Tabulka 1: Klasifikační tabulka

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020
Závěrečným krokem je vytvoření datasetu. V praxi jde o excelovskou tabulku, která
shrnuje všechna, pro web důležitá klíčová slova s podkladovými daty. Tato tabulka by měla být
doprovázena dodatečným výstupním dokumentem, který popisuje metodiku analýzy a shrnuje
výsledek. Dokument může obsahovat grafy s doporučenými klíčovými slovy a vizualizací
podkladových dat, doporučenou strukturu webu a návrh filtrů podle kterých se na webové stránce
budou filtrovat produkty či další typy, které by pro koncového klienta mohly být důležité.
Výstupní dokumenty se často liší podle poskytovatele. Každá agentura nebo specialista má svoji
vlastní metodiku, podle které výstupy tvoří.
On-page SEO faktory
Následuje analýza on-page faktorů. To jsou faktory spjaté s obsahem a kódem webové
stránky. Pomocí on-page SEO stránku optimalizujeme jak pro vyhledávače, tak pro uživatele.
V současnosti existuje přes 200 on-page faktorů, které mohou mít vliv na pozice ve vyhledávačích.
V práci jsou popisovány ty nejdůležitější. Konkrétně jde o tvorbu obsahu a optimalizaci klíčových
slov, strukturování nadpisů a formátování textů, interní prolinkování, optimalizaci obrázků,
nastavení meta tagů, označení strukturovaných dat a optimalizaci rychlosti. (Barbar a Ismail,
2019)
Jeden z nejdůležitějších faktorů je tvorba kvalitního obsahu a optimalizace klíčových slov.
Základem je optimalizovat webovou stránku tak, aby obsahovala klíčová slova, která byla získána
pomocí analýzy klíčových slov a nejlépe odpovídala na hledané dotazy. V první řadě je potřeba
rozvrhnout si strukturu webu a analyzovat podobná témata, která mohou být obsáhnuta na jedné
stránce. Dále je nutné promyslet formát stránky. Půjde o internetový článek? Jaký bude jeho
rozsah? Bude stránka obohacena o grafické elementy nebo to bude strohý text? V poslední řadě
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se musíme zeptat sami sebe. Jakou přidanou hodnotu vstupní stránka bude nabízet před
konkurenčními stránkami, které jsou v současnosti hodnoceny pro vybrané klíčové slovo. Vhodné
je analyzovat konkurenční stránky pro naše požadované klíčové slovo a určit jejich kvality.
Následně se nad obsahem konkurenčních stránek musíme zamyslet a nabídnout uživatelům lepší
zážitek. Na konkurenční stránce je například zpracován seznam nejpopulárnějších snowboardů
za rok 2019. Zde se nabízí příležitost vytvořit aktuálnější a rozsáhlejší seznam, zpracovat ho
do přehledné tabulky s odkazy a nejlépe natočit k obsahu video s komentářem pro maximalizaci
dwell time. (Jones, 2014)
Velmi důležitá je i správná struktura nadpisů a formátování textu. Při psaní poutavého
článku je nutné dbát na správnou strukturu textu a přehledné formátování textu. Nadpisy jsou
definovány pomocí tagů <h1> až <h6>. Hlavní nadpis je definován jako <h1> a vyjadřuje název
stránky. Ideálně by měl obsahovat hlavní vybrané klíčové slovo, pro které web optimalizujeme
a každá webová stránka by měla obsahovat pouze jeden <h1> tag. Tagy <h2> až <h6> jsou
vyhrazeny pro podnadpisy, které slouží k rozdělení textu. Není nutné obsáhnout na webu
všechny nadpisy a podnadpisy. Velikost písma v odstavcích by se měla pohybovat v rozmezí 1415 pixelů pro mobilní zařízení a 16-22 pixelů pro notebooky a osobní počítače. Přesná velikost
písma je však závislá na použitém fontu. Při volbě fontu bychom si také měli dávat pozor, zdali
podporuje diakritiku a český jazyk. (ilincev.com, 2020)
Web by měl být také dostatečně prolinkován. Kvalitní interní prolinkování webu má totiž
pozitivní vliv na vyhledávače. Ty díky tomu snáze a rychleji zaindexují všechny webové stránky.
Interní prolinkování je užitečné i pro uživatele, protože jim usnadníme pohyb po webové stránce.
Správná struktura webu a jeho propojení pomocí interních odkazů také pomáhá k rozlévání
tzv. „link juice“ po našem webu. Link juice je hodnota, kterou můžeme získat z odkazů cílených
na náš web z externích webových stránek. (evisions.cz, 2019)
Zapomínat bychom neměli ani na optimalizaci obrázků. Obsah obrázku by měl
korespondovat s obsahem webových stránek. Také velmi pomáhá, když v názvu obrázku je
obsažené stejné klíčové slovo jako v nadpisu stránky. Spoustu webových administrátorů doplácí
na vlastní lenost a nedostatečnou optimalizaci obrázků. Proto bychom neměli zapomínat
na vyplnění tzv. „caption“, což je popisek zobrazovaný ihned pod obrázkem. Ten by měl
popisovat co se na obrázku nachází a o čem obrázek je. Není však nutností tento popisek používat
za každých okolností. Není to potřeba především v případech, kdy je na první pohled jasné, co
se na obrázku nachází. Další velmi důležitý atribut je „ALT“ popisek. Tento popisek dokáží
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internetové vyhledávače přečíst a pokud je správně vyplněn, tak ho mohou přiřadit ke klíčovému
slovu, které uživatel právě hledá. ALT popisek je také využíván čtečkami pro nevidomé,
které tak hendikepovaným osobám dokáží přečíst, co se na obrázku nachází. Platí také pravidlo
používat vlastní originální obrázky. V minulosti již bylo prokázáno, že tyto obrázky
ve vyhledávači obrázku dosahují lepších pozic než neoriginální obrázky stažené z fotobank.
U větších webových stránek, a především eshopů, se doporučuje vytvořit soubor sitemap
pro obrázky. (collabim.cz, 2017)
Opomenuto nesmí být správné nastavení meta tagů. Meta tagy se na webové stránce
vyskytují mezi tagy <head> a </head> a slouží jako zdroj informací s jejichž pomocí
vyhledávače vědí, jak mají webovou stránku zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.
V současnosti lze za důležité považovat tyto tagy: robots, title a description.
Metatag robots definuje, zdali internetové vyhledávače mohou danou webovou stránku
indexovat. Pokud je hodnota tohoto meta tagu nastavena na hodnotu „noindex“, webová stránka
se nikdy nezobrazí ve výsledcích vyhledávání, protože to tag zakáže. Chceme-li, aby se naše
stránka zobrazovala ve výsledcích vyhledávání, je nutné mít tento tag ošetřený. Důležitou roli
hrají i metatagy title a description. Tyto metatagy v SERPU a na sociálních sítích zobrazují
informace o obsahu webové stránky. Měli bychom jim tedy věnovat zvýšenou pozornost
a vyplnit tak, abychom pro vybrané klíčové slovo získali vysoké hodnocení od vyhledávačů
a zároveň maximalizovali míru prokliku na web. (Clarke, 2019)
Při vytváření title bychom si měli hlídat jeho délku. Ta by neměla překročit 600 pixelů.
V praxi je dobré dělat ještě o něco kratší title, protože na mobilních zařízeních stejně dojde
k jejich useknutí. Doporučeno je uvádět důležitá klíčová slova jako první. Vyzdvihnout výhody
našeho brandu před konkurencí, a především psát title na míru naší cílové skupině.
Description je text o délce 150 až 160 znaků a zobrazuje se v SERPU ihned pod
metatagem title. Dle prohlášení Googlu v roce 2009 samotné zpracování description neovlivňuje
pozice našeho webu v SERPU od Google, ale jeho kvalita rozhoduje o tom, zdali uživatel
webové stránky navštíví. Úkolem description je představit uživateli obsah, který na webu najde.
Během tvorby title a description bychom si měli dávat pozor, aby popis odpovídal obsahu
webových stránek a také se vyvarovat opakovanému používání identických klíčových slov. Jinak
může nastat situace, kdy si vyhledávač title a description vyplní sám na základě souhrnu z obsahu
stránky. (Matošević, 2018)
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Obrázek 2: Title a description

Zdroj: google.com, 2020

Poslední roky jsou prioritou i rich snippets, neboli strukturovaná data. Ta slouží jako
pomůcka, jejíž cílem je pomoci internetovým vyhledávačům lépe pochopit informace na webu.
Jde tedy o zdrojový kód, který obsahuje důležité informace o webu ve speciálním formátu.
V současnosti se využívají formáty JSON-LD, RDFa a Mikrodata.
K vytvoření strukturovaných dat se využívá markup Schema.org. Schema.org je vlastně
taková encyklopedie, která obsahuje všechna slovíčka, která webmasteři na své webové stránce
mohou označit. Projekt vznikl v roce 2011 ve spolupráci vyhledávačů Bing, Google a Yahoo!.
Data na webu lze označit pomocí nástroje Google Markup Helper, který však nabízí omezené
možnosti. Weby fungující na Wordpressu mohou využít možností pluginu Rank Math nebo je
možné si zdrojový kód vygenerovat svépomoci. Kód se strukturovanými daty se vkládá
do hlavičky webové stránky. Nutné připomenout, že kód vždy musí obsahovat pouze data, která
se na webu opravdu nachází. Internetové vyhledávače od Google, Microsoftu, Yandexu
a Yahoo! si následně tyto data přečtou a poté mohou webovou stránku v SERPU zobrazovat
v obohacené podobě například o recenze, informace o dostupnosti na skladě nebo ceny zboží.
Těmto výsledkům vyhledávání se říká rozšířené úryvky a výsledky vyhledávání. Je nutné vzít
v potaz, že i v případě, kdy budeme mít na webové stránce kód se strukturovanými daty, není
zaručeno, že vyhledávač bude rozšířené úryvky a výsledky zobrazovat. Ověření, zdali jsme
na web strukturovaná data vložili správně můžeme otestovat pomocí nástroje na testování
strukturovaných dat od Google.
Na závěr je třeba dodat, že samotná aplikace strukturovaných dat nezlepšuje pozice
ve výsledcích vyhledávání. Avšak má vliv na míru prokliku. To v budoucnu může mít i vliv
na lepší pozice ve vyhledávačích. (schema.org, 2020)
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Obrázek 3: Rich snippet

Zdroj: google.com, 2020

Na lehkou váhu by se neměla brát ani optimalizace rychlosti webu. Internetové
vyhledávače totiž hodnotí i rychlost načítání webových stránek. Proto dobře optimalizovaný web
může získat lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Vyhledávač Google navíc na konci roku
2017 začal zavádět „mobile first indexing“. Všech webů se update algoritmu týká od 1. července
2019. To znamená, že roboti weby prochází za stejných podmínek jako uživatelé mobilních
zařízení. Je proto nezbytné mít web dokonale optimalizovaný pro mobilní zařízení a pod tato
kritéria patří i rychlost načítání. V dnešní době mobilních zařízení jsou navíc uživatelé na rychlé
načítání webů zvyklí a pokud nebudou s rychlostí spokojeni, web opustí a přejdou na jinou
stránku z výsledků vyhledávání. Optimalizace rychlosti webu je tedy důležitá, protože tím
potěšíme nejen vyhledávače, ale i uživatele. Spokojené vyhledávače a uživatelé pro nás pak
znamenají lepší pozice v SERP. Z toho plyne vyšší návštěvnost a vyšší míra konverzí. Rychlost
webu lze zvýšit mnoha metodami. Autor v práci popisuje konkrétní vybrané metody. Cachování,
asynchronní načítání skriptů, generování kritických CSS stylů, lazy loading, komprimace
obrázků a nasazení HTTPS/2. (developers.google.com, 2020)
Nejzákladnější metodou optimalizace rychlosti webu je aktivace cachování. Po aktivaci
cachování na webu mohou webové prohlížeče určité prvky webové stránky ukládat
do mezipaměti. Výhodou je, že při opakovaném načítání webové stránky se tyto prvky již nemusí
znovu stahovat a prohlížeč si je načte z interní paměti počítače nebo mobilního zařízení.
Cachování tedy po opakované návštěvě zvyšuje rychlost načítání webu. Cache se však nehodí
pro dynamické weby s neustále se měnícím obsahem, protože ve chvíli, kdy dojde k aktualizaci
obsahu na webu, je nutné cache promazat a prohlížeče ho musí stahovat znovu. V tomto případě
cache ztrácí význam. V situaci, kdy nedojde k vymazání cache nastává velký problém
a uživatelům bude servírován zastaralý obsah. (Akshi Kumar, 2018)
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Velmi přínosné je i asynchronní načítání skriptů pomocí Async atributu. Všechny
skripty, které webový prohlížeč načítá jsou považovány za DOM blockers. To znamená,
že v čase, kdy jsou skripty stahovány a spouštěny, dochází k zastavení vykreslování HTML kódu
a blokování vykreslení obsahu. Po načtení skriptů prohlížeč pokračuje v načítání HTML kódu.
Blokování vykreslení obsahu je velký problém, protože po tu dobu prohlížeč zobrazuje pouze
bílou obrazovku. To je pro uživatele nežádoucí. Řešením je načítání těchto skriptů asynchronně
pomocí async atributu. Pro použití stačí vložit do každého skriptu v hlavičce atribut async.
Obrázek 4 porovnává tagy <script> a <script async>. (swiftperformance.io, 2020)
Obrázek 4: Porovnání tagu <script> a <script async>

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020

Často využívané je i generování kritických CSS stylů. CSS styly totiž také blokují
vykreslení. Je tedy nutné tyto požadavky optimalizovat a minimalizovat dobu, po kterou bude
blokováno vykreslení obsahu. K tomu se používá generování kritických CSS stylů neboli
generování kritické CSS cesty. V praxi jde o vygenerování nezbytných souborů CSS
pro vykreslení hlavního obsahu. K tomu lze využít některý z online critical path CSS generátorů
nebo v případě použití Wordpressu lze použít plugin. Obrázek 5 porovnává vliv generování
kritických CSS stylů na rychlost načítání webu. (jecas.cz, 2014)

15

Obrázek 5: Vliv generování kritických CSS stylů na rychlost

Zdroj: developers.google.com, 2020

Další metodou je lazy loading, neboli odložené načítání. Je to technika, která má
při správném nastavení pozitivní vliv na uživatelský zážitek při procházení webových stránek.
V praxi jde o načtení pouze těch elementů, které jsou v aktuálním viewportu uživatele. To má
vysoce pozitivní vliv na rychlost načítání webu. Lazy loading se týká především načítání
obrázků, ale lze pomocí něj načítat i iframy a externí obsah či komplexní HTML. Přehnaná
aplikace lazy loadingu na web může však uživatelský zážitek pokazit. Pomocí lazy loadingu
se tedy doporučují načítat elementy blíže k patičce webu, aby nedocházelo k odloženému
načítání

obsahu

už

v době,

kdy

uživatel

stihl

doscrollovat

k žádanému

obsahu.

(vzhurudolu.cz, 2019)
Obrázky mají velký vliv na velikost stránky. Není tedy překvapením, že velikost obrázků
má vliv na rychlost načítání webu a řadí se mezi důležité metody optimalizace rychlosti webu.
Jako velmi vhodný nástroj se nabízí open source aplikace https://squoosh.app/, za kterou stojí
část vývojářů internetového prohlížeče Google Chrome. Squoosh umí obrázky optimalizovat
bezztrátovou kompresí, formátovat obrázky do libovolných formátů a přizpůsobovat jejich
rozlišení na šířku a výšku. (netlify.com, 2019)
Poslední zmíněná metoda optimalizace rychlosti se týká nastavení serveru, kde je web
hostován. HTTPS/2 je protokol obstarávající přenos dat mezi webovým klientem a serverem. Jde
o nástupce protokolu HTTP/1.1, který přenášel data sériově, tedy za sebou. HTTPS/2 protokol
data umí přenášet paralelně. Jednotlivé požadavky na sobě tedy nejsou závislé a mohou
se přenášet všechny ve stejný moment. Webové stránky provozované na serverech podporující
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protokol HTTPS/2 načítají podstatně rychleji právě díky paralelnímu přenosu dat. Podmínkou
využívání protokolu HTTPS/2 je mít na webu aktivovaný šifrovaný přenos dat pomocí SSL
certifikátu. Obrázek 6 prezentuje vliv protokolu HTTPS/2 a jeho možnost paralelního načítání
na rychlost webu. (Pollard, 2019)
Obrázek 6: Porovnání načítání HTTP 1.1 a HTTP/2

Zdroj: webpagetest.wedos.com, 2020

Rychlost načítání webu lze měřit pomocí různých nástrojů. Existuje nespočet měřících
webových stránek, které rychlost hodnotí pomyslnými stupnicemi a bodovým ohodnocením.
Spoustu webmasterů tyto stupnice považuje za důležité a snaží se web optimalizovat, tak
aby dostali absolutní skóre. Bohužel zapomínají, že optimalizace rychlosti webu byla vždy právě
o rychlosti načítání, nikoliv o dosažení vysokého skóre pomyslných stupnicí. Je proto nutné
zaměřit se právě rychlost načítání webu. K měření je proto velmi efektivní rozšíření „page load
time“ do prohlížečů Google Chrome, které měří rychlost načítání webu přímo z našeho počítače.
Jde tedy o autentické výsledky měřené za běžných uživatelských podmínek. Jako další efektivní
nástroj lze považovat nástroj https://webpagetest.wedos.com/, který webové stránky prochází
vícekrát. Můžeme tak snadno porovnat rychlost načtení při první návštěvě bez cache a po
opakovaných návštěvách se staženými soubory cache. Jednotlivé požadavky pak zpracovává
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do přehledné vizualizace a my tak snadno můžeme identifikovat požadavek, který například
blokuje vykreslení, nebo se načítá příliš dlouho. (webpagetest.org, 2020)
Off-page SEO faktory
V následující části práce autor popisuje off-page SEO optimalizaci. To jsou všechny akce
vykonávané mimo naše webové stránky, které mají za cíl zlepšit pozice ve výsledcích
vyhledávání. Off-page optimalizace zahrnuje zvyšování popularity, relevance, důvěryhodnosti
a autority naší webové stránky pomocí ostatních webových stránek, které na naší webovou stránku
odkazují, propagují ji nebo ručí za kvalitu našeho obsahu. (Kubíček, 2010)
Získávání zpětných odkazů je základem off-page SEO. Vyhledávače zpětné odkazy
používají jako indikátory kvality webu. To znamená, že pokud náš web bude mít vysoký počet
kvalitních zpětných odkazů, bude odměněn lepšími pozicemi ve vyhledávačích. Za kvalitní zpětný
odkaz lze považovat takový, který na náš web odkazuje z ostatních relevantních a důvěryhodných
webových stránek zaměřené na stejné téma jako naše webové stránky. Aby link předával hodnotu,
nesmí obsahovat atribut „nofollow“. Existují tři typy zpětných odkazů:
Přirozené odkazy – Všechny odkazy cílené na naše webové stránky bez vlastního zásahu.
Řekněme, že například skateboardista Pavel je spokojený se svým novým skateboardem a píše
na svém osobním blogu recenzi, kde ho doporučuje a odkazuje na prodejce. To je přirozený odkaz.
Ručně vytvořené odkazy – Úmyslné získávání zpětných odkazů na naše webové stránky.
Pokud například požádáme naše zákazníky, aby sdíleli náš obsah.
Vlastní odkazy – Všechny odkazy, které sami šíříme v komentářích na sociálních sítích,
fórech a komunitních webech. Při vysoké aktivitě tato technika vyhledávači může být vnímána
jako pokus o oklamání algoritmů a může dojít k penalizaci webu. (moz.com, 2020)
Lokální podniky by měly věnovat pozornost i lokálnímu SEO. Jde o techniku, která má
za cíl zvýšit viditelnost všech podniků, které se svými klienty komunikují z očí do očí. Většinou
jde o provozovny s vlastními fyzickými lokacemi. Například hotely, kamenné prodejny, zubní
ordinace nebo podniky poskytující služby působící v určitém geografickém okruhu. Tyto podniky
lze najít i jinými způsoby než v SERPU. A to například pomocí online map od Google nebo
Seznamu. Existuje také nespočet specializovaných internetových katalogů. Tyto katalogy podniky
mohou využít k oslovení potenciálních klientů, které se nachází poblíž našeho podniku. Například
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Firmy.cz, Trip Advisor, Foursquare nebo Yelp. Uživatelsky nejpopulárnější je však Google My
Business – (GMB). Ověřený firemní zápis v (GMB) nám otevírá nové možnosti, jak zviditelnit
podnik v Google mapách ale i v SERPU. V roce 2016 Google představil algoritmus „Possum“,
který povyšuje lokalitu podniků nad ostatní hodnotící faktory. Pokud tedy například vyhledáváme
železářství v Českých Budějovicích, vyhledávač nám na prvních pozicích nabídne tři podniky,
které se nachází nejblíže naší poloze. Jisté změny jsou u ubytovacích zařízení. V tomto případě
Google zobrazuje čtyři podniky a naše aktuální poloha nehraje tak důležitou roli. Tyto výsledky
bývají také nazývány „Google Local Pack“. (evisions.cz, 2017)
Obrázek 7: Google Local Pack

Zdroj: google.com, 2020

Měření výsledků optimalizace webu pro vyhledávače
Posledním krokem procesu optimalizace webu pro vyhledávače je měření výsledků.
Základní nástroj pro měření výkonnosti webu je Google Search Console, dříve známý jako
Google Webmaster Tool. Nástroj nám pomáhá lépe pochopit, jak vyhledávač Google vychází
s našim webem. Například nás upozorňuje na nedostatky v přístupnosti a rychlosti načítání
webu. Dále pomocí nástroje můžeme Googlu například poslat soubor sitemap v XML formátu
nebo v grafu sledovat průměrné pozice, míru prokliku, počet kliknutí a počet zobrazení stránky.
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Obrázek 8: Domovská stránka Google Search Console

Zdroj: search.google.com, 2020

Další důležitý nástroj pro měření výkonu webu je Google Analytics. Tento nástroj nám
pomáhá monitorovat návštěvnost webu a nespočet dalších metrik. Díky nástroji Analytics tak
lze také například sledovat, jak se uživatel na webu chová nebo z jakého zařízení web prohlíží.
(Shahzad et al., 2020)
Obrázek 9: Domovská stránka Google Analytics

Zdroj: analytics.google.com, 2020
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3.3 Výzkumný problém
Výzkumný problém č.1: Bude mít návrh nové webové prezentace vliv na počet uživatelů
na webu?
Výzkumný problém č.2: Bude mít implementace online rezervačního systému vliv na obsazenost
pokojů?
Výzkumný problém č.3: Bude mít vytvoření obsahu na novém webu v podobě dalších vstupních
webových stránek vliv na počet uživatelů na webu?
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3.4 Metodika práce
Při vypracovávání aplikační části bakalářské práce autor zvolil metodu sběru dat. Bude tedy
provedena analýza původní webové prezentace a autor identifikuje hlavní nedostatky v oblasti
designu. Přesněji bude zkoumána struktura a rozložení elementů na stránce. Obecně jde o nadpisy,
loga, grafické elementy a text. Analyzována bude i uživatelská přívětivost webu (UX). Konkrétně
budou zkoumány tlačítka a jejich rozmístění. Dále se autor zaměří na způsoby, jak web
návštěvníky informuje o zpracování souborů cookies. Autor bude věnovat pozornost i zhodnocení
procesu objednávky pobytu. Jednotlivé kroky objednávky ubytování budou také řádně
analyzovány. Na závěr bude zhodnocena kvalita optimalizace webu pro vyhledávače. Zkoumány
budou on-page a off-page faktory, které webovou stránku ovlivňují. Přesněji bude analyzován
obsah stránky a zdali byl tvořen na základě analýzy klíčových slov. Dále bude zkoumána kvalita
interního prolinkování webu, meta tagy a přítomnost strukturovaných dat. Patřičné úsilí bude
vynaloženo k analýze rychlosti načítání webu. Dále budou zkoumány zpětné odkazy a stáří
domény. Závěr analýzy se zaměří na Google My Business (GMB) firemní zápis a jeho
optimalizaci.
Následovat bude návrh a vlastní realizace nového webu s cílem zlepšení prezentace podniku
na internetu. Návrh webu bude realizován na základě zjištěných poznatků v teoretické části.
Na FTP serveru bude založena nová instalace redakčního systému Wordpress a následně
nainstalován page builder Elementor Pro. Pomocí builderu budou postupně tvořeny jednotlivé
webové stránky. Následovat bude kontrola korektního zobrazování stránek na všech zařízeních
a zaplnění webu obsahem. V dalším kroku bude na web nasazen rezervační systém, který hostům
umožňuje volbu vlastního pokoje a rezervaci pobytu v libovolném dostupném termínu.
Po dokončení webové prezentace se autor zaměří na optimalizaci webu pro vyhledávače - SEO.
V prvním kroku bude realizována analýza klíčových slov. Pomocí profilerů a excelu tedy dojde
k vytvoření dokumentu, který obsahuje všechny pro web důležité fráze. Obsah webu, title
a description budou následně optimalizovány dle klíčových slov v dokumentu. Důraz bude kladen
i na úpravu rozmístění elementů na úvodní stránce. Cílem těchto úprav bude maximalizovat dwell
time. Pro tento účel bude na web vloženo i video. Následně bude nainstalován plugin Swift
Performance a dojde k jeho optimálnímu nastavení pro zajištění větší rychlosti načítání webu.
V dalších krocích bude na web nainstalován plugin Yoast SEO, který autora upozorní na drobné
SEO nedostatky, týkající se stránky. Mezi poslední kroky optimalizace internetového marketingu
Pensionu Helena Honesová lze zařadit optimalizaci firemního zápisu Google My Business (GMB)
a sběr citací.
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Na závěr bude provedena komparace podílem, která porovnává rozdíly v počtu uživatelů
na webu a obsazenosti pokojů mezi původní webovou prezentací a novým webem.
Ve výzkumném problému č.1 bude podílem komparován počet uživatelů na původním
analyzovaném webu a nově vytvořené webové prezentaci. Měření probíhalo v roce 2018
na původním webu. A následně v roce 2019 po vytvoření nové webové prezentace a optimalizaci
úvodní stránky pro vyhledávače. Konkrétně bude zkoumáno sezonní období od 1. června
do 31. srpna, na které navazuje mimosezonní období od 1. září do 31. října. Smyslem výběru
tohoto období je minimalizace zkreslení počtu uživatelů vlivem roční doby. K měření počtu
uživatelů je použit měřící kód Google Analytics, který byl nasazen na webu. Nasbíraná data jsou
stažena z webu Google Analytics, dále budou zpracována do tabulky a grafu, který bude
znázorňovat meziroční změnu v počtu uživatelů na webu.
Ve výzkumném problému č.2 bude podílem komparována obsazenost kapacit pensionu.
Měření probíhalo ve stejném období, jako u výzkumného problému č.1. (tedy od 1. června
do 31. října v letech 2018 a 2019). Data obsazenosti byla získána z knihy ubytovaných Pensionu
Helena Honesová. Tato data budou zpracována do tabulek a z těch autor vytvoří grafy, které budou
znázorňovat meziroční změnu obsazenosti pokojů.
Výzkumný problém č.3 bude zaměřen opět na podílovou komparaci počtu uživatelů na webu.
Tentokrát bude ale komparován počet uživatelů na novém webu před a po vytvoření nových
vstupních stránek s obsahem. Proto pro výzkumný problém č.3 bylo vybráno měřené období
od 1. ledna do 1. března v letech 2019 a 2020. Důvodem volby rozdílného období u výzkumného
problému č.3 byl fakt, že dodatečné stránky s novým obsahem byly na web vytvářeny až
po 31. říjnu 2019. U výzkumného problému č.3 budou zvoleny stejné postupy jako u výzkumného
problému č.1. Počet uživatelů bude tedy opět měřen pomocí Google Analytics. Následně dojde
ke zpracování dat a vytvoření grafu, který bude znázorňovat meziroční změnu v počtu uživatelů
na webu.
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4 Aplikační část a diskuse výsledků
4.1 Aplikační část
V praktické části autor představuje podnik Pension Helena Honesová. Následně je
analyzována původní webová prezentace podniku. V další části autor využívá poznatků
z teoretické části a aplikuje dané techniky internetového marketingu na původní webovou
prezentaci pensionu s cílem zlepšit prezentaci podniku na internetu. Závěrečná část práce je
věnována vyhodnocení a porovnání výsledků původní webové prezentace s novým webem.

4.1.1 Představení podniku Pension Helena Honesová
Pension Helena Honesová byl otevřen v roce 2001 a nachází se v obci Horská Kvilda
v centrální části Národního parku Šumava. Pension je situován za lesíkem mimo hlavní silnici
a nabízí výhled do údolí Hamerského potoka a vrch Antýgl. V pensionu je poskytováno ubytování
v pěti samostatných pokojích s celkovou kapacitou dvanáct lůžek a možností využití dvou
přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou, kuchyňským pultem a dalším
potřebným příslušenstvím. Na pensionu se nevaří, proto hosté mohou využít společenskou
místnost a společnou kuchyňku s vařičem v přízemí. Hostům je dále k dispozici kolárna
s lyžárnou. V letních dnech mohou hosté také posedět u krbu v altánku. Vzhledem k tomu,
že podnik nenabízí možnost objednávky stravy a úklid na pokojích probíhá jedenkrát týdně,
pension podle specifikace CZ NACE spadá pod třídu 55109 – ostatní ubytovací zařízení.
Nesplňuje tedy kritéria hotelu, ale jen rekreačního ubytování.
Lokalita Horská Kvilda je turisticky velmi lukrativní, proto se v okolí pensionu Helena
Honesová nachází velmi vysoká konkurence. V okruhu 2 kilometrů od pensionu stojí 15 zařízení
nabízející ubytovací služby. Mezi největší konkurenty patří Hotel Rankl s vysokou kapacitou 65
lůžek a možností objednání stravy. Další významný konkurent je Penzion Horská Kvilda, který je
díky totožnému názvu s obcí velmi vyhledávaným a populárním ubytovacím zařízením.
Mezi silné stránky pensionu Helena Honesová lze zařadit fakt, že hostům nabízí ubytování
za nejnižší cenu v okolí. Za další silnou stránku můžeme považovat unikátní lokalitu pensionu.
Pension totiž leží mimo hlavní silnici za lesíkem. Navíc nabízí krásnou vyhlídku do údolí. Slabé
stránky pensionu jsou bezpochyby omezené možnosti stravování a stáří objektu. Pension od roku
2001 nebyl rekonstruován.
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4.1.2 Analýza internetového marketingu Pension Helena Honesová
V následující části autor provede podrobnou analýzu internetového marketingu Pensionu
Helena Honesová. Konkrétně je hodnocen design, technické zpracování a uživatelská přívětivost
(UX) jednotlivých webových stránek. UX je hodnoceno z pohledu uživatelů procházející web, ale
i z pohledu správce webu. Následuje zhodnocení procesu objednávky pobytu a v poslední řadě
se autor zaměřuje na vybrané on-page a off-page SEO faktory, které mohou ovlivňovat pozice
ve vyhledávačích.

4.1.2.1 Design, technické zpracování a UX původních webových stránek
Úvodní stránka webu působí jednodušeji. To nemusí být nutně na škodu, ale web tím
postrádá charakter. Výraznějším problémem je absence loga a nevhodně oříznutá úvodní
fotografie v „page hero“. Sekci, která by na první pohled měla zaujmout a vyzvat k další akci.
V další sekci následuje stručný popis lokality a nabídky služeb pensionu s nevhodnou volbou
nadpisu a strukturováním textu. Poslední zvýrazněná sekce nabádá k akci, ale bohužel chybí akční
tlačítko. Zápatí webu standardně obsahuje kontaktní údaje. Web ignoruje nařízení informovat
uživatele o používání souborů cookies a nenabízí tedy ani možnost s uchováváním souborů
cookies nesouhlasit. Web si alespoň zachoval responzivitu, která bohužel ani v roce 2020 není
samozřejmostí.
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Obrázek 10: Úvodní stránka webové prezentace před redesignem a SEO

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2018

Vedlejší stránka s ceníkem působí opět velice jednoduše. Po prozkoumání zdrojového
kódu webové stránky lze usoudit, že web funguje na redakčním systému Wordpress a využívá
neplacenou šablonu Zerif Lite. Pro všechny vedlejší stránky bylo zvoleno nevhodné rozložení
elementů s bočním widgetem, který obsahuje nerelevantní informace jako archiv článků a možnost
vyhledávání článků. Tyto prvky jsou spíše doménou blogů a na web lokálního podniku, který
pravidelně nepublikuje články s novým obsahem se nehodí. Snímek vedlejší stránky s ceníkem je
k nahlédnutí v příloze 1.
Galerie webu obsahuje pár fotografií bez popisu. Fotografie webu nejsou optimalizovány
ani komprimovány. Některé fotky se vlivem rozdílných rozměrů překrývají. Dále chybí možnost
rozkliknutí obrázku. Uživatel si tak fotku nemůže podrobněji prohlédnout. Fotografie interiéru
chybí úplně. Fotografie s webovou stránkou galerie je k nahlédnutí v příloze 2.
Stránka s informacemi o volných termínech působí strohým dojmem. Majitelka na webu
každý měsíc vypisuje volné termíny na následující měsíc. Většina ubytovacích zařízení sice své
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návštěvníky webu žádným způsobem o obsazenosti neinformuje, ale i přesto je tato metoda
vypisování volných termínů do odrážek velmi nepřehledná. Aktualizace volných termínů je navíc
relativně pracná, snažíme-li se udržovat seznam aktuální po každé nové rezervaci pobytu. Další
nedostatek tkví v tom, že termíny jsou z důvodu časové náročnosti vypisovány jen na měsíc
dopředu. V případě, že má tedy uživatel zájem o rezervaci pobytu na rok dopředu, musí
se na termín tázat. Zde se dostáváme k další komplikaci, tím je proces objednávky pobytu. Snímek
webové stránky s volnými termíny je k nahlédnutí v příloze 3.
4.1.2.2 Proces objednávky pobytu
Rezervace pobytu je umožněna pouze přes email nebo telefonní číslo. V době, kdy jsou
uživatelé zvyklí rezervovat si pobyt online přes platformy jako Booking.com nebo Hotels.com je
tato limitace velmi nešťastná. Blokové schéma zobrazuje zdlouhavý proces rezervace
a objednávky pobytu v případě, že volný termín není vypsán na webových stránkách.
Obrázek 11: Blokové schéma původního procesu rezervace při dostupném pokoji

Zdroj: vlastní zpracování, 2020

Z blokového schématu na obrázku 11 můžeme vidět, že v případě komunikace přes email
je proces objednávky pobytu časově velmi náročný, jak pro potenciálního hosta, tak majitele
ubytovacího zařízení. Dnešní generace od webových stránek očekává možnost interakce. Hosté
jsou tak díky popularitě platforem jako Booking.com zvyklí na možnost prohlédnout si nabízené
pokoje a rezervovat vybraný pokoj dle svého přání bez přílišné komunikace.
4.1.2.3 On-page a off-page SEO
Podle obsahu textu lze usoudit, že při tvorbě webu do úvahy nebyla brána analýza
klíčových slov. Struktura webu je rozvržena nevhodně, protože například kontaktní stránka úplně
chybí. Nadpisy jsou špatně formátované a interní prolinkování webu je nedostatečné. Meta tagy
při tvorbě webu nebyly vyplněny. Prohlížeče si tak musely vytvořit vlastní title a description
na základě úryvku z použitého textu. Strukturovaná data také nebyla vyplněna. Prohlížeče tak
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nemusí správně chápat, jaké informace chceme uživatelům zobrazovat. Web při tvorbě neprošel
ani žádným procesem optimalizace rychlosti načítání. Základním nedostatkem je absence cache.
Dále jsou data na webu přenášeny sériově pomocí starého protokolu HTTP 1.1. To značně snižuje
rychlost načítání stránky. Připojení k webu není ani šifrováno. Moderní webové prohlížeče
na to dnes již aktivně reagují a dávají uživateli najevo, že webová stránka není bezpečná.
Doména pensionhelenahones.cz je dle registru domén nic.cz registrována od roku 2005.
Tím doména získává lehkou konkurenční výhodu oproti ostatním doménám, protože stáří domény
je také jeden z hodnotících faktorů. Podle nástroje semrush.com na web k datu 4. 8. 2018
odkazovalo 547 zpětných odkazů z 24 webových stránek. Podnik měl sice vytvořený Google My
Business profil, avšak nebylo ověřeno jeho vlastnictví. Takže nebyly správně vypsány kategorie
a informace o podniku také nebyly řádně vyplněny. Profil nebyl doplněn fotografiemi a obsahoval
pouze dvě recenze, na které nikdo neodpověděl. Podnik se tedy nezobrazoval v Google Local Pack
a na Google mapách byl hůře dohledatelný.

4.1.3 Vlastní návrh a realizace nového webu a SEO strategie pro Pension
Helena Honesová
V následující části práce na základě analýzy starého designu webu a SEO autor navrhuje,
realizuje a analyzuje nová řešení, která mají cíl vylepšit prezentaci podniku na internetu. Vlastní
realizace nového webu byla prováděna během listopadu roku 2018.
4.1.3.1 Příprava a instalace redakčního systému na server
Nový web byl stejně, jako ten původní vytvořen pomocí redakčního systému Wordpress.
Přes FTP server nejprve došlo ke smazání všech souborů původní webové prezentace. Současně
byla promazána také databáze. Poté, co byla připravena půda pro nový web, autor z webu
https://cs.wordpress.org/download/ stáhl nejnovější verzi instalačního balíčku redakčního systému
Wordpress. Balíček byl rozbalen a soubory nakopírovány do kořenového adresáře na FTP serveru.
Poté na adrese webu Pensionu Helena Honesová autor pokračoval v instalaci a nastavení nového
webu. Při první návštěvě webu s novým redakčním systémem dochází k nastavení přihlašovacího
jména a hesla. V dalších krocích bylo třeba Wordpress spárovat se serverem. Do následujících polí
tedy byly vloženy údaje k databázi.
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Obrázek 12: Formulář s úvodním nastavením Wordpressu

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2019

Po úspěšném vyplnění formuláře a vytvoření databáze, web autora přesměroval
na přihlašovací stránku. Po přihlášení do administrace autor začal s instalací požadované šablony
a základních pluginů, které jsou nutné pro funkčnost webu. Pro web byla zvolena šablona
GeneratePress. Důvodem volby této šablony byla její nenáročnost. Základní instalace šablony totiž
nezabírá více než 30kB. Velikost šablony je také jeden z kritických faktorů, který je nutné brát
v potaz při optimalizaci rychlosti webu. Následovala instalace základních pluginů nutných
pro vytvoření designu webu. Nainstalován byl tedy plugin Elementor. Pomocí tohoto nástroje
došlo k vytvoření všech webových stránek.
4.1.3.2 Design, technické zpracování a UX nových webových stránek
Cílem designu webu bylo dostatečně uživatele seznámit s pensionem a usnadnit proces
rezervace pobytu přes online rezervační systém. Prezentace je v provozu na doméně
https://pensionhelenahones.cz/.
Na úvodní stránce byl vytvořen „page hero“ s čitelnou úvodní fotografií a popisem, který
uživatele ihned seznámí s obsahem webu. Nechybí akční tlačítko a možnost zobrazit si volné
termíny přímo v úvodu webu. Výrazným prvkem je vyhledávač volných termínů. Jeho funkce
spočívá v tom, že po zadání datumu příjezdu, datumu odjezdu a kliknutí na příslušné tlačítko jsou
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uživatelům nabídnuty všechny dostupné pokoje, které jsou v daném termínu k dispozici. I méně
technicky zdatný uživatel tedy ihned ví, zdali si bude moci pokoj rezervovat či nikoliv.
Obrázek 13: Page hero úvodní stránky nového webu

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

Další sekce úvodní stránky https://pensionhelenahones.cz/ obsahuje základní informace
o pensionu, jeho poloze a okolí. Tato sekce je doplněna opět akčním tlačítkem nabádající
k zobrazení volných termínů a fotogalerií. Následující sekce se již zabývá samotnými pokoji
na pensionu. Pokračuje podrobnější popis o cenách a kapacitách jednotlivých pokojů s odkazy
na samostatné stránky všech pokojů, kde si pokoj uživatel může snadno rezervovat online.
Navazující sekce prezentuje společenské prostory pensionu. Pod fotografie společných prostorů
bylo vloženo krátké video představující exteriér pensionu. Cílem tohoto videa je prodloužit dwell
time. Následují boxy, které mají za úkol vyzdvihnout výhody, které pension nabízí. Před zápatím
webu se nachází sekce s recenzemi z profilu Google My Business. K zobrazení recenzí na webu
byl použit plugin Google Reviews Widget. Samotné zápatí webu obsahuje veškeré kontaktní
informace, mapu a sociální sítě, na kterých je pension aktivní. Úvodní stránka také byla doplněna
o sticky menu s novým logem, odkazy na důležité sociální sítě a kontaktní stránku. Svou funkci
v headeru také zastává slogan „Ubytování na Šumavě s krásnou vyhlídkou do údolí“, který
představuje přidanou hodnotu pensionu.
Vedlejší stránka https://pensionhelenahones.cz/volne-pokoje/ s volnými termíny na webu
také zastává důležitou funkci. Návštěvníky webu totiž lze rozdělit na dvě skupiny. Uživatelé, kteří
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jsou rozhodnutí, kdy vyrazí na dovolenou a hledají tak přesný termín pobytu. Požadovaný termín
se například shoduje s dovolenou v práci nebo termínem letních prázdnin v kraji. Pro tyto
uživatele je nejsnadnější vyhledat volný termín pomocí vyhledávače pokojů na úvodní stránce.
Pomocí vyhledávače totiž snadno zjistí, jestli je pro ně specifický žádaný termín k dispozici.
V případě, že termín není k dispozici, mohou pokračovat na jiný web a hledat ubytování jinde. Pro
tyto uživatele tedy není vedlejší stránka s volnými termíny tolik důležitá. Naopak je velmi důležitá
pro druhou skupinu uživatelů. A to jsou lidé, kteří nejsou rozhodnutí kdy vyrazí na dovolenou
nebo pro ně termín pobytu nehraje roli. Pro tyto potenciální hosty vznikla vedlejší stránka, která
v úvodu disponuje kalendářem. Úkolem kalendáře je zobrazovat veškeré volné termíny všech
pokojů pohromadě. Uživateli tedy pouze stačí vybrat požadovaný měsíc pobytu a ihned vidí
všechny volné pokoje. Může si tak snáze vybrat volný termín i pokoj dle svého přání. Kalendář je
k nahlédnutí na obrázku 14. Další sekce vedlejší stránky se zabývají podrobnějším popisem
jednotlivých pokojů se samostatnými kalendáři pro přehled kapacit.
Obrázek 14: Hromadný kalendář s obsazeností všech pokojů

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

Samostatné stránky pokojů - např: https://pensionhelenahones.cz/ubytovani-horskakvilda-pokoj-c-1/ byly vytvořeny pro přehlednější prezentaci jednotlivých pokojů a možnost
jednoduché rezervace vybraného pokoje online. Do headeru stránky byla vložena fotografie, která
reprezentuje vybraný pokoj. Snímek byl doplněn hlavními atributy pokoje a akčními tlačítky
pro více informací a rezervaci.
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Obrázek 15: Page hero samostatné stránky pokojů nového webu

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

Další sekce se zabývá podrobným popisem vybavení pokoje a přehledem několika
fotografií. Následuje podrobný ceník pokoje a konečně rezervační formulář s interaktivními
kalendáři, ve kterých uživatel snadno vybere datum svého příjezdu a odjezdu. Po vyplnění
rezervačního formuláře je uživatel seznámen s přesnou cenou za pobyt a může tak akčním
tlačítkem potvrdit rezervaci. Méně technicky zdatní uživatelé si mohou přehrát gif s názornou
ukázkou rezervace pobytu nebo využít nabídky pod formulářem, která popisuje, jak rezervovat
pobyt telefonicky a pomocí emailu. Interaktivní kalendář je k nahlédnutí na obrázku 16. Velmi
důležitá je sekce s hromadnými kalendáři z vedlejší stránky s volnými termíny. Tako sekce
na stránce je pro případ, kdy si uživatel chce vybrat jiný pokoj. Aby nedošlo ke zmatkům, je
v tomto případě hromadný kalendář ochuzen o pokoj, na jehož stránce se uživatel právě nachází.
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Obrázek 16: Kalendář obsazenosti jednotlivých pokojů

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

Stránka https://pensionhelenahones.cz/darkovy-poukaz/ s možností objednávky dárkového
poukazu byla na web dodatečně přidána na přání hostů. Objednávka dárkového poukazu probíhá
přes formulář. Dárkový poukaz lze objednat vždy pro dvě osoby. Stačí vyplnit formulář a odeslat
objednávku. Uživateli do emailové schránky ihned dorazí dárkový poukaz v PDF formátu
s unikátním kódem a instrukcemi k platbě převodem přes účet. Po zaplacení požadované částky
může uživatel rezervovat pobyt přes rezervační systém a zadat kód poukazu do poznámky.
V případě, že dárkový poukaz není zaplacen do 15 dnů od objednávky. Je zneplatněn. K vytvoření
formuláře a zajištění funkčnosti byl použit plugin Formidable forms. Důvodem použití vybraného
pluginu byla možnost propojit formulář s pluginem E2Pdf, který zajištuje generování dárkového
poukazu a vkládá ho do emailové přílohy odesílané uživateli.
Obrázek 17: Automaticky generovaný dárkový poukaz s kódem

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

33

Kontaktní stránka https://pensionhelenahones.cz/kontakt-a-mapa/ na původní verzi webu
zcela chybí. Separátní kontaktní stránka je pro webové stránky velmi důležitá nejen kvůli autoritě
a důvěryhodnosti. Nová kontaktní stránka tedy obsahuje všechny důležité kontaktní informace
včetně mapy s přesnou lokací pensionu.
Po 31. říjnu 2019 byly vytvořeny ještě tři obsahové stránky. Jejich cílem je přilákat
pozornost, generovat potenciální zákazníky a zvyšovat povědomí o pensionu. První z nich je
informační webová stránka https://pensionhelenahones.cz/tipy-na-vylety-horska-kvilda/ s typy
na výlety v okolí pensionu. Na webové stránce je popisováno okolí pensionu a uživatel zde najde
typy kam vyrazit na výlet. Každá lokace je doplněna fotografií, stručným popisem, vzdáleností
od pensionu, náročností trasy, charakteristikou a odkazem na přesnou trasu na mapě. Další
obsahová stránka https://pensionhelenahones.cz/horska-kvilda/ popisuje obec Horská Kvilda a její
historii. Opět jde o jeden z nástrojů, jak na webové stránky pensionu přilákat potenciální hosty,
které se o Horskou Kvildu a její okolí zajímají. V poslední řadě byla na pension instalována
webkamera a vytvořena webová stránka https://pensionhelenahones.cz/webkamera-horskakvilda/ s aktuálními snímky z kamery. Tato stránka je v současnosti velmi populární a generuje
většinu návštěvníků webu. Výhled z webkamery doplňuje slogan pensionu „Ubytování na Šumavě
s krásnou vyhlídkou do údolí“. Uživatelé se tak o výhledu mohou přesvědčit sami. K webkameře
byl vložen popis znázorňující, které pokoje konkrétně danou vyhlídku nabízí. Vložení webkamery
na web tedy přineslo spoustu výhod. Mimo vyšší návštěvnost webu je to i vysoký počet odkazů
směřující na web pensionu z různých meteorologických serverů specializující se na počasí
a webkamery.
4.1.3.3 Inovovaný proces objednávky pobytu
Rezervace pokoje přes email a telefon je sice stále možná, ale větší část uživatelů dává
přednost objednávce pobytu přes online rezervační formulář. Nový způsob rezervace šetří čas
oběma stranám. V blokovém schématu na obrázku 18 můžeme vidět, že došlo ke zkrácení
rezervačního procesu z původních šesti kroků na pouhé dva.
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Obrázek 18: Blokové schéma inovovaného procesu rezervace pokoje

Zdroj: Vlastní zpracování, 2020

K zjednodušení procesu rezervace pobytu je využíván plugin WP Booking system.
Potenciální hosté tedy mohou snadno vyhledat termín ve vyhledávači volných termínů nebo přímo
v kalendáři.
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a rovnou
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Majitelka

pensionu si při spravování volných termínů také usnadní práci. Díky jednoduchému rozhraní má
obsazenost pokojů pod kontrolou a veškeré rezervace může libovolně editovat. Na obrázku 19
můžeme vidět ukázku správy obsazenosti pokoje č.1 na Pensionu Helena Honesová pomocí
pluginu WP Booking system.
Obrázek 19: Administrace Wordpressu a správa rezervací

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

Po levé straně na černém pruhu se nachází sloupcové menu Wordpressu s ostatními
funkcemi redakčního systému. Dle indikátoru v menu můžeme vidět, že se právě pohybujeme
ve správě rezervací. Ve vrchní části vidíme název kalendáře. Následují poslední rezervace pokoje
č.1 a v zápatí webu již vidíme kalendář informující o obsazenosti a jednotlivé dny, u kterých
můžeme spravovat obsazenost.
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4.1.3.4 Inovované SEO na novém webu
Následující část práce se zabývá optimalizací nového webu pro vyhledávače. V textu autor
aplikuje metody popsané v teoretické části. Základem pro úspěšnou optimalizaci pro vyhledávače
je analýza klíčových slov. Proto je v následující části práce popsána jako první. Optimalizace
úvodní stránky pro vyhledávače probíhala od listopadu 2018 do ledna 2019.
Analýza klíčových slov
Autor pro vyhledání relevantních klíčových slov, vztahující se k tématu webu použil
profiler marketingminer.com. Z profileru byla získána data pro vyhledávač Google. Pro výsledky
z vyhledávače Seznam byl použit nástroj sklik.cz. Tabulka je doplněna i o klíčové fráze
pro obsahové stránky, které byly vytvořeny po redesignu webu a optimalizaci úvodní stránky
pro vyhledávače po 31. říjnu 2019. Vybrána byla pouze ta nejdůležitější klíčová slova. Také došlo
ke sloučení duplicit a podobných dotazů. V tabulce navíc nejsou uváděna klíčová slova, která mají
měsíční hledanost nižší než 10. Dle nástroje Semrush.com jsou webové stránky k datu 4.3.2020
hodnoceny pro 78 klíčových slov, větší část z nich však nepřesáhne požadovanou měsíční
hledanost. Tato klíčová slova nejsou v tabulce obsaženy.
Tabulka 2: Dataset s výsledkem analýzy klíčových slov
Hledanost Hledanost
Klíčová slova
Google
Seznam Cílová stránka
/měsíc
/měsíc
https://pensionhelenahones.cz/webkamera-horska-kvilda/
webkamera kvilda
1950
2467
https://pensionhelenahones.cz/horska-kvilda/
horská kvilda
870
450
https://pensionhelenahones.cz/
ubytování horská kvilda
560
174
https://pensionhelenahones.cz/webkamera-horska-kvilda/
počasí horská kvilda
320
126
https://pensionhelenahones.cz/
penzion horská kvilda
100
75
https://pensionhelenahones.cz/tipy-na-vylety-horska-kvilda/
horská kvilda výlety
30
15
https://pensionhelenahones.cz/
penzion helena honesová
10
31
Zdroj: Vlastní zpracování na základě marketingminer.com a sklik.cz, 2020
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Inovované on-page SEO
V následující části práce se autor zabývá on-page SEO faktory. Mezi vybrané faktory autor
řadí tvorbu obsahu a optimalizaci klíčových slov, správné nastavení struktury nadpisů
a formátování textu, interní prolinkování webu, optimalizaci obrázků, nastavení metatagů, výběr
strukturovaných dat a v poslední řadě optimalizaci rychlosti načítání webu.
Inovované on-page SEO na úvodní stránce
Následující odstavec se zabývá popisem on-page SEO technik, které byly použity
na úvodní stránce https://pensionhelenahones.cz/. Dle analýzy klíčových slov autor začal tvořit
obsah webu. Cílem bylo na úvodní stránce obsáhnout klíčové fráze „ubytování horská kvilda“,
“penzion horská kvilda“ a “penzion helena honesová“. Jako jediný <h1> nadpis byla zvolena fráze
„ubytování horská kvilda“. Kompletní struktura nadpisů je k nahlédnutí v příloze 4. Úvodní
stránka obsahuje veškeré informace o pensionu. Uživatel se tak dozví vše, co by měl o ubytování
vědět, aniž by musel procházet další stránky. Tato taktika byla zvolena z důvodu, protože
obsahově plnější stránky získávají lepší hodnocení od vyhledávačů a mohou být hodnoceny
pro více klíčových slov. Žádné jiné ubytovací zařízení na Horské Kvildě v současnosti nepopisuje
veškeré informace o ubytování na úvodní stránce. U konkurentů se k daným informacím musí
uživatel proklikat. Veškerý obsah na úvodní stránce je také spojen s potenciálně vyšším dwell
time. K dodatečnému podpoření vyššího dwell time bylo na web přiloženo i video popisující okolí
penzionu. Do textu byly také vloženy interní a externí odkazy, které uživatelům mohou doplnit
důležité informace. Interní odkazy míří na samostatné stránky s jednotlivými pokoji. Externí
odkazy uživatelům zase odpoví na otázky, kde najdou nejbližší obchod s potravinami nebo jaký
potok teče v údolí pod pensionem.
Metatagy title a description byly také vytvořeny na základě analýzy klíčových slov. Pro
web byla jako nejdůležitější určena fráze „ubytování horská kvilda“ a tak byla zařazena na začátek
nadpisu. Autor danou frázi doplnil o informaci, že pension nabízí vyhlídku do údolí. Cílem
nadpisu je uživatele zaujmout a nabídnout mu něco, co konkurence v okolí nenabízí. Z důvodu
omezeného prostoru 600 pixelů byl autor nucen zkrátit název na Pension Helena Hones. To ale
vůbec není na škodu, protože se nyní název shoduje s URL webu. Metatag description v úvodu
znovu používá vybrané klíčové slovo a specifikuje lokaci pensionu. V závěru popisku je doplněna
informace o možnost rezervace pobytu online.
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Obrázek 20: Metatag title a description na pensionhelenahones.cz

Zdroj: google.com, 2020

Inovované on-page SEO celého webu
Následující odstavce popisují on-page SEO techniky, které se týkají celého webu.
Strukturovaná data byla do webu vloženy ve formátu JSON-LD. Autor zvolil schéma typ „Hotel“.
Pomocí tohoto schéma typu bylo možné vyhledávačům snáze sdělit informace týkající
se ubytování. Například: cenový rozsah, kontaktní údaje nebo poloha. Veškerá strukturovaná data
jsou k nahlédnutí v příloze 5.
Na optimalizaci rychlosti webu byl kladen velký důraz. Webové stránky bylo nutné
patřičně zrychlit, protože rezervační systém s kalendáři a vyhledávačem volných termínů načítání
webu závažně zpomaloval. K optimalizaci webu byl použit plugin Swift Performance. Z pohledu
optimalizace rychlosti webu jde o velmi všestranný nástroj a nabízí desítky nastavení, které mohou
web zrychlit nebo zcela rozbít. Nastavení pluginu je tedy nutné věnovat pozornost se zvýšenou
opatrností. Níže autor popisuje konkrétní vybrané možnosti optimalizace, které plugin nabízí. Tyto
techniky byly podrobněji popsány v teoretické části.
Na web bylo nasazeno cachování, avšak jak již bylo zmíněno v teoretické části, cache
se nehodí pro dynamické weby s neustále se měnícím obsahem, protože ve chvíli, kdy dojde
k aktualizaci obsahu na webu, je nutné cache promazat a prohlížeče ho musí stahovat znovu.
V situaci, kdy nedojde k vymazání cache nastává velký problém a uživatelům bude servírován
zastaralý obsah. Tento nešvar se dotýká i rezervačního systému na webu. Hrozí situace, kdy
uživateli A prohlížeč naservíruje cachovanou stránku, která v kalendáři zobrazuje dostupný
termín. Mezitím však jiný uživatel B pobyt ve vybraném termínu rezervuje. U prvního uživatele
A se však změna v kalendáři neprojeví, protože je mu servírován cachovaný obsah a má možnost
pobyt stále rezervovat. Pokud tedy uživatel A provede rezervaci ve stejný termín jako uživatel
B, nastává závažný problém, protože nám v jednom termínu pobyt rezervovali dva uživatelé.
Použitý plugin Swift Performance však nabízí unikátní funkci „lazyload elements“, která umí
na cachovaných stránkách dynamický obsah aktualizovat pomocí AJAX požadavků, poté co bylo
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načítání cachovaného obsahu dokončeno. Tato funkce je naprosto klíčová pro správné fungování
rezervačních kalendářů, které musí vždy zobrazovat aktuální data.
Dále bylo aplikováno asynchronní načítání skriptů pomocí async atributu. Místo
komplikovaného nastavování každé stránky autor opět využívá funkce pluginu Swift
Performance, který si s asynchronním načítáním skriptů umí poradit samostatně.
Důležité je i generování kritických CSS stylů. Autor k vygenerování souborů opět použil
plugin Swift Performance. Vygenerované kritické CSS se vlivem nastavení pluginu načítá
v hlavičce se základním obsahem webu a zbývající CSS je vykresleno později na pozadí.
Minimalizuje se tak blokování vykreslení obsahu.
Webová stránka využívá také lazy loading. Wordpress nabízí nespočet nástrojů, které si
s lazy loadingem poradí. Danou funkci umí i používaný plugin Swift Performance. Pro tentokrát
ale autor používá plugin WP Smush, který dosahuje lepších výsledků než Swift Performance.
Lazy loading byl použit pouze pro odložené načtení galerie na úvodní stránce.
Komprimace obrázků byla provedena pomocí online nástroje https://squoosh.app/.
K dosažení nejmenší velikosti obrázku a zachování uspokojivé kvality pixelů autor používá
formát MozJPEG u všech obrázků, které neobsahují průhledné pixely. U obrázků s průhlednými
pixely je použit formát Browser PNG. Rozlišení obrázků je nastaveno tak, aby nepřesáhlo
1920x1080 pixelů. Wordpress si následně stejně sám vytváří náhledové obrázky v požadovaných
rozlišeních, které si šablona zobrazuje dle potřeby. Pro dosažení maximální optimalizace jsou
tyto náhledové obrázky ještě jednou optimalizovány přímo v redakčním systému pomocí pluginu
Shortpixel.
Mnoho

užitku

přinesla

i aktivace

HTTPS/2

na serveru.

Webová

stránka

pensionhelenahones.cz byla v minulosti provozována na serverech bez podpory HTTPS/2.
Webové stránky byly tedy po žádosti na provozovatele serverů přesunuty na nový server, který
výhody HTTPS/2 nabízí. Zároveň byl na web instalován SSL certifikát a všechny stránky webu
přesměrovány na HTTPS/2.
Plugin Swift Performance nabízí i možnost minifikace HTML kódu a spojení CSS stylů
a skriptů do jednoho požadavku. Při povolení těchto funkcí často dochází k poškození kódu
a webová stránka se nemusí načítat korektně. V případě https://pensionhelenahones.cz/ však
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k žádnému poškození kódu nedošlo. Počet požadavků byl tedy snížen z původních 72 na nových
38.
Následující odstavec je věnován zhodnocení výsledku optimalizace rychlosti načítání
webu. K měření byl použit nástroj https://webpagetest.wedos.com/, protože webové stránky
prochází vícekrát. Můžeme tak eliminovat možné odchylky, které mohou vzniknout důsledkem
horší kvality internetového připojení a dalších vlivů. Dále nástroj nabízí možnost měřit rychlost
z lokality v České republice. Rychlost webu tudíž tak není zkreslena vlivem vysoké vzdálenosti
od serveru. Měřena byla rychlost nové webové prezentace před optimalizací rychlosti a po
optimalizaci.
Obrázek 21: Vliv optimalizace rychlosti na načítání webu

Zdroj: webpagetest.wedos.com, 2020

Z grafů na obrázku 21 je na první pohled patrný nižší počet požadavků po optimalizaci.
Počet požadavků byl snížen díky minifikaci a spojování kódu. Lazy loading se v grafu také
projevuje. Optimalizovaná stránka již nenačítá všechny obrázky z galerie. To je patrné ze spodní
části grafu optimalizovaného webu, protože fialové požadavky, znázorňující obrázky zde chybí.
Tyto obrázky jsou načteny až později, po vykreslení „page hero“. V grafu je viditelné
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i asynchronní načítání skriptů pomocí async atributu. V grafu neoptimalizovaného webu vlevo
můžeme v čase 1.75 vteřiny vidět fialový sloupec. Ten znázorňuje čas, kdy byly načteny skripty.
V grafu optimalizovaného webu tento sloupec chybí, protože skripty jsou načítány asynchronně
hned v prvním požadavku. Kompletní vykreslení stránky znázorňuje modrý pruh. Z obrázku
můžeme vidět, že u optimalizovaného webu dojde ke kompletnímu vykreslení stránky mnohem
dříve než v případě neoptimalizovaného webu. To je zapříčiněno tím, že část požadavků není
nutná pro vykreslení požadované stránky. Proto byly přesunuty na konec a jsou načítány až
v patičce. Během této doby již uživatel může stránku libovolně procházet.
Inovované off-page SEO
V následujících odstavcích jsou popsány off-page SEO techniky, které byly aplikovány
na nový web. Konkrétně šlo o optimalizaci Google My Business (GMB) firemního profilu
a sbírání citací.
Cílem optimalizace Google My Business profilu bylo zajistit zobrazování podniku
v „Google Local Pack“. Firemní (GMB) zápis pensionu byl tedy ověřen. Ověření v minulosti
zahrnovalo pouze zapsaní kódu, který byl majiteli doručen SMS zprávou. V současnosti je nutné
zadat do administrace kód, který po zaslání požadavku dorazí poštou na místo provozovny. Dále
je nutné dbát na správné vyplnění informací o podniku. To zahrnuje zalistování ve správných
kategoriích, vyplněné hodnocení, štítky, nadepsaná otevírací doba a nabízené služby. Firemní
zápis byl také doplněn o fotografie interiéru a exteriéru pensionu. Velmi důležité je sbírat recenze
a odpovídat na ně. Na všechny pokoje pensionu tedy byly umístěny informační cedulky s heslem
na Wi-Fi a dalšími užitečnými informacemi. Mezi informacemi host na cedulce najde i QR kód
s odkazem na napsání recenze na pension. Všechny recenze jsou následně automaticky
zobrazovány na webových stránkách. Jak již bylo zmíněno v popisu nového designu webu,
pro zobrazování recenzí v zápatí každé stránky byl použit Plugin Google Reviews Widget, který
přebírá recenze z Google My Business profilu.
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Obrázek 22: Administrace Google My Business profilu

Zdroj: business.google.com, 2020
Další důležitý faktor je sbírání citací. K získávání citací nám pomáhá právě i firemní zápis
v Google My Business, ale může to být i jakýkoliv jiný web, který zmiňuje jméno našeho podniku
- (Name), adresu - (Address) nebo telefonní číslo - (Phone). Tato svatá trojice bývá ve zkratce
nazývána (NAP). Je důležité dbát na to, aby tyto údaje byly vždy naprosto konzistentní
a ve stejném formátu na všech webech. V České republice je získávání citací o něco složitější než
například v USA. Většina populárních služeb jako Mapquest, Yellow Pages, Manta nebo Yahoo
Small Business u nás nejsou k dispozici. Je tedy nutné vyhledat kvalitní oborové katalogy
dostupné v Čechách. Pension byl proto zapsán v katalogu yelp.cz, firmy.cz, tripadvisor.cz, echalupy.cz a hotelypenziony.cz.
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Obrázek 23: Pension v Google Local Pack

Zdroj: google.com, 2020

Závěrečné instalace doplňujících pluginů
Na závěr bylo na web nainstalováno několik dodatečných pluginů. Mezi tyto pluginy patří
nástroj Yoast SEO, AMP, Glue for Yoast SEO a AMP a Flying pages by WP Speed Matters.
Plugin „Yoast SEO“ slouží jako asistent a pomáhá na jednotlivých webových stránkách
najít SEO nedostatky v obsahu. Po prvotní konfiguraci pluginu autor začal upravovat jednotlivé
stránky na základě doporučení plynoucích z pluginu. Při práci s pluginem je v první řadě nutné
do příslušného pole doplnit hlavní klíčové fráze, aby plugin mohl zobrazovat tipy na zlepšení
optimalizace. Plugin následně analyzuje webovou stránku a zobrazuje upozornění v jakých
oblastech je prostor pro zlepšení. Obrázek 24 prezentuje analýzu úvodní webové stránky, která
byla optimalizována pro klíčovou frázi „ubytování Horská Kvilda“.
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Obrázek 24: Analýza úvodní stránky od pluginu Yoast SEO

Zdroj: pensionhelenahones.cz, 2020

Plugin analyzuje kvalitu a relevanci externích odkazů, kvalitu interního prolinkování
a další detaily jako je použití vybrané klíčové fráze v hlavním nadpisu a úvodu stránky. Zkoumána
byla i délka klíčové fráze a zdali byla použita v meta description. Analyzovány byly i obrázky
a správnost vyplnění ALT atributu. V analýze je dále zkoumána i délka textu a SEO titulku.
V dalších částech analýzy plugin hodnotil délku vět a jednotlivých odstavců. Důraz byl kladen
i na správnou strukturu nadpisů.
Dále byl na web nainstalován plugin „AMP“. Tento plugin umí jednoduché obsahové
stránky převést na designově ještě jednodušší stránky a zrychlit tak načítání těchto stránek
na mobilních

zařízeních.

Konkrétně

byl

plugin

použit

pro

jedinou

stránku

https://pensionhelenahones.cz/horska-kvilda, která popisuje obec Horská Kvilda. Na mobilních
zařízení tedy stránka načítá v očesaném designu, avšak článek načítá velmi rychle i při pomalejším
internetovém připojení. Vyhledávač Google navíc odměňuje stránky využívající technologii AMP
(Accelerated Mobile Pages) a proto v SERPU u bloku s odkazem na webovou stránku zobrazuje
ikonku blesku. Stránky s AMP jsou navíc u mobilního vyhledávání upřednostňovány
před stránkami bez AMP. AMP stránku si lze prohlédnouti na počítači. Stačí přejít na adresu
https://pensionhelenahones.cz/horska-kvilda/amp.
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Obrázek 25: Výsledek vyhledávání stránky s AMP

Zdroj: google.com, 2020

Plugin „Glue for Yoast SEO a AMP“ doplňuje plugin „AMP“ a zajišťuje správnou
funkčnost a spolupráci pluginů „Yoast SEO“ a „AMP“. Vzhledem k tomu, že Plugin „Yoast SEO“
slouží i k nastavování title a description, tak je třeba zajistit, aby bylo správné title a description
přiřazeno i stránce ve verzi AMP. To právě obstarává plugin „Glue for Yoast SEO a AMP“.
Poslední velmi přínosný plugin je „Flying pages by WP Speed Matters“. Plugin do webové
stránky vkládá jednoduchý JavaScript kód o velikosti 1kB, který přednačítá vedlejší webové
stránky předtím, než na ně uživatel klikne. V praxi to funguje tak, že po načtení úvodní stránky
dojde k postupnému stažení souborů vedlejších stránek do mezipaměti prohlížeče. Vlivem toho
vedlejší stránky načítají mnohem rychleji již při první návštěvě i když prohlížeč nemá stránky
nacachované. Plugin nabízí rozsáhlá nastavení a správnou konfigurací lze tak zamezit
nadměrnému zatěžování serveru.
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4.2 Diskuse výsledků
Výzkumný problém č.1 Bude mít návrh nové webové prezentace vliv na počet uživatelů
na webu?
Výzkumný problém č.2 Bude mít implementace online rezervačního systému vliv na obsazenost
pokojů?
Výzkumný problém č.3 Bude mít vytvoření obsahu na novém webu v podobě dalších vstupních
webových stránek vliv na počet uživatelů na webu?

4.2.1 Zkoumané období
Počet uživatelů na webu byl pro výzkumný problém č.1 a č.2 zkoumán v roce 2018
na starém webu. A po redesignu a optimalizaci úvodní stránky pro vyhledávače v roce 2019.
Konkrétně bylo zkoumáno sezonní období od 1. června do 31. srpna, na které navazovalo
mimosezonní období od 1. září do 31. října. Smyslem výběru tohoto období je minimalizace
zkreslení počtu uživatelů vlivem roční doby. Pro výzkumný problém č.3 bylo vybráno období
od 1. ledna do 1. března v letech 2019 a 2020. Důvodem volby rozdílného období u výzkumného
problému č.3 byl fakt, že dodatečný obsah byl na web vytvářen až po 31. říjnu 2019. Porovnává
se tedy počet uživatelů na webu před vytvořením obsahových stránek na začátku roku 2019 a po
vytvoření obsahových stránek na začátku roku 2020.

4.2.2 Výzkumný problém č.1
Na základě dat z měřícího kódu z aplikace Google Analytics vloženého na webu autor
zjistil, že nová webová prezentace měla pozitivní vliv na počet uživatelů na webu. V grafu
můžeme vidět, že k nejvyššímu nárůstu návštěvnosti došlo přes letní sezónu, kdy je v lokalitě
pensionu největší poptávka po ubytování. V mimosezonním období už k tak dramatickému
nárůstu nedošlo. To je pravděpodobně způsobeno menším zájmem o pobyty po letních
prázdninách v chladnějším podzimním období. V polovině října 2019 web dokonce vykazoval
nižší počet uživatelů než předchozí rok.
Během roku 2018 v měřeném období od 1. 7. do 31. 10. web navštívilo 1826 jedinečných
uživatelů. V roce 2019 ve stejném období na web zavítalo 5560 jedinečných uživatelů. To
znamená, že došlo k celkovému nárůstu o 204,49 %.
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Obrázek 26: Počet uživatelů na webu před optimalizací a po optimalizaci

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Google Analytics, 2020

4.2.3 Výzkumný problém č.2
Dle grafu, který prezentuje celkovou obsazenost můžeme usoudit, že po implementaci
nového rezervačního systému, který zjednodušuje proces objednávky pobytu, došlo ke zvýšení
obsazenosti všech pokojů. Obsazenost pokojů byla meziročně v letech 2018 a 2019 měřena
v období od 1. 7. do 31. 10. Obsazenost pokojů průměrně narostla o 16,4 %. Nutné dodat,
že pension si už v roce 2018 během letní sezóny vedl v obsazenosti velmi dobře. Například v srpnu
roku 2018 všechny pokoje, kromě pokoje č.5, stejně dosahovaly 100% obsazenosti. V podobně
vysokých hodnotách okolo 90% obsazenosti se pokoje držely i během července 2018. Zde tedy
nebylo moc prostoru k růstu. V roce 2019 po zavedení nového rezervačního systému v tomto
letním období pokoje dosahovaly 100% obsazenosti v červenci i srpnu.
Nejvyšší nárůst obsazenosti byl však zaznamenáván v mimosezonním období během září
a října. Kdy meziročně v letech 2018 a 2019 došlo k znatelnějším nárůstům. Tabulky
s podrobnými daty, znázorňující obsazenost jednotlivých měsíců, jsou k nahlédnutí v příloze 6
pro rok 2018. Dále v příloze 7 pro rok 2019 a na závěr v příloze 8, která jednotlivé měsíce shrnuje
a porovnává meziroční nárůsty obsazenosti jednotlivých pokojů.
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Obrázek 27: Obsazenost pokojů před a po implementaci online rezervačního systému

Zdroj: Vlastní zpracování na základě návštěvní knihy Pensionu Helena Honesová, 2020

4.2.4 Výzkumný problém č.3
Po 31. říjnu 2019 byly na web přidány tři stránky s obsahem. Jejich cílem bylo zvýšit
návštěvnost webu. Dle dat v grafu můžeme vidět, že nové stránky s obsahem návštěvnost webu
v meziročním období opravdu zvýšily. Za rok 2019 v měřeném období od 1. 1. do 1. 3. web
navštívilo 1667 uživatelů. V roce 2020 po přidání tří obsahových stránek na web ve vybraném
období od 1. 1. do 1. 3. zavítalo 2556 uživatelů. To je nárůst o 53,33 %. Na růstu počtu uživatelů
měla největší podíl stránka s webkamerou zobrazující aktuální výhled z pensionu.
Obrázek 28: Počet uživatelů na webu před a po přidání nových stránek s obsahem

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Google Analytics 2020
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4.3 Návrhy opatření
Opatření byla popsána a zároveň realizována v aplikační části práce. Výsledná webová
prezentace je k nahlédnutí na https://pensionhelenahones.cz/. V následujícím textu jsou
popisována dodatečná opatření, která vyplívají z porovnání původní a navržené verze.
Mezi tato dodatečná opatření autor zahrnuje založení profilu na portálu booking.com.
Rezervační systém na webových stránkách lze totiž oboustranně propojit se systémy Bookingu.
V následujících řádcích autor popisuje, proč v případě Pensionu Helena Honesová je
spolupráce s Bookingem dobrá volba. Termíny během hlavní letní a zimní sezóny jsou téměř
na 100 % obsazeny. Pension je tedy schopný bezproblémově fungovat i bez portálu Booking.
Přesto by však využití Bookingu mohlo pomoci se zvýšením obsazenosti v obdobích mimo
sezónu. Pension si díky realizovaným opatřením, které byly v zmíněny v aplikační části práce,
vybudoval stabilní základnu hostů. Pension dále posiluje svoji image a doména
pensionhelenahones.cz má relativně vysokou autoritu. Stálí hosté web již dobře znají a vědí,
že pension nabízí možnost rezervace pobytu online na vlastních webových stránkách. Proto
založení profilu na Bookingu podnik nemůže nijak ohrozit. Ceny ubytování na portálu Booking
by byly navýšeny o 15% provizi, kterou musí majitel podniku odvádět za každou získanou
rezervaci přes Booking. Stálí klienti, kteří ví, že web pensionhelenahones.cz umožňuje
rezervaci pobytu online budou pobyty dále rezervovat přes vlastní rezervační systém pensionu,
protože tím zároveň ušetří 15 %. Booking pensionu tak nebude přebírat stálé klienty. Naopak
by mohl pomoci získat nové hosty a obsadit tak mimosezonní termíny, protože Booking je
ve světě velmi populární a využívaný rezervační systém pro last minute rezervace.
V následujícím odstavci autor popisuje, jaké nevýhody by Booking mohl přinést, pokud
by podnik svou činnost zahájil pouze ve spolupráci s Bookingem a nevěnoval by pozornost
opatřením zmíněným v aplikační části práce. Následuje příklad. Řekněme, že jsme si zřídili
nové ubytovací zařízení „ubytování U Matyldy“. Podnik je nově otevřen a nemá vybudovanou
stabilní základnu hostů. Chceme tak rychle získat hosty a obsadit kapacity. Ubytovací zařízení
tedy zapíšeme na Booking. V tuto chvíli se sice relativně rychle mohou objevovat noví hosté,
ale pokud ubytovací zařízení nemá vlastní webové stránky a nebuduje si vlastní image, tak host
ubytování U Matyldy bude mít vždy spojené jen s Bookingem. Vlastní značka se v této situaci
buduje hůře. I kdyby později byly založeny webové stránky, budou zastíněny rezervačním
portálem Bookingu, jehož doména má mnohem větší autoritu. Většina rezervací bude tedy
plynout z portálu Booking, kde majitel podniku musí za každou rezervaci odvádět 15% provizi
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Bookingu. V případě, že by se majitel podniku rozhodl s Bookingem přerušit spolupráci. Je
pravděpodobné, že zájem o ubytování rapidně klesne, protože podnik byl známý pouze díky
Bookingu.
Za další možné opatření autor považuje propojení rezervačního systému s online platební
bránou. Hosté by tak mohli platit platební kartou online. Využívaný rezervační systém WP
Booking system umožňuje využití platební brány GoPay, která patří mezi nejpopulárnější
platební systémy ve střední a východní Evropě. Pro aktivaci platební brány na webu je nutné
vytvořit účet na portálu GoPay. Schválení registrace trvá zpravidla 3 pracovní dny. Dále je
nutné v nastavení pluginu WP Booking system aktivovat platby kartou a zadat API klíče
od GoPay. Následně by bylo vhodné provést pár testovacích transakcí a ověřit, zdali systém
plateb funguje korektně. Implementace platební brány by s čekací dobou na schválení
registrace ze strany GoPay a testování funkčnosti neměla zabrat více než 4 dny. Finanční
náklady na založení platební brány jsou spjaty s provozem samotného rezervačního systému
WP Booking system. Pro zachování funkčnosti a maximálního zabezpečení je třeba plugin
pravidelně aktualizovat. Aktualizace softwaru budou k dispozici v případě, že bude hrazen
poplatek 2100 Kč ročně. V současnosti platby za pobyt na pensionu fungují dle domluvy –
převodem přes účet nebo hotově na místě.
Jako další opatření autor navrhuje pořízení nového Wi-Fi routeru, který by umožňoval
založení tzv. captive portálu. Captive portály využívá například společnost České dráhy
ve svých vlacích. Jde o webovou stránku, přes kterou uživatelé musí projít a ve většině případů
souhlasit s určitými podmínkami, aby mohli využívat služby internetového připojení
ve vlacích. Captive portály mezi uživateli nejsou vůbec oblíbené, protože je to omezování jejich
svobody. Captive portál na pensionu by ale uživatele nijak neomezoval. Smyslem by bylo
pouze zobrazení domovské stránky všem uživatelům připojených na Wi-Fi pensionu. Nikdo by
nebyl nucen cokoliv potvrzovat a s čímkoliv souhlasit. Webová stránka by obsahovala důležité
informace, které by uživatel měl vědět. Prakticky by šlo o webovou stránku obsahově podobnou
informační cedulce na dveřích každého pokoje. Hlavní funkcí captive portálu by bylo tlačítko
pro napsání recenze na pobyt. Možnost založení captive protálu není běžná funkce a většina
routerů ji nepodporuje. Proto je vhodné pořídit router, který dovoluje přehrát firmware
od výrobce vylepšeným firmwarem OpenWrt. OpenWrt je open source firmware, který nabízí
rozmanitější funkce než většina výrobců routerů. Mezi tyto funkce patří i založení captive
portálu. Autor doporučuje investovat do routeru ASUS RT-AC57U V2. Jeho cena se pohybuje
okolo 1400 Kč. Časově by majitele podniku instalace nového routeru, přehrání firmwaru
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a založení captive portálu vyšlo na zhruba 5 hodin. Pro přehrání firmwaru OpenWrt
se doporučuje využít služeb odborníka, aby nedošlo k tzv. „bricknutí“ a nenávratnému
poškození routeru.
Posledním návrhem opatření by byl přesun webu na jiný hosting, protože současně
využívaný hosting funguje na IIS serverech a optimalizační nástroj Swift Performance v tomto
prostředí neumí naplno využívat funkci browser cache. Po přesunu webu na hosting fungující
na serverech Apache nebo NGINX by mohlo dojít ke zvýšení rychlosti načítání webu zhruba
o 20 %. V současnosti je web provozován na serverech od společnosti FORPSI. Autor
doporučuje web přesunout na server od společnosti WP-HOSTING. Daná společnost
se zaměřuje na hosting webů fungujících pod redakčním systémem Wordpress a nabízí
výborný poměr cena/výkon. Časová náročnost na přesun webu a přesměrování domény je
zhruba 1 den. Roční poplatek za hosting je zhruba 1500 Kč.
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5 Závěr
Cílem bakalářské práce byla analýza internetového marketingu Pensionu Helena Honesová
a následný návrh a realizace nového řešení. V závěru bylo nové řešení analyzováno
a porovnáváno s předchozím stavem. Autor se v práci zabýval trendy moderního webdesignu
a určitými technikami optimalizace pro vyhledávače – SEO. Další kroky zahrnovaly
implementaci nového rezervačního systému. Jeho cílem bylo nahradit původní neintuitivní
a oboustranně nevýhodný proces objednávky pobytu.
V praxi šlo o vytvoření nové webové prezentace na redakčním systému Wordpress dle
nejnovějších trendů. Cílem dalších kroků byla optimalizace úvodní stránky pro vyhledávače
a vytvoření nových obsahových stránek. Ke splnění cílů autor využíval znalostí z teoretické
části. Při tvorbě nového webdesignu byl například kladen důraz na zachování responzivity
webu a upoutání pozornosti uživatele. Smyslem úvodní stránky je zobrazit co nejvíce informací
o pensionu, aniž by se k nim uživatel musel proklikávat na vedlejší stránky. Dále úvodní
stránka nabízí možnost jednoduše informovat potenciální hosty o obsazenosti pensionu pomocí
vyhledávače volných pokojů v úvodní sekci webu. Obsahově bohatá úvodní stránka pomohla
zvýšit dwell time a je hodnocena pro větší počet klíčových slov než konkurenční webové
stránky v SERPU. Autor obecně usiloval o maximalizaci dwell time na úvodní stránce. Proto
bylo vytvořeno i krátké video, které upoutá uživatelovu pozornost. Vážně byl brán i technický
pohled na web a autor proto vykonal značné úsilí pro maximální optimalizaci rychlosti načítání.
Web byl tedy přesunut na server podporující HTTPS/2 protokol a došlo ke komprimaci
obrázků. Webová stránka také využívá soubory cache a pomocí pluginu WP flying pages umí
do prohlížečů uživatelům servírovat stránky s obsahem předtím, než na ně kliknou. V rámci
zjednodušení procesu rezervace byly také vytvořeny jednotlivé stránky pro každý pokoj, kde si
uživatel může zjistit podrobné informace o charakteristice pokojů a rezervovat vybraný termín
pomocí online rezervačního systému. V oblasti On-Page SEO byl v prvním kroku, díky analýze
klíčových slov, vytvořen seznam klíčových frází, které jsou pro web důležité. Na základě těchto
vybraných frází byl následně optimalizován obsah webu, title a description. Do úvahy byla
brána i správná struktura nadpisů a dostatečné interní prolinkování. Opomenuta nebyla ani OffPage optimalizace. Vzhledem k tomu, že Pension Helena Honesová je lokální podnik, tak
hlavní náplní byla optimalizace Google My Business profilu. Cílem tedy bylo důkladně vyplnit
informace o podniku a do profilu nahrát aktuální fotografie. Za velmi důležité lze považovat
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i sbírání recenzí. Webová stránka i prostředí pensionu bylo tedy upraveno tak, aby hosté byli
motivováni k napsání recenze na pobyt.
Dle výsledků v diskusi můžeme říci, že cíl práce byl splněn, protože nová webová
prezentace měla vliv na počet uživatelů na webu. Ve vybraném období meziročně v letech 2018
a 2019 došlo k nárůstu počtu uživatelů o 204,49 %. Implementace rezervačního systému
obsazenost pensionu také pozitivně ovlivnila. V měřeném období byl zaznamenán průměrný
meziroční nárůst obsazených dnů o 16,4 %. Pozitivní vliv měly i později dodělávané vstupní
stránky s novým obsahem. Po těchto úpravách došlo v letech 2019 a 2020 k meziročnímu
nárůstu počtu uživatelů na webu o 53,33 %. Efektivitu internetového marketingu podniku by
mohl nadále podpořit zápis podniku na platformu booking.com. To by mohlo pomoci zvýšit
obsazenost pensionu mimo sezónu. Cena za toto opatření by byla nulová, protože zápis
na Booking sám o sobě nic nestojí. Provozovatelé portálu mají zisk z provizí objednávek
pobytů. To by Pension Helena Honesová nijak negativně neovlivnilo, protože by se ceny
na Bookingu navýšily o výši provize. Dále by mohl pomoci přesun webu na hosting využívající
servery Apache nebo NGINX, protože současně využívaný IIS server není plně kompatibilní
s používaným optimalizačním pluginem Swift Performance. Nelze tak jeho funkce využít
na maximum. Cena za přesun webu by byla okolo 1500 Kč. Na závěr by bylo vhodné zakoupení
nového routeru na pension, který umožňuje vytvoření captive portálu. Ten by byl využíván jako
další kanál pro sběr recenzí od hostů pensionu. Nový router s podporou potřebných funkcí by
majitele podniku vyšel na zhruba 1400 Kč.
Přínosem práce je vytvoření komplexní příručky. Techniky pro optimalizaci internetového
marketingu použité v textu, mohou být aplikovány na dalších webových stránkách a podnicích.
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Příloha 6: Tabulka s absolutními a relativními hodnotami
obsazenosti pokojů za rok 2018
ROK 2018
Období
Červenec 2018
Srpen 2018
Září 2018
Říjen 2018
Celkový počet
Možné maximum

Počet obsazených dnů v měsíci (absolutní hodnoty)
Pokoj č.1 Pokoj č.2 Pokoj č.3 Pokoj č.4 Pokoj č.5 Celkový počet
31
29
30
22
29
141
31
31
31
31
30
154
20
20
25
23
15
103
13
6
6
9
9
43
95
86
92
85
83
441
123
123
123
123
123
615

Měsíc
Červenec 2018
Srpen 2018
Září 2018
Říjen 2018

Počet obsazených dnů v měsíci (relativní hodnoty)
Pokoj č.1 Pokoj č.2 Pokoj č.3 Pokoj č.4 Pokoj č.5
100%
93.5%
96.8%
71%
93.5%
100%
100%
100%
100%
96.8%
66.7%
66.7%
83.3%
76.7%
50%
42%
19.4%
19.4%
29%
29%

Průměrná
obsazenost
jednotlivých
pokojů
za všechny
měsíce
Průměrná
obsazenost všech
pokojů

77.2%

69.9%

74.8%

71.7%
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69.1%

67.5%

Příloha 7: Tabulka s absolutními a relativními hodnotami
obsazenosti pokojů za rok 2019
ROK 2019
Období
Červenec 2019
Srpen 2019
Září 2019
Říjen 2019
Celkový počet
Možné maximum

Počet obsazených dnů v měsíci (absolutní hodnoty)
Pokoj č.1 Pokoj č.2 Pokoj č.3 Pokoj č.4 Pokoj č.5 Celkový počet
31
31
31
31
31
141
31
31
31
31
31
154
27
27
28
27
28
103
20
20
21
20
14
43
109
109
111
109
104
542
123
123
123
123
123
615

Měsíc
Červenec 2019
Srpen 2019
Září 2019
Říjen 2019

Počet obsazených dnů v měsíci (relativní hodnoty)
Pokoj č.1 Pokoj č.2 Pokoj č.3 Pokoj č.4 Pokoj č.5 Celkový počet
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
93.3%
90%
93.3%
64.5%
64.5%
67.7%
64.5%
45.2%

Průměrná
obsazenost
jednotlivých
pokojů
za všechny
měsíce
Průměrná
obsazenost všech
pokojů

88.6%

88.6%

90.2%

88.1%
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88.6%

84.6%

Příloha 8: Souhrnná tabulka s relativními hodnotami
obsazenosti pokojů za rok 2018 a 2019
POROVNÁNÍ ROKU 2018 A 2019

Pokoje
Pokoj č.1
Pokoj č.2
Pokoj č.3
Pokoj č.4
Pokoj č.5

Průměrný nárůst
2018
2019
Nárůst
77.2%
88.6%
11.4%
69.9%
88.6%
18.7%
16.4%
74.8%
90.2%
15.4%
69.1%
88.6%
19.5%
67.5%
84.6%
17.1%
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