




Naši konzultanti se při své práci na webových projektech setkávají 
se stále stejnými chybami. Některé z nich mohou vaše interneto-
vé podnikání ohrozit na životě, jiné zbytečně brzdí vývoj projektu  
a snižují vaše zisky.

Z širokého počtu chyb jsme vybrali 10 oblastí, které jsou důležité pro 
úspěšnost drtivé většiny ecommerce projektů. Naši experti na jednot-
livé problematiky vybrali vždy 10 nejčastějších a nejnebezpečnějších 
chyb, kterých se můžete při svém podnikání dopustit. Každá z nich 
je opatřena podrobným komentářem, který vám umožní získat z na-
šich zkušeností to nejpodstatnější. Budeme rádi, když vám pomůžeme  
vylepšit výsledky vašeho podnikání na internetu.

Projděte si seznam chyb a ověřte si kolika chyb se dopouštíte vy sami.

Díky publikaci 10×10 nejčastějších chyb při podnikání na internetu se 
poučíte z chyb, které ostatní dělají.  



10 chyb při tvorbě 
firemního webu
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  Chybná počáteční rozhodnutí 
Pravděpodobně existují okrajové obory, které se na internet vůbec 
nehodí a investice do webu je pouze výdaj bez příslušné návratnosti.  
U nich je pak chybou i samotné rozhodnutí udělat vůbec nějaký web. 

Daleko častější je ale případ, kdy je sice pro firmu nějaká forma inter-
netového působení vhodná, její vedení se ale rozhodne pro odlišnou 
a chybnou cestu. Typickým příkladem může být společnost působící  
v B2B segmentu s několika málo potenciálními zákazníky, která se roz-
hodne vybudovat klasický e-shop a hledat klientelu například pomocí 
vyhledávačů. Přitom vhodnější cestou by bylo připravit jednoduchou 
firemní prezentaci a svou cílovou skupinu oslovit přímo - třeba pro-
střednictvím obchodních zástupců. 

Ale i u e-shopu s ledničkami nemusí být vaše prvotní rozhodnutí šťast-
né. Na míru vytvořený obchod za statisíce může vaši firmu finančně po-
ložit dříve, než začnete vůbec něco prodávat. Přitom pro dobrý rozjezd 
často stačí některé balíčkové řešení za několik desítek tisíc korun. 

  chyb při tvorbě 
firemního webu 
Autor:  Jan Tichý

Chyby a opomenutí při návrhu a vývoji nového webu mohou 
mít fatální důsledky. V lepším případě prodraží projekt či od-
dálí jeho spuštění, v horším případě jej pohřbí ještě dříve, než 
se vůbec narodí. Na co si tedy dát při tvorbě firemního webu 
pozor? 

910 chyb při tvorbě firemního webu

Postup tvorby obchodně úspěšného webu tvoří uzavřený  
cyklus, který se  (teoreticky neustále) opakuje. 
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  Vývoj bez analýzy a přípravy 

Velice rozšířenou chybou je, že jen co padne rozhodnutí postavit  
e-shop, sednou si vývojáři a začnou bušit do klávesnice první řádky 
kódu. Takto postavené „programátorské“ weby poznáte na první po-
hled – sice stoprocentně systémové, ale pro běžného uživatele zcela 
nepoužitelné. Chybí totiž jakýkoliv předcházející návrh webu z uživa-
telského pohledu. 

Ale je tu ještě neméně důležité opomenutí, a to absence úvodní obec-
né analýzy. Nejsou definované žádné cíle, ke kterým by měl web smě-
řovat. Nejsou definované konkurenční výhody, které by měl web do 
posledního detailu zúročovat. Konkurenční weby, cílové skupiny a je-
jich chování a potřeby nejsou prozkoumané. Není provedena analýza 
klíčových slov a důkladný návrh informační architektury webu. Neza-
pomeňte také na to, že jakékoliv změny v pozdějších fázích vývoje jsou 
vždy mnohonásobně dražší i časově náročnější než dobře a kvalitně 
provedená projektová analýza. 

  Zahození starého webu 
Pokud provádíte redesign starého webu a stavíte místo něj zcela nový, 
nezbavujte se starého webu se vším, co se za roky jeho provozu stihlo 
nahromadit. Nejde teď o to, zda naprogramovat nový web úplně od 
začátku. Chybou ale je nevyužít při jeho návrhu všech dosavadních po-
znatků a zkušeností nasbíraných za roky běhu starých stránek. 

Při úvahách nad novým webem byste rozhodně měli provést analýzu 
návštěvnosti současného webu, provést si jeho SWOT analýzu, zacho-
vat všechna dobrá a osvědčená místa a postupy. Na místě také je získat 
kvalitní zpětnou vazbu a návrhy na změny a vylepšení přímo od stáva-
jících uživatelů. 

  Rozsah projektového zadání 
Projektová analýza je základní dokument, který by měl popisovat 
všechny důležité aspekty připravovaného webu, a to ještě dříve, než 
začne nový web kdokoliv programovat. Měla by být jasná a srozumi-
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telná pro všechny, kteří s ní budou pracovat – pro návrháře, zadavatele  
i webdevelopera. 

Chybou je, pokud je projektový návrh příliš vágní nebo naopak příliš 
detailní. Vágní zadání nechává dodavateli příliš volné ruce k tomu, aby 
se od něj odklonil a kvůli vlastní iniciativě a tvořivosti popřel základní 
záměry a myšlenky celého návrhu. Naopak u příliš podrobného doku-
mentu se snadno utopí důležité myšlenky v záplavě podružností. Stej-
ně tak nepřiměřené lpění na detailech může odklonit pozornost všech 
stran a nechat zapadnout původní hlavní myšlenku. 

  Chybná volba vývojáře 
Výběr webdevelopera je vždy tak trochu ruskou ruletou. Riziko špatné 
volby můžete minimalizovat například nějakou menší „testovací“ spo-
luprací s potenciálním dodavatelem, ověřením si jeho referencí apod.  
Jsou však dva případy, které stojí za to vyzdvihnout. 

Prvním je interní vývoj. Vlastní programátor bývá v důsledku často 
dražší, než dodávka externím developerem. Na vině je vaše malá zku-
šenost s projektovým řízením a neexistující procesy a postupy, které 
profesionální vývojáři na rozdíl od vás již dávno mají. Často také dochá-
zí ke zneužívání vlastních programátorů pro jinou práci v rámci firmy  
a přesouvání jejich časových kapacit k objektivně méně prioritním čin-
nostem. Interní vývoj je tak vhodný pouze v hodně speciálních a odů-
vodněných případech. 

Druhým případem jsou levné weby programované studenty nebo ka-
marády kamarádů. Nízká cena je pak často vykoupena nespolehlivostí 
a špatnou flexibilitou, nejistou kvalitou a kontinuitou dalšího vývoje, 
nulovou zárukou a vymahatelností. 

  Připoutání se k dodavateli 
Při zvolení svého dodavatele se k němu vždy více či méně přivazujete. 
Málokdy je smluvní vztah a pak i výsledný produkt sestaven tak, že bys-
te mohli webdevelopera bez větších problémů kdykoliv vyměnit za ji-
ného. To je do jisté míry pochopitelný a z podstaty věci vyplývající stav. 
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V extrémních případech se ale stává, že se majitel webu stává doslova 
rukojmím, který se nemůže vymanit z pasti, ve které ho jeho dodavatel 
už jen ždímá o poslední peníze či naopak odmítá provádět jakékoliv 
další úpravy a vývoj s tím, že už je to zbytečné. 

Snažte se proto cíleně tuto závislost na konkrétním dodavateli minima-
lizovat. Navrhněte smlouvu tak, aby byla celá výsledná aplikace ve va-
šem vlastnictví s právem připustit v budoucnu do její úpravy či rozvoje 
kohokoliv jiného. Požadujte pro sebe řešení s přístupem ke zdrojovým 
kódům a tudíž s možností budoucích úprav. Variantou je stavět na ote-
vřených a všeobecně rozšířených systémech, které umí upravovat více 
dodavatelů. 

  Zanedbaná smlouva o dílo 
Kritickým bodem vztahu mezi zadavatelem a webdeveloperem je uza-
vřená smlouva o dílo. Častou chybou je absence rozdělení projektu na 
postupné kontrolní body a postupně předávané dílčí fáze. Každá část 
by měla mít určený přesný časový termín, způsob předání i penalizaci 
za nedodržení. 

Obzvláště důležitý je okamžik předání celého výsledného díla.  Zde by 
měla smlouva nějakým způsobem upravovat způsob zhodnocení kva-
lity nového webu, zda odpovídá na začátku domluvenému zadání a po-
žadavkům. 

Ve smlouvách o dílo se zhusta zapomíná na budoucí rozvoj webu či 
jeho úpravy, které přijdou zcela nevyhnutelně. Je potřeba předem jas-
ně stanovit postup pro takové případy, typicky zejména hodinovou 
sazbu dodavatele za prováděné vícepráce. 

  Nedostatečné pravomoce manažera webu 
Riziko při vývoji webu nehrozí pouze na straně dodavatele, ale i u zada-
vatele samotného. Projekty se překvapivě často dostávají do časového 
skluzu proto, že se třeba čeká, až zadavatel dodá texty nebo fotografie 
na stránky, až odsouhlasí nějakou nutnou změnu oproti původnímu za-
dání apod. 
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Obvyklým problémem je nekompetentnost koordinátora celého vývo-
je ve smyslu nedostatečných pravomocí a nízké flexibility. A to ať už se 
jedná o nějaká rozhodování, odsouhlasení postupných změn a kroků, 
zajišťování navazujících procesů uvnitř firmy nebo finanční omezení. 
Zejména u větších firem jsou smrtícím koktejlem různá mnohastupňo-
vá schvalovací kolečka, která trvají i několik týdnů či měsíců. 

  Nevhodně načasované spuštění 
Termín spuštění nového webu určete s rozmyslem a klidnou hlavou. 
Rozhodně se nevyplatí se startem pospíchat. Polofunkční nedodělek 
může hned na začátek odradit klíčové zákazníky, zhoršit pověst webu  
a způsobit tak dlouhodobé škody. I když spouštíte již hotový web, nech-
te si dostatečný čas na jeho důkladné otestování. 

Druhým extrémem bývá mnohaměsíční odkládání startu webu kvůli 
maličkostem a detailům, které rozhodně nejsou překážkou v dobrém 
fungování webu. Za tu dobu vám může zbytečně utéct obrovské množ-
ství zákazníků a peněz. 

Velkým rizikem je spouštění redesignovaného webu uprostřed sezóny, 
předvánoční nákupní horečky apod. Při sebelepší snaze se start málo-
kdy obejde bez komplikací a problémů. A každý den výpadku vás ze-
jména v sezóně může stát opravdu hodně peněz. I když už máte nový 
web připravený, nechte jeho spuštění raději až na okurkovou sezónu. 

  Podceněné technické nároky aplikace 
Mnoho internetových projektů na svém počátku podcení další možný 
vývoj a špatně odhadne budoucí technické nároky. V první řadě se jed-
ná o zátěž aplikace, kdy by se hned od samého počátku mělo myslet na 
její rozšiřitelnost, s ohledem na to volit vhodnou platformu a technické 
řešení. 

Jde ale i o rozšiřitelnost vaší aplikace, doplňování dalších sekcí nebo 
nových funkcí. Raději hned při počáteční analýze počítejte s širokým  
a ambiciózním dílem, z něhož můžete v první fázi realizovat jen část, ale 
ve kterém budete už od začátku s dalším vývojem počítat.  



10 manažerských chyb 
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   Optimalizace již hotového webu

Máte nový, právě spuštěný web, a hledáte agenturu nebo specialistu, 
který by vám jej zoptimalizoval pro vyhledávače? Hledáte pozdě. Po-
kud web nebyl s ohledem na vyhledávače již vytvořen, s největší prav-
děpodobností bude optimalizace znamenat menší či větší zásahy do 
hotového webu, a náklady tak zbytečně porostou. V nejhorším mož-
ném případě vám specialista může doporučit nový web zcela zahodit  
a začít znovu od nuly. 

Chystáte-li se na redesign nebo tvorbu nového webu, zapojte odborní-
ky na optimalizaci již do procesu projektové přípravy a vlastní výroby 
webu, dosáhnete tak nejlepších výsledků. 

  manažerských 
chyb v optimalizaci pro 
vyhledávače (SEO)
Autor: Vladimír Saur

Fulltextové vyhledávače jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů 
návštěvnosti, obvykle na web přichází většina uživatelů prá-
vě z nich. V optimalizaci webu pro vyhledávače (SEO) je proto 
velký potenciál, který však často bývá nevyužit. A chyba není 
jen na straně optimalizátorů, často jsou na vině nevhodná 
manažerská rozhodnutí během vývoje a provozu webu. Po-
kud se jich chcete vyvarovat, poznejte je! Aspoň 10 nejvíc ne-
bezpečných...

1710 manažerských chyb v optimalizaci pro vyhledávače (SEO)

Samotná výroba webu by měla následovat až po analýze a vol-
bě strategie, přesto k nám klienti chodí s právě vyrobeným we-
bem a chtějí jej optimalizovat. 
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  Opomenutí netechnických aspektů SEO

Svěříte-li celou optimalizaci do rukou programátorů, výsledky mohou 
být sporné. Úkolem programátora či správce serveru jsou určitě všech-
ny technické náležitosti optimalizace – takové úpravy webu, aby jej ro-
bot vyhledávače byl schopen najít a přečíst. Jenže to je pouze jedna  
z mnoha fází optimalizace. Musíte také určit cílovou skupinu, vyhledat 
a zanalyzovat konkurenci, najít vhodná klíčová slova, která používají 
potenciální zákazníci, navrhnout ideální strukturu. Jsou toto úkoly pro 
programátory? 

Optimalizace pro vyhledávače je komplexní obor, a aby byla provedena 
dobře, potřebují často spolupracovat odborníci různých oborů – pro-
gramátor, copywriter, informační architekt a další. 

   Chápání SEO jako časově ohraničené akce
Optimalizace pro vyhledávače je jen zřídka jednorázovým aktem, který 
je za pár týdnů hotov, a pak dává uspokojivé výsledky několik let. To se 
může stát pouze u opravdu málo konkurenčních oborů, kde vám nikdo 
nešlape na paty. Jenže takových oborů je čím dál méně. Spíše se při-
pravte na početnou konkurenci (vytvoření webu je ve srovnání se stav-
bou klasické provozovny jednodušší), která se bude snažit ze všech sil, 
aby měla lepší výsledky než vy. 

Počítejte s tím, že SEO je běh na dlouhou trať. Budete stále hledat nové 
cesty, jak ve vyhledávačích uspět, nová klíčová slova, přes která by vám 
chodili další návštěvníci, nové zpětné odkazy. Myslete na to, když opti-
malizaci plánujete. 

  Upřednostnění potřeb prodejce před potřebami zákazníka
Ve firmě často používáte vlastní výrazy, kterým jistě dobře rozumíte, ale 
rozumí vám i vaši potenciální zákazníci? Zvláště marketingoví manažeři 
mají v oblibě pojmenovávat produkty tak, aby skvěle zněly a vypadaly 
neotřele, často ovšem také zcela nesrozumitelně pro běžného zákazní-
ka. Stejně problematické je používání příliš odborných názvů nebo ka-
tegorizace produktů na webu tak, jak to vyhovuje interním potřebám 
firmy. 
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Pojmenování a členění produktů na webu by mělo reflektovat potřeby 
a zvyklosti zákazníků, ne vaše. Nechte si vypracovat důkladnou analýzu 
klíčových slov, budete lépe vědět, co vaši potenciální zákazníci hledají. 

  Texty přebrané od výrobce
Ano, to je ta nejjednodušší cesta, jak si zajistit textový obsah pro váš 
prodejní web. Bohužel také cesta, která vám může znesnadnit dosaže-
ní dobrých výsledků ve vyhledávačích. Pokud jste výhradní prodejce, 
máte výhodu – tyto texty budete mít na webu pravděpodobně jen vy 
(a možná výrobce). Jenže většinou nabízejí stejné zboží i další prodejci 
a řada z nich podlehne pokušení převzít beze změny stejné texty od vý-
robce. Vyhledávače ovšem stránky s podobným obsahem nemají v lás-
ce – proč by měly uživatelům nabízet ve výsledcích stránky, které jsou 
podobné jako vejce vejci? 

S unikátním obsahem máte ve vyhledávačích daleko větší šance. Ne-
jedná se jen o popisy produktů, vytvářejte i další hodnotný obsah – 
slovníky pojmů, nákupní rádce, on-line nástroje apod. 

  Volba špatných cílů optimalizace
Určitě je dobře, pokud máte vysoké pozice ve výsledcích vyhledávání 
na klíčová slova, která popisují nabízený sortiment či služby, ale sou-
středit jen na pozice není ideální strategie. Dobré pozice jsou jedním 
z prostředků optimalizace, nikoli vhodným cílem. Tím může být tře-
ba maximalizovat cílenou návštěvnost z vyhledávačů, což se dá zajis-
tit více způsoby – vysokými pozicemi, počtem klíčových slov, na které 
má web dobré pozice, či atraktivitou odkazů ve výsledcích vyhledávání, 
díky které jim dají uživatelé přednost i před odkazy na vyšších pozicích. 
Pozice na vybraná klíčová slova proto nejsou ani vhodnou hlavní met-
rikou pro vyhodnocování kvality optimalizace, stejně jako jakékoli jiné 
dílčí faktory, např. PageRank stránek. 

Pokud chcete co nejobjektivněji posuzovat kvalitu optimalizace, zvolte 
takové metriky, které popisují optimalizaci v celé její šíři a v kontextu 
cílů vašeho webu. Například u e-shopu lze sledovat celkovou návštěv-
nost z vyhledávačů a počet objednávek, které tito návštěvníci vygene-
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rují. Musíte ovšem mít na webu nasazen takový měřicí nástroj, který 
tyto údaje umí poskytnout. 

  Podceňování negativního PR ve vyhledávačích 
Optimalizace pro vyhledávače vám nemusí přinášet pouze samá pozi-
tiva. Pokud máte smůlu a najde se nespokojený zákazník, který o své 
zkušenosti napíše na web a dokáže se se svým textem probojovat na 
přední pozice ve výsledcích hledání, mohou se o vás potenciální zákaz-
níci dozvědět leccos nepěkného. Odstranění takové stránky z výsledků 
vyhledávání je velmi náročná a nikterak levná činnost – musíte totiž 
odsunout stránku s negativními informacemi na další pozice výsledků 
vyhledávání tak, že před ni dostanete řadu stránek, které o vás píší po-
zitivně. Nezvládnutá komunikace s jedním zákazníkem se vám může 
pěkně prodražit. 

Firma Crocodille asi nemá radost z negativních informací hned na druhé 
pozici výsledků vyhledávání. 
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Snažte se těmto situacím předcházet důslednou komunikací s klienty 
a vstřícným přístupem k řešení problémů, negativní informace se dnes 
šíří opravdu rychle. 

  Využívání nefér praktik
Obsah určený čistě a jen pro vyhledávače bývá na stránce umístěn úpl-
ně dole, aby si jej běžný uživatel všímal co nejméně, v nejhorším pří-
padě pak není vůbec vidět nebo obsahuje jen nesmyslný výčet klíčo-
vých slov – takový web si koleduje o vyřazení z výsledků vyhledávání, 
protože skryté texty a seznamy klíčových slov vyhledávače považují za 
zakázanou techniku. Dávat na solidní web obsah „jen pro vyhledávače“ 
je školácká chyba začínajících optimalizátorů, ale podléhají jí rádi i ma-
nažeři, protože je velmi lákavá. Oč jednodušší je přidat na web pár slov 
pro vyhledávače, než si dát práci s návrhem správné struktury a zajiště-
ním kvalitního, unikátního textového obsahu. 

Nevymýšlejte berličky. Dobře navržená struktura webu a kvalitní texto-
vý obsah je základem optimalizace a nedá se nijak nahradit. 

  Vyhledávače jako jediný zdroj návštěvnosti
Spoléháte na fulltextové vyhledávače jako na jediný zdroj, na kterém 
stojí profit vašeho webu nebo dokonce celého podnikání? Opravdu jste 
svěřili budoucnost webu do rukou stroje, který se neustále vyvíjí, může 
obsahovat chyby, může mít občas výpadky? Fulltextové vyhledávače 
jsou sice zdrojem dobře cílené a relativně levné návštěvnosti, ale ten-
to zdroj se nechová zcela stabilně. Algoritmy vyhledávačů se ladí kaž-
dý den, jednou za čas proběhne větší změna způsobu řazení výsledků. 
Pořadí webů ve výsledcích vyhledávání se tak často mění, že se vám 
může stát, že váš web na čas vypadne z výsledků úplně. Důsledky se 
dají zeslabit jednak správnou strategií optimalizace – je třeba optimali-
zovat na více různých skupin slov, ne jen pár obecných a nejčastěji hle-
daných, jednak využitím dalších kanálů propagace. Diverzifikace rizika 
je nutná i zde. 
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Zamyslete se nad tím, co by se stalo s návštěvností webu, kdybyste zce-
la vypadli z výsledků vyhledávání. Často využívaným paralelním zdro-
jem návštěvnosti jsou placené inzeráty ve výsledcích vyhledávání, ze-
jména PPC kampaně. Jejich výhodou je možnost operativního zapnutí 
v případě potřeby – pokud ovšem máte kampaně připraveny a odla-
děny. 

  SEO vnímané jako podivná magie
Někteří specialisté na SEO tuto auru tajemnosti podporují. Manažer by 
však neměl věřit tajuplným slibům optimalizátorů, že dostanou jakýkoli 
web na jakékoli klíčové slovo na první pozici. Vzhledem k proměnlivosti 
výsledků jednotlivých vyhledávačů jsou garance prvních pozic pode-
zřelé a prakticky nesmyslné. Nejlepší SEO agentury se od ostatních ne-
odlišují tím, že by znaly více tajných fíglů, jak dostat stránku na přední 
pozice, ale schopností volby ideální strategie, aby optimalizace přinesla 
klientovi nejefektivnější výsledky. 

Při výběru specialistů na optimalizaci nedejte na plané sliby, soustřeďte 
se raději na reputaci firmy a na kvalitu uváděných referencí. 

10 manažerských chyb v optimalizaci pro vyhledávače (SEO)
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  Podceňování významu použitelnosti

Základní chybou bývá, když se o existenci použitelnosti vůbec neví, 
nebo se její význam podceňuje. Často slýchám od manažerů webů, že 
„na té stránce se přece každý vyzná“, že „s tím formulářem přece nemů-
že mít nikdo problém“ nebo že „tomu slovu každý rozumí“. Také jsem 
si to občas myslel, než jsem se účastnil testování webu na skutečných 
uživatelích.

Při pozorování skutečných lidí používajících váš web budete ze začátku 
opravdu překvapeni (někdy i nemile), ale poté přijde velké procitnutí, 
po kterém začnete ke svému webu přistupovat jinak – uvědomíte si, že 

  manažerských chyb 
v použitelnosti 
Autor: Martin Snížek 

Použitelnost znamená, jak snadno se váš web používá inter-
netovým uživatelům – jestli nacházejí informace, které potře-
bují, jestli se na stránkách snadno vyznají a orientují, jestli ne-
dělají zbytečné chyby nebo jestli jim vše přijde srozumitelné  
a přehledné. Pokud váš web není dobře použitelný (a to prav-
děpodobně aspoň z části platí), mají s jeho používáním lidé 
problémy, a kvůli tomu méně objednávají, nakupují, čtou 
nebo vyplňují kontaktní formuláře (podle toho, jaký je cíl va-
šeho webu). Pojďme si ukázat 10 chyb, kterých se manažeři 
nejčastěji v použitelnosti dopouštějí. Najdete se v nich?
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Na váš web přicházejí návštěvníci z různých zdrojů návštěvnos-
ti. Ale pokud neopravíte různé skupiny chyb na vašem webu,  
k cíli se dostane jen malá část návštěvnosti.
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co je srozumitelné vám, kteří používáte svůj web dnes a denně, není 
velmi často srozumitelné vašim uživatelům. To se pak negativně proje-
vuje na výsledcích vašeho webu.

Je třeba si uvědomit, že po zlepšení použitelnosti vašeho webu nejen, 
že se u vás lidé budou cítit příjemněji, ale také získáte při stejné ná-
vštěvnosti více objednávek (stejný počet návštěvníků přeměníte ve 
více zákazníků). Použitelnost je tedy investicí, která se vrací. To dokazují 
mnohé výzkumy a případové studie (viz např. web MarketingExperi-
ments.com).

  Nevyužívání uživatelských testování
Základní metodou pro zjištění, jak je váš web použitelný, je tzv. uživa-
telské testování použitelnosti. Seženete si pro něj asi 6 běžných uživa-
telů internetu, kteří váš web nijak zvlášť neznají, a necháte je na něm 
provádět to, co na něm lidé nejčastější dělají – vybírat zboží/služby, na-
kupovat, objednávat, hledat informace, číst články apod. Při tom je po-
zorujete, ptáte se jich, a poté se snažíte zjištěné nedostatky opravit.

Uživatelské testování je nutnou součástí průběhu tvorby webu – bez 
něj kvalitní web nevytvoříte! Nikdy nedokážete bezchybně odhadnout, 
jak budou uživatelé reagovat na různé funkce a stránky. Pokud mi ne-
věříte, zkuste si provést aspoň malé testování na 3 uživatelích – určitě 
změníte názor :-)

  Přeceňování vlastních schopností při návrhu webu
Když vymýšlíte, jak bude váš budoucí web fungovat, obvykle se spolé-
háte pouze na vlastní úsudek, případně ještě úsudek pár dalších spo-
lupracovníků. Zkušenosti však ukazují, že jeden člověk nemůže pokrýt 
svým úsudkem uvažování tisíců jiných lidí – a při vší snaze tak stejně 
nevymyslí výborně použitelný web. Proto opět platí, že byste měli již 
první verze webu předkládat uživatelům a dívat se, jestli jsou pro ně 
použitelné.

  Absence procesu na vytváření a udržování dobře použitelné-
ho webu

Když už web použitelný je, třeba díky uživatelskému testování a nava-
zující opravě chyb, nemělo by to znamenat, že se „odškrtne“ kolonka 
použitelnost, a tím se na celou věc zapomene. Většina webů totiž stá-
le prochází většími či menšími změnami, které mění jeho charakter. Po 
čase se tak snadno stane, že dříve bez problémů použitelný web obsa-
huje opět mnoho chyb.

Je proto potřeba mít proces, kterým se použitelnost webu v čase udr-
žuje. Tento proces může znamenat např. to, že veškeré úpravy půjdou 
přes člověka zodpovědného za použitelnost, že se budou pravidelně 
(např. každý půlrok nebo rok) provádět uživatelská testování, nebo že 
na použitelnost webu bude průběžně dohlížet externí firma či konzul-
tant.

  Najmutí a využívání grafika nevhodného pro web
Zažil jsem již mnoho webů, jejichž manažeři chtěli použitelnost zlepšit, 
ale „bránil“ jim v tom firemní grafik. Grafiku webu totiž nemůže dělat 
každý grafik, který dělá DTP, reklamu nebo jinou kreativu. Web má vý-
znamná specifika vyžadující jiné znalosti a zkušenosti, a proto také již 
dnes existuje specializovaná profese „webový grafik“, který je pro pou-
žitelnost webu velmi klíčovou osobou.

Pokud chcete použitelnost webu zlepšit, doporučuji vám grafika velmi 
pečlivě vybírat. Základním poznávacím hlediskem je podle mých zku-
šeností, že dobrý grafik nepoužívá pro hlavní text stránek malé šedivé 
písmo – opravdu :-)

  Absence vnějšího pohledu na web
Když máte na starost jeden web, často se jím zabýváte, proklikáváte si 
ho, bavíte se o něm s ostatními lidmi ve firmě a dalo by se říct, že ho 
znáte i pozpátku. A to je právě problém! Když svůj web moc dobře zná-
te, hůře se dokážete vcítit do běžného uživatele, který ho navštěvuje 
poprvé nebo třeba po roce od poslední návštěvy. Hůře odhalíte věci, 
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které jsou běžným uživatelům webu špatně srozumitelné, nebo strán-
ky, které nemohou najít.

Ne, nebudu vám radit, abyste svůj web tak moc nepoužívali. Místo toho 
vám poradím, abyste se snažili pravidelně získávat zpětnou vazbu na 
web od lidí nezasažených vaší firmou a vaším webem. Velmi vám v tom 
poslouží třeba zmiňované uživatelské testování.

  Kompletní redesigny webu bez pečlivé úvahy
Když kompletně překopete svůj web, tj. nahradíte ho něčím úplně no-
vým (tedy ne jen změníte grafiku), může se vám snadno stát, že „vylijete 
vaničku i s dítětem“.  Spoustu věcí redesignem zlepšíte, ale spoustu věcí 
můžete také zhoršit, což znamená, že výsledky webu mohou zůstat stá-
le stejné, nebo se dokonce zhoršit.

Doporučuji proto nejprve dobře zvážit, jestli je vůbec nutné se do tak 
riskantního podniku, jako je redesign, pouštět. Třeba přijdete na to, že 
bude stačit změnit některé stránky a většinu webu můžete ponechat. 
Vždy je méně riskantní provádět menší úpravy, jejichž výsledek poté 
změříte, a v případě nepříznivého vývoje se můžete vrátit k původní 
verzi. Pokud je ale web špatný v mnoha ohledech, pravděpodobně se 
bez kompletního redesignu neobejdete.

  Přílišné podceňování detailů
Použitelnost se skládá z maličkostí, ale použitelnost není maličkost :-) 
Pokud chcete mít dobře použitelný web, měli byste se zabývat detaily, 
protože mnoho malých problémů při používání webu obvykle zname-
ná jeden velký špatný dojem – a ten již může zapříčinit, že u vás uživatel 
neobjedná, nebo se příště nevrátí.

Často také zdánlivě malé rozdíly ve zpracování určitých stránek nebo 
různých funkcí webu mohou znamenat obrovské rozdíly v tom, kolik 
uživatelů dokáže danou stránku nebo funkci bez problémů použít.
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  Zabývání se použitelností v nevhodnou chvíli

Když má web dostatečnou návštěvnost, ale přesto nesplňuje dosta-
tečně své cíle (např. počet objednávek), často se manažeři webu snaží 
vylepšovat jeho použitelnost. Zapomínají ale, že příčina nízkého kon-
verzního poměru (poměru mezi počtem nakupujících a počtem ná-
vštěvníků) může být úplně někde jinde, než v použitelnosti (např. v níz-
ké konkurenceschopnosti nabídky, nedostatečném obsahu webu nebo 
v nedůvěryhodnosti). Investice vynaložené do použitelnosti se v tako-
vém případě nemusí nikdy vrátit.

  Zlepšování použitelnosti bez jasných priorit
Problémů v použitelnosti se dá u většiny webů nalézt desítky i stovky. 
Některé z nich zásadně brání v bezproblémovém používání velké části 
návštěvníků, některé z nich ale nejsou tak podstatné. Je proto potřeba 
vždy se soustředit nejprve na ty problémy, které vám způsobují největší 
škodu a jejichž náprava je spojena s nejnižšími náklady – zkrátka postu-
povat podle priorit.

Nesmiřte se s tím, že opravíte pár nevýznamných chyb proto, že je je-
jich náprava jednoduchá, a na ty opravdu důležité problémy se nedo-
stanete. V takovém případě vám použitelnost nepřinese to, co od ní 
očekáváte.



10 manažerských chyb  
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   Malá důvěra ve vybraného copywritera 

Není nic horšího, než pokud o práci najatého copywritera bezdůvod-
ně pochybujete a snažíte se mu do ní přehnaně zasahovat. Určitě jste 
při jeho výběru zvažovali spoustu hledisek, zjišťovali si jeho reference, 
prohlíželi předchozí práce a podobně. Pokud jste na základě těchto 
fakt usoudili, že je pro vás dobrý, nechte ho tak říkajíc v klidu pracovat  
a věřte, že ví, co dělá. 

  manažerských chyb 
v oblasti copywritingu 
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Autor: František Štrupl

I přes značné tempo rozvoje nových forem webového obsahu 
je stále pomyslným králem text. Ten je důležitý nejen z hledis-
ka návštěvníků webu, tedy lidí, kteří ho budou číst, ale v nepo-
slední řadě také pro fulltextové vyhledávače. Ty se na jeho zá-
kladě snaží rozpoznat, o čem daná stránka vlastně je, a kvalita 
textu tak přímo ovlivňuje, jak úspěšné budou vaše stránky ve 
vyhledávačích. Vyplatí se mu proto věnovat náležitou pozor-
nost. Ujistěte se, že znáte všechny chyby, na které mohou ma-
nažeři narazit v souvislosti s copywritingem.v online reklamě 
dělají. Zjistěte, jaké jsou ty nejčastější, vyhnete se finanční ztrá-
tě a neuniknou vám cenné příležitosti.
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Napsaný text. 

Text, jak ho vnímá typický internetový uživatel. 
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  Přehlížení zákazníka 

Je sice hezké, když bude vytvořený text v plné šíři popisovat všechny 
vlastnosti a zejména pak přednosti vašeho výrobku či služby. To ale 
samo o sobě nestačí. Hlavní by vždy mělo být, aby z něj čtenář a tedy 
potenciální zákazník byl schopen vycítit, co přesně přinese právě jemu 
a proč by mu měl tedy věnovat pozornost. Jednoduše řečeno, nezamě-
řujte se primárně na svůj produkt, ale na svého potenciálního zákazní-
ka. 

  Absence důležitých klíčových slov a frází 
V úvodu jsme zmínili, že důležitou funkcí webových textů není jen při-
nést informace jejich čtenáři, ale také informovat fulltextové vyhledá-
vače, o čem vlastně daná stránka je. To byste si měli dostatečně ujasnit 
ještě před samotným zadáním tvorby textů, zvolit pro konkrétní strán-
ky důležitá klíčová slova a fráze a následně si také pohlídat jejich pří-
tomnost ve vyhotovených textech. 

  Přeceňování významu SEO při zadávání a přípravě textů 
Mějte však stále na paměti, že uživatel je vždy na prvním místě.  Je tedy 
lepší nějaký ten výskyt klíčového slova oželet, než snižovat čitelnost 
textů pro lidi. Rozhodně byste se pak měli vyhnout vznášení požadav-
ků na copywritera typu: „Chci, aby tato klíčová slova tvořila 7 % textu!“  
a podobně. Dobrý copywriter vámi dodaná klíčová slova a fráze jistě 
vezme v potaz, ale sám také nejlépe pozná, kde končí rozumná hranice 
jejich použití, text začíná působit nepřirozeně a snižuje se jeho čitel-
nost. 

  Opomenutí testování textů 
Ani sebelepší copywriter nemusí vytvořit ideální text hned na první po-
kus. I malé rozdíly v textu, například jiný nadpis apod., mohou totiž mít 
značný vliv na jeho účinnost. Nebojte se tedy požádat svého textaře, 
aby připravil více variant požadovaného textu, a otestujte je. Vyberte 
skupinu lidí reprezentující typické cílové čtenáře a na základě jejich re-
akcí pak vyberte nejlepší verzi. 
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  Přebírání textů z tištěných materiálů 

Webový obsah a jeho konzumenti mají svá specifika. V žádném případě 
tedy není vhodné používat pro webové stránky bez dalších úprav texty 
z tištěných materiálů, jako jsou například různé letáky, brožury apod. 
Možná se vám bude zdát na první pohled neefektivní platit zvlášť za 
copywriting pro web, když už jste jednou zaplatili přípravu kvalitních 
textů do tištěných materiálů. Věřte ale, že web a jeho návštěvníci jsou 
natolik specifičtí, že se vám tato investice opravdu vyplatí. 

  Nejasná formulace konkurenčních výhod svému copywriterovi 
Aby byl copywriter schopen ve vytvářeném textu maximálně zužitko-
vat všech předností vašeho výrobku či služby, musí je nejdříve doko-
nale poznat. Věnujte tedy dostatek času jejich jasné formulaci a nechte 
svého copywritera váš produkt před psaním textů dokonale poznat. Je-
dině tak bude moci vytvořit opravdu dobrý text, který bude prodávat. 

  Nedomyšlené hlavní sdělení a cíl textů 
U každého textu, který zadáváte k tvorbě, byste měli mít předem velmi 
dobře promyšleno, co má být jeho cílem, co jeho prostřednictvím chce-
te čtenářům sdělit a čeho jím chcete dosáhnout. Příkladem možných 
cílů jsou například přesvědčení potenciálního zákazníka ke koupi vaše-
ho výrobku či objednání vámi nabízených služeb, sdělení nějaké důle-
žité infromace čtenáři apod. Tato východiska byste pak měli důkladně 
sdělit svému copywriterovi, který jim vytvářené texty náležitě přizpůso-
bí. Jen díky uvědomění si těchto základních východisek můžete násled-
ně úspěšnost hotových textů také vyhodnocovat. 

  Absence jasné výzvy k akci 
V předchozím bodě jsme si vysvětlili, že je důležité, aby každý text měl 
své poslání, svůj účel a cíl. Stejně tak je u většiny prodejních textů také 
podstatné, aby návštěvník po jeho přečtení věděl, co má dělat dále, aby 
ho text motivoval a směřoval k nějakému dalšímu kroku, kterým může 
být třeba nákup produktu nebo objednávka služby. 
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  Nezajímavé texty 

Bez nadsázky lze říci, že v dnešní době jsme zahlceni informacemi ve 
všech možných podobách včetně té textové.  S tím souvisí také to, že 
lidé často začínají být líní číst, zejména pokud se jedná o delší texty. 
Požadujte tedy po svém copywriterovi, aby texty, které pro vás bude 
připravovat, byly něčím originální a zajímavé, aby čtenáři měly co na-
bídnout. I zde však platí notoricky známé všeho s mírou. Křečovitá ori-
ginalita „za každou cenu“ určitě není plus. 

10 manažerských chyb v oblasti copywritingu pro web
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  Ošklivý design stránek

Ať se vám to líbí, nebo ne, lidé posuzují weby podle zevnějšku. První 
prvek vyvolávající důvěru je profesionálně zpracovaný vzhled. I když je 
jasné, že profesionální design si může nechat udělat i podvodník, skoro 
polovina lidí ve výzkumech odpovídá, že prioritní pro posouzení důvě-
ryhodnosti webu je pro ně design. Nenechávejte tedy nic náhodě a při-
pravte opravdu kvalitní grafické řešení. 

  chyb v budování 
důvěryhodného webu
Autor: David Špinar

Důvěryhodnost webových stránek je klíčovým parametrem, 
který vám umožní zvyšovat obchodní účinnost vašich webo-
vých aktivit. Důvěryhodnost totiž za prvé posiluje budování 
značky (branding) tím, že lidé lépe pocítí soulad a sympatie 
s tím, co se snažíte na svém webu dělat a jak se na něm pre-
zentujete. A za druhé, což je často ještě důležitější, důvěryhod-
nost výrazně posiluje konverzní schopnost vašeho webu, tedy 
schopnost přeměnit pouhého návštěvníka na někoho, kdo na 
vašem webu něco skutečně udělá. Ať už je to nákup, objed-
návka, poptávka nebo třeba registrace. Podceňovat budování 
důvěryhodnosti se nevyplatí, nezapomeňte, že vylepšovat po-
šramocenou pověst je mnohonásobně náročnější. Přinášíme 
nejčastější chyby, které mohou vaší důvěryhodnost poškodit.

4310 chyb v budování důvěryhodného webu 

Zvyšování důvěryhodnosti webu zlepšuje obchodní účinnost.
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  Zanedbání obsahu

“Obsah je král”, říkají weboví specialisté. Pokud chcete lidi zaujmout, 
musíte jít od pozlátka designu dál a nabídnout kvalitní obsah. Nejde 
jen o to mít ho co nejvíce, ale klíčová je jeho správná struktura, která 
pomůže lidem najít to, co hledají. Nabídněte obsahu právě tolik, kolik 
ho budou i ti nejzvídavější uživatelé vašeho webu potřebovat. Zbyteč-
ně nic neschovávejte, rozhodně ne tak důležité položky, jako je ceník 
nebo technické specifikace vašich výrobků. Počítejte i s obslužným ob-
sahem, jako jsou obchodní či reklamační podmínky. Uživatelé je sice 
nijak aktivně nečtou, jejich absence však může vyvolat nedůvěru. 

  Nedostatek komunikačních prostředků pro uživatele
I když budete mít svůj web obsahově doslova napěchovaný, přesto 
bude mnoho těch, kteří se budou chtít na něco zeptat, něco ověřit. Buď-
te na to připraveni a nabídněte lidem co nejširší paletu možností, jak  
s vámi komunikovat. Základem je pochopitelně úplná poštovní adresa, 
telefon a e-mail. Velmi užitečné jsou ale i webové formuláře, uživatel 
totiž nemusí sedět u svého počítače ani u telefonu. Velkou popularitu si  
v poslední době vydobyly online komunikační možnosti typu ICQ, Sky-
pe nebo webové chaty. Čím víc možností nabídnete, tím více kompen-
zujete nevýhodu internetu, kde se nejedná osobně – tváří v tvář. 

  Odosobněnost webové prezentace
Zmíněná odosobněnost internetu je častým problémem. Lidé chtějí 
komunikovat s existujícím člověkem, chtějí si za nabídkou služeb či pro-
duktů představit konkrétního člověka, který se jim bude věnovat. Přes-
to existují metody, jak i tyto potřeby na webu uspokojit. Představte svůj 
tým, ukažte fotografie svých lidí a krátce je představte. U kontaktních 
možností vždy uvádějte jména konkrétních lidí. Čím budete otevřenější 
a necháte uživatele nahlédnout pod pokličku, tím větší sympatie a dů-
věru v něm vytvoříte. 

  Nízká znalost značky
Známá značka je pro pocit důvěry samozřejmě klíčová. Proto soustav-
ně budujte své jméno a snažte se, aby bylo dobře zapamatovatelné  
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a budilo sympatie. Neschovávejte se za různé přeprodejce, netvořte 
mraky webů s různými identitami, které sice provozujete, ale za které 
jako byste se styděli. Neste svůj vývěsní štít vysoko a ukazujte ho všem, 
kteří se dívají. 

  Chybějící reference
Zvláště v situaci, kdy prodáváte služby, jsou reference velmi důležité. 
Ukažte svým potenciálním zákazníkům, pro koho jste již pracovali a co 
jste pro něj dělali. Nezapomeňte také vždy uvést, kdy k dané zakázce 
došlo. I zde je dobré zaměřit se na zosobnění. U klientů uveďte kontakt-
ní osobu, třeba i doplněnou o pěknou fotografii. Účinné jsou i tzv. tes-
timonialy, tedy pochvalná vyjádření klientů, která na svých stránkách 
můžete zveřejnit. 

  Zastaralé informace na webu
Vždy aktuální obsah s novinkami uživatele ubezpečuje v tom, že jste 
stále aktivní a že stále nabízíte své produkty a služby. Pokud uživatelé 
na vaší titulní stránce naleznou poslední aktualitu z poloviny roku 2006, 
zcela jistě je napadne, jestli vlastně vůbec ještě existujete. Zaměřte se 
proto na nový obsah, aktualizace, novinky, newslettery, bulletiny. 

  Neuvádění cen
Bývá podivným zvykem, že řada výrobců či prodejců na svém webu 
nezveřejňuje ceny. Přitom pokud jim zavoláte či pošlete e-mail, ceny 
ochotně prozradí. Tyto firmy zřejmě žijí v jakési iluzi, že tím své ceny 
skryjí před konkurencí. To je však velký omyl. Nejenže konkurence ceny 
téměř vždy získá jinou cestou, ale tento postup spolehlivě odradí řadu 
potenciálních zákazníků, kteří jsou ve fázi výběru vhodného dodavate-
le. Vaše ceny jim pak ve srovnání samozřejmě chybí a vy musíte počítat 
s tím, že je jednodušší vybrat konkurenční nabídku, než se k vám složitě 
dovolávat a zjišťovat ceny. 
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   Neprofesionální doménové jméno

Pokud cílíte na české zákazníky, měli byste mít svoji doménu s kon-
covou „.cz“, protože na to jsou uživatelé zvyklí. Díky poměrně přízni-
vé ceně takových domén se už naštěstí tolik nevidí přítomnost firemní 
prezentace na freehostingu typu „volny.cz“ nebo „webzdarma.cz“. Bo-
hužel jsme však o to častěji svědky „ultraSEO“ domén typu „pneumati-
ky-pneu-alukola-disky-levne.cz“ atp. Takové domény nejenže ve vyhle-
dávačích nepomohou, ale nejsou ani zapamatovalné ani rozlišitelné od 
konkurence, což jsou dva zásadní atributy dobré domény. Doménové 
jméno by mělo odrážet buďto jméno vaší firmy, nebo vašeho zásadní-
ho produktu/služby.

  Zanedbávání dobré použitelnosti a přístupnosti 
Klíčový je uživatelský prožitek. Pokud je zakalený chybami v použitel-
nosti či přístupnosti (jedná-li se o uživatele se specifickými potřebami), 
veškerá vaše práce je zničena a vy jste ztratili potenciálního zákazníka. 
Pokud bude váš web přehledný, jednoduchý, intuitivní a nebude klást 
uživatelům do cesty zbytečné překážky, lidé na něm snadno najdou, co 
hledali a pro co vlastně na web přišli.

10 chyb v budování důvěryhodného webu 
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  Žádná aktualizace a vylepšování webu po jeho spuštění

Vašemu webu se asi po spuštění nemůže přihodit nic horšího, než že na 
něj zapomenete a necháte ho dlouhé měsíce nebo dokonce celé roky 
u ledu. Situace k tomu svádí – do nového webu jste investovali nemalé 
prostředky i lidské kapacity a rádi byste teď z dobře odvedené práce těži-
li. Jenže „mrtvý“ web je skoro stejně špatný jako žádný. Důvodů je hned 
několik.

V první řádě neaktualizovaný web ztrácí svou důvěryhodnost. Rok staré 
datum poslední uveřejněné novinky lidem naznačí, že podobně neak-
tuální budou i ostatní informace a tím je donutí veškeré na webu uve-
dené údaje ověřovat. Často oprávněně, protože pokud na web po spuš-
tění opravdu nikdo nesáhne, zveřejněné informace zastarají a dříve či 
později přestanou platit.

  manažerských 
chyb při provozu a rozvoji 
webu
Autor: Václav Štrupl

Postavili jste krásný a výborně fungující web a teď máte chuť 
odjet na dovolenou a od internetové prezentace mít alespoň 
na dva roky pokoj. Přání je to stejně krásné jako nereálné. Vy-
tvořením webu práce teprve začíná a i při jeho rozvoji a pro-
vozu musíte být ostražití, abyste se vyvarovali nebezpečným 
chybám. Deset nejčastějších popisuje následující článek.

5110 manažerských chyb při provozu a rozvoji webu

Neaktualizovaný web ale není jen nedůvěryhodný. Kromě obsahu po-
stupně ztrácí dech i po technické stránce a vy začnete zaostávat za kon-
kurencí. Zatímco váš tržní rival přidá na web užitečný nástroj, propra-
covanou splátkovou kalkulačku nebo interaktivní prezentaci nového 
produktu, na vašem bude stále viset dva roky starý obsah bez jakékoliv 
známky inovace.

  Nedostatek kapacit a financí pro provoz webu
Tento bod významně souvisí s předchozím a lze ho považovat za nej-
častější příčinu zmrazení rozvoje webu. Podstata problému je zřejmá. 
Zatímco tvorbu nového webu lze pojmout jako ucelený projekt, který 
má relativně pevně daný začátek i konec, rozpočet, kompetence, zod-
povědnosti a vyhrazené kapacity, u provozu webu už se tyto proměnné 
stanovují obtížněji.

Po spuštění webu tak můžete narazit na situaci, kdy už vám na další 
provoz nezbývá dost peněz, nemáte pro jeho aktualizaci ve firmě vy-
tvořené speciální oddělení a dokonce nemáte ani vhodného člověka, 
který by mohl rozvoj webu dostat na starost. Než pracně hledat finan-
ce a kapacity, je snazší odložit rozvoj webu „na později“, což v mnoha 
případech znamená, že na něj několik let nikdo nesáhne. A tím se opět 
dostáváme k prvnímu bodu…

  Nedostatečné firemní procesy související se správou webu
Tradiční problém. Postavili jste web, máte peníze i lidi, rozvoj vaší firem-
ní prezentace ale přesto skřípe. V takovém případě je více než pravdě-
podobné, že na vině jsou špatně nastavené firemní procesy, které mají 
co do činění s provozem webu. Z toho plynoucí obtíže jsou různorodé. 

K nejčastějším rozhodně patří nedostatek kompetencí u osob zodpo-
vědných za provoz webu. V takové situaci musí i sebemenší úpravu nebo 
investici schvalovat šéf, který je ale samozřejmě pracovně přetížený,  
a tudíž celý proces zdržuje. Podobně právě vedoucí pracovníci mají čas-
to tendenci zpochybňovat práci svých lépe informovaných podřízených  
a přizpůsobovat web k obrazu svému na základě nekvalifikovaného 
úsudku. V procesech hledejte problém také v případě, kdy nastávají ko-
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Špatně zvolené KPI vám nepomohou zlepšit obchodní výsledky.
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munikační problémy mezi obsahovým a technickým oddělením nebo 
když není jasné, kdo je zodpovědný za komunikaci s externími doda-
vateli.

  Nedostatečné zaškolení zaměstnanců zodpovídajících za 
provoz webu
Ať už za váš firemní web zodpovídá pouze jeden člověk nebo se mu vě-
nuje celé oddělení, měli byste dbát na to, aby byli všichni zapojení lidé 
znalí problematiky a především své vzdělání v oblasti tvorby webu, in-
ternetového marketingu a dalších souvisejících oborech průběžně do-
plňovali.

Odborná školení lze nalézt ve všech důležitých oblastech od technic-
kých kurzů programování či kódování webových stránek, přes speciali-
zovanou výuku psaní pro web (web copywriting), školení internetové-
ho marketingu či sledování a vyhodnocování návštěvnosti. Jen dobře 
zaškolený webový tým vám zaručí, že se vaše prezentace bude rozvíjet 
správným směrem a náklady na její vytvoření nepřijdou vniveč.

  Žádné nebo špatně zvolené ukazatele úspěšnosti webu
Již při vývoji webu byste měli vědět, jaké metriky u něj chcete sledovat 
a jakým způsobem budete vyhodnocovat jeho úspěšnost. Mezi takové 
ukazatele (často se používá označení KPI z anglického Key Performance 
Indicator) typicky patří celková návštěvnost a návštěvnost z jednotli-
vých zdrojů, konverzní poměr webu, počet zhlédnutých stránek za ná-
vštěvu, čas strávený na webu a další.

Pokud metriky zvolíte špatně nebo výkonnost webu nesledujete vů-
bec, přicházíte o důležitou zpětnou vazbu a vaše rozhodnutí ohledně 
dalšího rozvoje webu budou pravděpodobně chybná. Přitom platí, že 
neexistuje žádná obecně platná množina ukazatelů, kterou je nutné 
sledovat u každého webu, ale metriky musíte zvolit vždy s ohledem na 
konkrétní projekt a jeho cíle.
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  Chybné určení priorit při rozvoji webu

Tato chyba se nejvíce dotýká webů, o kterých ve velké míře rozhodu-
je jeden člověk. Ten, jak už to tak bývá, má obvykle k některým oblas-
tem blíže než k jiným a své preference pak bohužel promítá i do roz-
voje webu. Setkáme se proto s prezentacemi, které pravidelně třikrát 
do roka mění grafický kabát, ale technické potíže či neaktuální obsah 
u nich nikdo neřeší a naopak s weby, které sice fungují jako hodinky, 
jejich tragický vzhled ale návštěvníky obvykle hned odradí od dalšího 
zkoumání.

Podobný problém typicky nastává také u dělení priorit mezi vylepšo-
vání webu a jeho propagaci. Musíte si dát pozor, abyste se nenecha-
li unést vlastními preferencemi, a všechny finanční i lidské zdroje do 
webu investovali s rozmyslem a ohledem na návratnost investice. Dob-
ře viditelný, ale technicky špatný web je stejnou chybou, jako funkčně 
perfektní web, o kterém nikdo neví.

  Provádění změn bez ohledu na návratnost investice
S předchozím bodem úzce souvisí nutnost vyhodnocovat návratnost 
investice u každé změny, kterou se na webu chystáte provést. Častou 
chybou majitelů webů je neustálé vypiplávání všech funkcí a snaha 
o zvyšování konverzního poměru o desetiny procenta, protože „jejich 
dítě“ přeci musí být dokonalé. Že se ale toto drobné vylepšení nikdy 
nezaplatí, obvykle nikdo neřeší. I na web se přitom dá aplikovat Pareto-
vo pravidlo, které říká, že 20 % nejdůležitějších vlastností webu přináší 
80 % jeho výsledků.

  Žádná nebo nedostatečná průběžná analýza při změnách webu
Pokud přistupujete ke svému webu zodpovědně, jistě jste ho nestvo-
řili bez předchozí analýzy a projektového návrhu. Zkušenější manažeři 
webů již mají postup tvorby zažitý a jednotlivé fáze zodpovědně do-
držují. U průběžných změn už ale často i ti nejzkušenější matadoři fázi 
analýzy vynechávají a změny provádějí nesystematicky a nekoncepč-
ně. Neuvědomují si přitom, že tato nezodpovědnost může pokazit celé 
předchozí snažení.
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Při každé změně byste měli uvažovat v souvislostech a předem ověřo-
vat vliv úprav na fungování webu. Je zásadní znát způsob, jakým lidé 
váš web používají, co je pro ně důležité a bez čeho se naopak bez pro-
blému obejdou. Typickým příkladem může být zavedení prodeje na 
splátky. Než web zahltíte složitým systémem cen, splátkových kalkula-
ček a dalších funkcí, zamyslete se a zjistěte, zda vaši zákazníci o podob-
nou možnost vůbec stojí a jak moc je pro ně důležitá.

  Bezmyšlenkovité kopírování od konkurence
„Podívejme, oni si přidali na web tuhle funkci, to bychom měli mít 
taky…“ slyšíme často z úst manažerů. Ti přitom obvykle chtějí všechno, 
čím se na webu chlubí jejich konkurence. Neuvědomují si přitom, že 
být odlišný je často ta nejlepší cesta a že bezduché kopírování inovací 
u konkurence vede ve většině případů do slepé uličky. Nestavte proto 
web podle konkurence, nýbrž podle svých cílů a potřeb vašich uživate-
lů a zákazníků.

  Špatná práce s uživateli při rozvoji webu
Tato chyba může mít dvě podoby, přičemž obě jsou stejně špatné. Do 
první skupiny se řadí manažeři, kteří mají chorobnou tendenci přece-
ňovat názory jednotlivých návštěvníků webu a snaží se podle nich in-
ternetovou prezentaci neustále upravovat. Stačí, aby jim přišel jeden 
kritický mail, a oni už zasahují i do zásadních funkcí webu a věří, že dě-
lají to nejlepší pro své uživatele.

Druhá skupina naopak názory svých návštěvníků ze zásady ignoruje  
a domnívá se, že „ti lidé tomu nerozumí“, kdežto oni mají patent na ro-
zum. Tito lidé zpravidla zpochybňují výsledky provedených výzkumů  
a anket a často jsou dokonce skeptičtí i ke statistikám návštěvnosti. 
Obě zmíněné cesty přitom vedou ke stejně špatnému výsledku – k ne-
koncepčním změnám založeným na omezených datech a přeceněných 
úsudcích jednotlivců.
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  Chybějící plánování online reklamy 

Internetová reklama má vycházet z dokumentu, který se nazývá marke-
tingový plán, a ten zase vychází z marketingové strategie. Protože tyto 
dokumenty neexistují na papíře a často ani v hlavách marketérů, de-
sítky a stovky tisíc korun jsou do online reklamy investovány nahodile, 
pouze na základě aktuálních popudů. 

Základní otázkou je, kdo je vaše cílová skupina. Následně vytipujte ná-
stroje, kterými ji  zasáhnete, například bannerová reklama, PPC, SEO, 
affiliate, e-mailing, placené zápisy v katalozích nebo online PR články. 
Pak přichází na řadu definování priorit mezi jednotlivými nástroji, nača-
sování (sezónnost, optimální délka kampaní, apod.) a s tím související 
plánování výdajů na reklamu. 

  Podceňování druhého směru online marketingu 
Existují dvě skupiny marketérů. Jednu zajímá jen výkon a ta reklama, 
která se dá dobře změřit a přináší přímé prodeje (např. PPC). Druhou 
skupinu zajímá pouze to, jestli je jejich firma/nabídka/web vidět - důle-

  manažerských chyb 
v online reklamě 
Autor: Michal Krutiš

Marketingu, reklamě a internetu rozumí každý. Alespoň si to 
skoro každý myslí. Není divu, že se často setkáváme s elemen-
tárními chybami, které majitelé webů - a o co hůře - i marketéři 
v online reklamě dělají. Zjistěte, jaké jsou ty nejčastější, vyhne-
te se finanční ztrátě a neuniknou vám cenné příležitosti.
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zbožové
vyhledavače

Linkbuilding

Zápisy 
v katalozích

Nástroje on-line marketingu mají dva základní cíle – značku nebo prodej. 
Některé z nich se však nedají takto striktně rozdělit.
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žité pro ně je, aby měli velkou návštěvnost a bylo o nich slyšet. Obě ces-
ty jsou smysluplné, ale obvyklou chybou je,  když se marketér nedokáže 
odpoutat od svého jednostranného pohledu a nezačne přemýšlet, jaké 
nástroje vybrat z „té druhé strany barikády“. 

S tím je spojena ještě další chyba, které byste se měli vyvarovat. Ne-
zneužívejte typicky výkonové nástroje, například PPC reklamu,  pro vy-
tváření značky – inzeráty na všechna myslitelná slova, ceny za proklik  
s trojnásobnou cenou, texty inzerátů obsahující marketingové slogany. 
A nebo naopak, nevyhodnocujte  efektivitu banneru jen na základě po-
čtu přivedených návštěvníků, potažmo zákazníků. 

  Nahodilé nakupování reklamy 
Někteří obchodní zástupci internetových katalogů, obsahových serve-
rů, mediálních agentur a také  některých PPC agentur jsou odměňo-
váni podle velikosti proinvestovaných rozpočtů svých klientů - a proto 
udělají vše, aby peníze klientů získali. Nezkušení marketéři se nechají 
přesvědčit obrovskými čísly o měsíčních počtech zobrazených stránek 
(které však nemají žádnou souvislost s výkonností následné reklamy), 
časově omezenými akčními nabídkami, mimořádnými bonusy a exklu-
zivními slevami v řádu desítek procent. 

Jak se takovému pokušení vyhnout? Držte se předem daného plánu, 
nevybírejte ta média, u kterých se i selským rozumem dá odhadnout, 
že v nich cílová skupina není, či v lepším případě využijte nástroje, jako 
je NetMonitor, na plánování výběru nejvhodnějších serverů.  A v pří-
padě výkonové reklamy si zkuste spočítat, na kolik vás přijde jeden 
návštěvník. U PPC reklamy můžete předpokládat míru prokliku 1-3 %,  
u bannerů 0,1–0,5 % a u sponzorovaných odkazů v katalogu Firmy.cz 
třeba 3-5 % (tzn.  že každý třetí ze 100 návštěvníků dané sekce v katalo-
gu na přednostní výpis klikne). 

  Zapomínání na vyhodnocování kampaní 
Pro marketéra není více osvobozující pocit, než když neodbytnému 
obchodníkovi na jeho nabídku může říct „Děkuji, už nechci. Vaši rekla-
mu jsme zkusili, vyhodnotili a nám nefunguje.“ Ještě lepší pocit je, když 
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může s klidným svědomím zavolat médiu a říci, že bannerovou kam-
paň, PPCčka, soutěž a nebo textový zápis chce prodloužit, protože ví, 
že plní stanovené cíle - přivádí návštěvníky či ziskové zákazníky nebo 
posiluje povědomí o značce. 

Internet má obrovskou výhodu, je měřitelný. Nemluvme teď o tom, 
že je to v podstatě i jeho nevýhoda. Znáte Google Analytics? To je ná-
stroj, kterým změříte veškerou výkonově zaměřenou reklamu – počty 
návštěv, cenu za návštěvníka, počty zobrazených stránek, a u e-shopů  
i obrat, který každá konkrétní reklama vytvořila. 

Před spuštěním reklamy udělejte vše proto, abyste mohli reklamu ade-
kvátně změřit  a po skončení reklamy kampaň vyhodnotit. Investovat 
poprvé do reklamy, která se nakonec nevyplatí, není chyba. Vyhodit pe-
níze oknem podruhé, to už je selhání. 

  Lpění na jednom typu reklamy 
Není neobvyklé, že se marketér neorientuje v online reklamě. Je však 
chyba, že se dále nevzdělává a zakrní při používání jen jednoho nástro-
je. Každý dobrý marketér by měl hledat nové a lepší cesty, jak splnit zá-
kladní cíl marketingu: ZISK. Dost lidí si myslí, že jediným příkladem nad-
měrného používání jednoho nástroje je bannerová reklama, ale není 
tomu tak. 

Každý rok na českém internetu přibude několik nových nástrojů nebo 
alespoň nových cestiček, které můžete použít. Zkoušejte je. Nově může-
te zvážit použití affiliate marketingu, nebo online videí. Menší a střední 
firmy objevují e-mailing, existují úzce zaměřené PPC reklamní sítě nebo 
cílené využívání již fungujících komunit na obsahových serverech. 

  Nevhodný výběr nástrojů pro plnění požadovaných cílů 
Stává se, že marketéři vyzkoušeli nějakou reklamu, třeba  zápis v katalo-
gu za desítky tisíc korun, ale pak jim nepřišla ani slibovaná návštěvnost 
webu ani online objednávky. Špatná zkušenost s nějakým obchodní-
kem, který dokázal prodat nefunkční reklamu, způsobuje zkreslený po-
hled marketérů na online reklamu jako na nefunkční  obor.  

10 manažerských chyb v online reklamě 
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Reklama funguje, ale ne každý nástroj je vhodný ve všech případech. 
Nepoužívejte reklamu ve vyhledavačích (SEO, PPC) pro zcela neznámé 
a tedy nehledané produkty. E-mailing funguje obvykle lépe na udržení 
stávajících zákazníků, než na získávání nových. Bannery obvykle nejsou 
tak efektivní pro generování přímého prodeje jako cílené textové inze-
ráty v Skliku či AdWords. 

  Podceňování významu online reklamy při startu projektu 
Začátek podnikání bývá těžký. Firmu nikdo nezná, nedůvěřuje jí a firma 
se potácí v „období chudoby“. Chybou je čekat, až/jestli přijdou lepší 
časy, a až pak investovat peníze do online reklamy. 

Rozumně investujte do online reklamy právě v této kritické době, kdy 
potřebujete překonat kritickou hranici minimální měsíční návštěvnosti. 
Existují levné nástroje, které vám mohou okamžitě zvýšit prodej – PPC 
reklama ve vyhledavačích, e-mailing, zápisy v katalozích. Existují i efek-
tivní nástroje, které jsou zadarmo, například zápisy v katalozích, online 
PR servery, opimalizace pro vyhledavače. 

Ale vyvarujte se další časté chyby - nevěnujte veškerou pozornost na 
výkonový marketing. Potřebujete totiž zvýšit známost své značky, za-
sáhnout širší cílovou skupinu a přesvědčit ji o své důvěryhodnosti. 

  Posílání nevyžádaného e-mailingu či spamování vlastních 
webů 
E-mailing je obor, který v Česku v poslední době zaznamenává vel-
ký růst, a spolu s tím roste i počet české nevyžádané pošty.  Omluvná 
úvodní věta v nevyžádaném e-mailu příjemce nepřesvědčí, že to s ním 
myslíte dobře, ani e-mail nezlegalizuje. České úřady se začínají probou-
zet a odměňovat spamery statisícovými pokutami. 

Chybou není jen nevyžádaný e-mail. Nevhodné je používat také tzv. ko-
mentářový spam. Nepřidávejte do diskusí nesmyslné příspěvky pouze 
s cílem zanechat zde zpětný odkaz na vlastní web. Také „nespamujte“ 
na vlastním webu a nepřeplňujte texty klíčovými slovy s vidinou lepší 
pozice ve vyhledavačích. 
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  Odborné práce dělají nezkušení lidé 

Ani velké firmy, zvyklé outsourcovat účetnictví nebo třeba právní služ-
by za velké peníze, si neuvědomují, že mohou ztrácet reálné zisky tím, 
že činnosti kolem online marketingu nesvěří odborníkům. Pryč je doba 
kamenná českého internetu, kdy weby a grafiku vyráběli studenti. 

Najměte si šikovnou webdesignerskou firmu s dobrými referencemi, 
na správu PPC si najměte odborníka anebo důkladně zaškolte vlastní-
ho pracovníka, nechte si SEO zkontrolovat nezávislou firmou. Opravdu 
zapomeňte na „odborníky“, kteří si jen přečetli pár článků na internetu  
a nabízí vám služby za desetinové ceny oproti konkurenci. 

  Zapomínání na vlastní zákazníky   
Známá marketingová poučka říká, že získat nového zákazníka je pět-
krát až desetkrát dražší než si udržet stávajícího. Nezaměřujte se na 
získávání nových zákazníků a současné nepřehlížejte své stávající kli-
enty. Existují totiž skvělé možnosti, jak můžete se stávajícími zákazníky 
komunikovat online a jak je přimět k dalšímu nákupu. Ideální nástroje 
jsou například e-mailingy s pravidelnými newslettery či personalizova-
né akční nabídky, věrnostní kluby nebo affiliate marketing. 
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  Spuštění PPC reklamy na nekvalitní web 
I přes vysokou kvalitu přiváděné návštěvnosti se může stát, že PPC re-
klama bude pro své zadavatele velkým zklamáním, ze kterého budou 
vinit konkrétní PPC systém nebo dokonce PPC reklamu obecně. Pro-
blém však bývá úplně jinde. Je totiž potřeba si uvědomit, že PPC systém 
je pouze jedna část. A že tou druhou, nedílnou součástí celého procesu 
je cílový web. Špatná informační architektura, komplikovaný nákupní 
proces nebo třeba jen nedostatečné množství kvalitních cílových strá-
nek mohou způsobit, že i ti nejcílenější návštěvníci nenajdou dostateč-
ně rychle to, co hledají, a váš web opustí bez očekávaného výsledku. 

  

  chyb při správě PPC 
reklamy 
Autor:  Martin Kalina

PPC reklama je fenoménem dnešní doby, protože nikdy v mi-
nulosti nebylo možné tak výrazně ovlivňovat náklady na rekla-
mu. Díky kvalitní správě PPC kampaní můžete dnes zobrazo-
vat své inzeráty na těch nejkvalitnějších reklamních plochách 
a přesto platit o 30 - 70 % méně než vaše konkurence, která 
zobrazuje svou reklamu hned vedle vás. Na druhou stranu, po-
rušování zásad efektivní správy PPC kampaní znamená zby-
tečné plýtvání finančními prostředky. V tomto článku se proto 
podíváme na nejčastější chyby zadavatelů PPC reklamy. 
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Existují různé cíle pro PPC, proto je také nutné sledovat rozdílné klíčové  
hodnoty.
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  Start všech PPC systémů najednou 

PPC reklama je především výkonová reklama. Měření návratnosti vlo-
žených finančních prostředků se pomalu stává standardem, sledová-
ní návratnosti času stráveného správou kampaní však nikoliv. Často se 
tedy stává, že zadavatelé reklamy spouštějí kampaně ve všech PPC sys-
témech najednou a následně je optimalizují každý zvlášť. A v tom bývá 
kámen úrazu. Každá investovaná hodina má totiž u každého PPC sys-
tému jinou návratnost a tyto hodnoty se mohou výrazně lišit - často až 
několikanásobně. Doporučujeme tedy spustit kampaně nejdříve v Go-
ogle Adwords a Skliku, optimalizovat je na maximální výkon a teprve 
pak je již hotové exportovat do dalších PPC systémů. 

  Nesprávně zvolený a nastavený systém měření návštěvnosti 
Každý uživatel přicházející na vaše stránky z PPC reklamy je pro vás ob-
rovským zdrojem informací. Díky kvalitnímu nástroji pro měření ná-
vštěvnosti můžete tyto informace zpracovat, vyhodnotit a následně vy-
užít pro další zvyšování výkonu vašich PPC kampaní. Pokud jste tento 
nástroj zvolili špatně nebo ho máte špatně nastavený, dochází ke ztrá-
tám těchto velmi cenných dat a vy tím přicházíte o možnost nechat je 
pracovat ve váš prospěch. 

  Sledování nesprávných parametrů výkonu kampaní 
Pryč je doba, kdy počet návštěvníků na stránkách byl jediným krité-
riem hodnocení výkonu reklamy. Dnes víme, že každý návštěvník má 
jinou hodnotu. Pro jeden projekt může být takovou hodnotou počet 
prohlédnutých stránek, hodnota bounce rate nebo procento nových 
uživatelů, jiný projekt může být orientován pouze na nákup zboží nebo 
služby. Definujte si proto jasně, jaké parametry by přiváděná návštěv-
nost měla mít a jim pak přizpůsobte zadání pro vytvoření a správu va-
šich PPC kampaní. 

  Požadavek první pozice vašeho inzerátu 
Často dostávám otázku, kolik by stála první pozice inzerátu pro kon-
krétní slovo nebo frázi. I když kvalitní správou kampaní dokážeme sní-
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žit tuto cenu o 30-70 %, stejně pro nás nemá konečná suma žádnou 
vypovídající schopnost. Jediné, co nás totiž zajímá, je, zda si na sebe 
daná pozice vydělá. Nebo snad má pro vás logiku platit 1 000 Kč za ob-
jednávku z první pozice, na které ve výsledku vyděláte sotva polovinu? 
Proto pokud se na PPC dívám jako na výkonovou reklamu, nejen, že nás 
nezajímá pozice inzerátu, ale dokonce ani cena za proklik. Proč? Proto-
že platí: K čemu je mi deset tisíc kliků za korunu, když mi z nich nepřijde 
žádná objednávka? Není lepší platit 5 korun za klik, když budete vědět, 
že Vám v průměru jeden ze sta takových návštěvníků konvertuje na zá-
kazníka? 

  Neměření hodnoty objednávky 
Každý klik a každý návštěvník pro vás má jinou hodnotu. Při prodeji 
pračky vyděláte pravděpodobně více než při prodeji zastřihávače vlasů. 
Přesto není vyjímkou, že některé e-shopy mají  pro celý svůj sortiment 
stanovenu jednotnou limitní cenu za konverzi a podle ní optimalizují 
své PPC kampaně. Nastavte si proto své měřící kódy pro měření reálné 
hodnoty objednávky a podle toho stanovte různé limitní ceny pro jed-
notlivé oblasti vašeho sortimentu. 

  Striktní dodržování ceny za konverzi 
Dokud si budeme chtít zachovat jistou míru soukromí při našem pohy-
bu po internetu, musíme se smířit s tím, že všechny povolené metody 
měření jsou zatím značně nepřesné. Stejně je tomu i v oblasti nástrojů 
pro měření konverzí, kdy díky nepřesnému měření bývá skutečný počet 
konverzí výrazně vyšší, než vidíte v rozhraní PPC systémů. Tento rozdíl 
může být až 30 procent. Mějte proto tento fakt na paměti při stanovo-
vání maximálních cen za proklik, abyste své kampaně kvůli nepřesným 
datům zbytečně netlumili. 

  Nevyužití všech možností PPC reklamy 
I když se situace neustále zlepšuje, PPC reklama stále znamená pro vět-
šinu manažerů pouze textové inzeráty ve výsledcích vyhledávání na 
Google a Seznamu. Další reklamní možnosti, jako je kontextová rekla-
ma na partnerských webech nebo využití dalších reklamních formátů, 
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jako jsou bannery, videoreklamy nebo reklamní gadgety, stále čekají 
na svoje využití. Informujte se proto o všech možnostech PPC systémů. 
Zjistěte, jak je můžete využít právě pro svůj projekt, protože všechny 
tyto možnosti mohou znamenat stovky a tisíce nových zákazníků pro 
vaše produkty a služby. 

  Nevyužití dat z PPC reklamy pro rozvoj webu 
Těžko budete hledat nástroj, díky kterému můžete být skoro okamžitě 
na první stránce vyhledavačů a začít tak okamžitě získávat ty nejkva-
litnější návštěvníky. PPC reklama vám to umožní, a to často již během 
několika minut. Druhou (zatím opomíjenou) funkcí PPC systémů je zís-
kávání dat pro další rozvoj webu. Vaše statistiky jsou totiž doslova zla-
tým dolem pro získávání informací, a to jak o výkonu vašeho webu jako 
celku, tak i jeho jednotlivých stránek. Jsou zásobárnou unikátních slov 
a frází, přes které vás návštěvníci našli a které můžete obratem použít 
například pro SEO. 

  Špatný výběr správce kampaní nebo modelu spolupráce 
Jak už bylo řečeno, PPC reklama je především výkonová reklama. Abys-
te mohli získat z PPC reklamy opravdu maximum, měla by být dodrže-
na tato tři základní pravidla: 

Vaše PPC kampaně by měly být plně ve vašem vlastnictví, tzn. měly by 
běžet z vašich PPC účtů a správce kampaní by měl mít povolen přístup 
nutný pro jejich správu. Nestanete se tak rukojmím vašeho správce PPC 
kampaní a v případě jakýchkoli problémů můžete spolupráci přerušit 
bez toho, že byste byli opět na začátku - bez kampaní, za jejichž vývoj 
jste zaplatili, a bez návštěvnosti, kterou tyto kampaně generovaly. 

Vždy by mělo být jasné, kolik platíte za vývoj a správu vašich kampaní 
a kolik jsou reálné ceny za klik. Nesolidní správce PPC kampaní se snaží 
tyto ceny spojit do jedné, což ve výsledku znamená, že se snaží naku-
povat kliknutí za co nejnižší cenu a maximalizovat tak svůj zisk. Zdroje 
takové návštěvnosti jsou pak více než pochybné a o následné optima-
lizaci zde nemůže být řeč. 
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Musíte mít přístup ke kompletním statistikám. Jak už bylo řečeno, PPC 
reklama je výkonová reklama, proto pokud ji máte optimalizovat na 
maximální výkon, musíte mít kompletní přístup k podrobným statis-
tikám, a to jak z PPC systémů, tak ze systému pro měření návštěvnosti. 
Tato data pak můžete použít jak pro vyhodnocování výsledků kampaní, 
tak pro další optimalizaci vašeho webu. 



10 manažerských chyb  
v oblasti budování 
zpětných odkazů   
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  Podceňování link buildingu z hlediska rozpočtu i kvality lid-
ských zdrojů 
Někteří lidé stále považují budování zpětných odkazů pouze za okrajo-
vou činnost v rámci optimalizace pro vyhledávače (SEO). Jenže situace 
se v posledních letech značně změnila a ty tam jsou doby, kdy zákla-
dem SEO byla především dobrá znalost tzv. on-page faktorů, tedy tech-
nických aspektů webu a jejich příslušná úprava za účelem dosažení co 
nejlepších pozic ve fulltextových vyhledávačích. Z tohoto hlediska jsou 
dnes v podstatě všechny weby vyrovnané, a tak právě zpětné odkazy 
jsou tím, co významně rozhoduje o úspěšnosti vašeho webu v interne-
tové pavučině. 

  manažerských 
chyb v oblasti budování 
zpětných odkazů  
Autor: František Štrupl 

Budování zpětných odkazů (link building) patří v dnešní době 
mezi základní kameny optimalizace pro vyhledávače (SEO). 
Jedná se přitom o komplexní, časově i odborně poměrně ná-
ročnou činnost, jíž je nutné věnovat patřičnou pozornost. Vy-
hněte se slepým uličkám a poznejte obvyklé chyby, které při 
zadávání linkbuildingových aktivit manažeři často dělají.

7510 manažerských chyb v oblasti budování zpětných odkazů 

Budování zpětných odkazů je komplexní, časově i odborně náročná 
činnost, kterou je proto lepší svěřit odborníkům 
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  Podcenění významu interního prolinkování 

Jak jsme zmínili již v úvodu, budování zpětných odkazů je velmi důle-
žité. Ani sebelepší zpětné odkazy vám však příliš nepomohou, pokud 
nebudete mít dostatečně kvalitní web. Jednou z vlastností webů, které 
jsou z hlediska link buildingu důležité, je tzv. interní prolinkování, ne-
boli způsob propojení jednotlivých stránek v rámci webu hypertexto-
vými odkazy.

Spousta lidí se totiž při získávání zpětných odkazů pro svůj web sou-
středí pouze na jednu, většinou titulní, stránku, což je samo o sobě 
škoda. Ještě mnohem horší je však situace, kdy je tato stránka špatně 
provázána hypertextovými odkazy se zbytkem webu. Pak značná část 
vynaloženého úsilí přichází zbytečně vniveč, neboť SEO přínos získa-
ného zpětného odkazu tak není dostatečně využit i pro ostatní stránky 
webu. Platí totiž pravidlo, že význam každého externího odkazu z hle-
diska optimalizace pro vyhledávače se přenáší na další stránky webu 
podle toho, kolik na ně vede odkazů z původní stánky, na niž externí 
odkaz směřuje. Pokud tedy chcete, aby vaše snaha v rámci budování 
zpětných odkazů byla plodná, nezapomínejte na kvalitní vnitřní pro-
linkování svého webu, které vám umožní plné využití potenciálu nově 
získaných zpětných odkazů. 

  Zpětné odkazy vedoucí na nevhodné cílové stránky 
V předchozím bodě jsme narazili také na fakt, že získávání zpětných od-
kazů pouze pro jednu stránku z celého vašeho webu není ve většině 
případů úplně ideální. Jak tedy vhodné cílové stránky pro získávané od-
kazy vybírat? Odpověď je vcelku snadná. Nejprve je dobré si uvědomit, 
k čemu vlastně zpětné odkazy slouží a čeho lze s jejich pomocí dosáh-
nout. Jak je dobře známo, kvalitní zpětné odkazy vám mohou pomoci:

1. Přivést přímo (proklikem) návštěvníky na váš web. 

2. Posílit pozice vašeho webu ve vyhledávačích a zvýšit tak návštěv-
nost z nich. 

V obou případech jde tedy o to, přivést na danou stránku návštěvníka. 
Tím však „mise“ nekončí a je potřeba návštěvníka na této stránce také 
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udržet. Je proto důležité, aby cílové stránky byly pro návštěvníky ma-
ximálně relevantní, a to zejména vzhledem k textu zpětného odkazu  
a kontextu stránky, ze které vede.

  Preferování kvantity nad kvalitou 
Máte-li zvoleny vhodné cílové stránky a dobře vnitřně prolinkovaný 
web, můžete se do získávání zpětných odkazů směle pustit. Ať už pro vás 
tuto činnost bude zajišťovat kdokoliv, je nyní správná chvíle upozornit 
na to, že zásadní chybou by bylo vyhodnocovat průběh link buildingo-
vé kampaně pouze na základě počtu nově získaných zpětných odkazů. 
Zpětné odkazy totiž nejsou zdaleka rovnocenné, jak si blíže vysvětlí-
me v následujícím bodě, a tak ani jejich absolutní počet není vhodným 
ukazatelem úspěšnosti link buildingového snažení. O ukazatelích, kte-
rým se naopak pozornost věnovat vyplatí, si povíme ještě dále. 

  Přeceňování PageRanku a jiných ranků 
Pozorný čtenář si jistě všiml, že v předchozím textu bylo několikrát po-
užito slovní spojení kvalitní zpětné odkazy. Nyní se tedy oprávněně 
může ptát, co to vlastně ty kvalitní zpětné odkazy jsou. Spousta lidí na-
bízejících své služby v oblasti link buildingu vám jistě bude tvrdit, že 
kvalitní zpětné odkazy jsou takové, které vedou ze stránek s co nejvyš-
ším PageRankem, S-Rankem a podobně. Nenechte se však zmást! 

Různé ranky a zejména pak nejznámější PageRank byly, jsou a nejspíš 
i do budoucna zůstanou fenoménem, o kterém se velmi často mluví. 
Nechci zde tvrdit, že by snad měly úplně nulovou vypovídací hodnotu, 
avšak jejich význam se velmi často přeceňuje.  Zjednodušeně řečeno, 
ranky vám sice dávají určitou informaci o tom, za jak kvalitní je daná 
stránka považována z hlediska toho či onoho vyhledávače, ale rozhod-
ně vám nedávají záruku, že bude kvalitní i zpětný odkaz z ní. Jeho kva-
litu totiž ovlivňuje veliké množství dalších faktorů, kterými jsou napří-
klad celkový počet odkazů na stránce, umístění odkazu v rámci stránky, 
jeho typ či tématická příbuznost odkazující a odkazované stránky apod.  
Jinak řečeno, neplatí přímá úměra, že čím vyšší má stránka PageRank 
(případně jiné ranky), tím kvalitnější je zpětný odkaz z ní. 
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  Vyhodnocování efektivity čistě podle pozic ve vyhledávačích 

Většina zadavatelů link buildingu chce také nějakým způsobem vyhod-
nocovat jeho úspěšnost, což je nepochybně v pořádku.  Z toho důvodu 
je potřeba stanovit nějaká KPI (key performance indicators), neboli zá-
kladní ukazatele úspěšnosti. Jak jsme naznačili již dříve, například zrov-
na počet (kvantita) získaných zpětných odkazů mezi vhodné ukazatele 
výkonu nepatří. Stejně tak ale nejsou příliš dobrým ukazatelem ani po-
zice vašeho webu ve vyhledávačích na vybraná klíčová slova, neboť vů-
bec nereflektují jednu ze dvou funkcí zpětných odkazů, kterou je získá-
vání přímé návštěvnosti, a také naprosto ignorují někdy dost významný 
efekt pro klíčová slova, u nichž pozice nesledujete.  

Relativně dobrými ukazateli jsou naopak přímá návštěvnost ze získa-
ných zpětných odkazů a dále také celková návštěvnost z vyhledávačů. 
Zatímco u přímé návštěvnosti je interpretace výsledků celkem jasná,  
u celkové návštěvnosti z vyhledávačů je potřeba mnohem větší obe-
zřetnost, neboť ta je ovlivněna také mnoha jinými faktory (sezónnost, 
změny algoritmů vyhledávačů atd.), než jen nově získanými odkazy.  

   Využívání a podpora nekalých praktik 
Ne každý si to dostatečně uvědomuje, ale špatně prováděný link 
building vám může dokonce uškodit. Při výběru realizátora link buildin-
gových kampaní si tedy dávejte dobrý pozor na to, jaké používá při bu-
dování zpětných odkazů metody, jaké má dřívější zkušenosti a výsled-
ky.

Rozhodně buďte opatrní například u služeb, které vám budou nabízet 
získání velikého množství zpětných odkazů prostřednictvím diskuzních 
fór a komentářů na blozích. Velmi často se tak totiž můžete dostat na 
tenký led, kdy budete obviněni ze šíření spamu (nerelevantních diskus-
ních příspěvků a komentářů), a tato aktivita vám nakonec místo příno-
su uškodí. 

  Špatné směřování investovaných prostředků 
Kvalitní a smysluplná kampaň zaměřená na získávání zpětných odkazů 
se většinou neobejde bez značných prostředků, které je do ní potřeba 
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investovat ať už v podobě přímých finančních nákladů, nebo lidských 
zdrojů. Je proto nanejvýš vhodné dobře zvažovat, zda jsou tyto pro-
středky směřovány efektivně. Před započetím kampaně by tak měla být 
jednoznačně definována základní KPI, o kterých jsme se zmínili již dří-
ve, s jejichž pomocí lze návratnost investic v rámci kampaně sledovat  
a v případě neuspokojivých výsledků strategii budování zpětných od-
kazů příslušným způsobem upravit.

Je jasné, že bez předchozích zkušeností můžete pouze těžko předem 
odhadnout, kterým směrem prostředky primárně směřovat, ale právě 
zde by se měla ukázat zkušenost a profesionalita realizátorů vaší link 
buildingové kampaně, kteří by vám ještě před jejím započetím měli být 
schopni poradit a vhodnou strategii pro kampaň navrhnout. 

  Podceňování kvalitního obsahu 
Získávání velkého množství odkazů, i když kvalitních, stále ještě nesta-
čí. Odkazy vám sice pomohou přivést na váš web nové návštěvníky, ale 
jak jsem naznačil již v 3. bodě zaměřeném na cílové stránky, je potřeba 
tyto návštěvníky také dostatečně zaujmout. Právě k tomu vám pomů-
že kvalitní obsah, a proto je nutné mu věnovat dostatečnou pozornost. 
Avšak nejen to, díky kvalitnímu obsahu, který bude pro uživatele zají-
mavý, můžete dokonce i nové zpětné odkazy získat. Příkladem takové-
ho zajímavého obsahu mohou být třeba u e-shopu zkušenosti ostat-
ních uživatelů s nabízeným zbožím, podrobné psané recenze či recenze 
ve formě krátkých videí.   

  Považování PPC za jednu z metod budování zpětných odkazů 
PPC (pay per click) kampaně, stejně jako budování zpětných odkazů, 
souvisí s fulltextovými vyhledávači. Přesto však PPC, potažmo odkazy 
z inzerátů v rámci PPC, nemají s link buildingem nic společného (ve vy-
hledávačích vám nepomohou). Mějte to tedy vždy na paměti a důsled-
ně tyto dvě oblasti internetového marketingu oddělujte.
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  Volba nevhodného měřicího nástroje 

Při výběru svého měřicího nástroje dobře zvažte, co od něj vlastně oče-
káváte a na co jej budete používat. Nemá cenu jít s kanónem na vrab-
ce a nakupovat sofistikované a drahé systémy, jako je Omniture, Web-
trends nebo Clicktracks, pokud vás zajímá, kolik lidí chodí na váš blog. 
Naopak s jednoduššími nástroji, jako je Google Analytics, nebudete 
moci dělat třeba pokročilejší clickstream analýzy. 

  Chybné nastavení měřicího systému 
Pokročilejší měřicí systémy jsou poměrně složité, jejich nastavení ne-
bývá triviální a pro plnohodnotné využití už musíte mít velké znalosti  
i zkušenosti. Ale ani u relativně jednoduchých nástrojů, jako jsou Go-
ogle Analytics, není vše bez problémů. Drtivá většina českých firem 
používá například výchozí měřicí kód, který neumí rozlišovat české vy-
hledávače, a vypovídací hodnota takových dat je pak omezená. Obec-
ně jakákoliv chyba v nastavení měřicího systému může způsobit velké 
zkreslení a znehodnocení získaných dat. 

  chyb v analýze 
návštěvnosti
Autor: Jan Tichý

Největší možnou chybou, které se můžete dopustit v oblasti 
analýzy návštěvnosti, je neměřit návštěvnost svého webu vů-
bec. To ale určitě není váš případ. Pojďme se tedy podívat na 
deset největších rizik při sledování a vyhodnocování vašich 
statistik a v tom, co z nich pro manažery vyplývá.
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Meziroční propad může být způsoben třeba jen opožděnou 
sezónou. 

  Soustředění se na nepodstatné statistiky 

Značná část lidí se soustředí na veličiny na první pohled zajímavé, kte-
ré však o skutečnosti nevypovídají vůbec nic, nebo jen částečně. Ty-
pickým případem je snaha o maximalizaci návštěvnosti bez ohledu 
na uskutečněné reálné objednávky, nesledování dílčích zdrojů a jejich 
specifik, nevyhodnocování jednotlivých kampaní opět s ohledem na 
dosažené obchodní výsledky. Druhým extrémem je sledování úplně 
všeho, co sledovat lze – i zde se důležité metriky utopí mezi hromadou 
podružností. 

  Nevyvozování důsledků z naměřených dat 
I když máme správně definovanou množinu metrik, které mají význam 
a odráží úspěšnost projektu ve všech důležitých ohledech, nestačí se 
spokojit s tím, že se měří. Nestačí jen čísla kreslit do barevných grafů  
a prezentovat je nadřízeným. Důležité je s čísly průběžně opravdu pra-
covat, analyzovat je a vyvozovat z nich závěry a případné změny. To 
souvisí i s další častou chybou, a tou je neexistence předem jasně sta-
novených měřitelných cílů, oproti kterým by se měly sledované metriky 
průběžně poměřovat. 

  Očekávání přesných hodnot 
Žádný analytický nástroj vám nevrátí úplně přesná čísla odpovídající 
skutečnosti. Každý je v závislosti na používané metodice i dalších okol-
nostech zatížený nějakou chybou. Pokud vám tedy ukazuje za včerej-
šek tisíc návštěvníků, rozhodně jich tam přesně tisíc nebylo. Nikdy na to 
nezapomínejte a prezentovaná čísla berte jen velice orientačně. Daleko 
důležitější než absolutní hodnoty jsou trendy a poměrové ukazatele. 

  Přeceňování významu čísel 
Buďte opatrní při vyvozování nějakých radikálních závěrů. Pokud se 
podle naměřených čísel dostane například vaše PPC kampaň lehce pod 
hranici efektivity, není potřeba ji rozhodně hned zastavovat. Výsledky 
mohou být oproti skutečnosti podhodnocené již zmíněnou nepřes-
ností v metodice nebo existencí objednávek po telefonu či přes e-mail, 
které se do měřicího systému vůbec nepromítnou. Naopak lehce nad-
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hodnocovat je mohou třeba nezapočítaná storna a nerealizované ob-
jednávky. 

  Kombinování různých zdrojů dat 
Každý systém používá úplně jinou metodiku měření a prezentovaná 
čísla jsou zatížena pokaždé úplně jinou chybou. V rámci jednoho ná-
stroje bývá statistická chyba systematická a je proto možné srovnávat  
a kombinovat všechna jeho naměřená čísla. V žádném případě ale ne-
lze míchat data z více různých zdrojů, například vzít celkovou útratu  
z PPC systémů a podělit ji počtem konverzí z Google Analytics. Výsled-
né závěry jsou pak naprosto scestné a mají nulovou vypovídací hod-
notu. 

  Chybná práce s intervaly a sezónností 
Žádného prodejce asi nepřekvapí, když mu začnou klesat tržby třeba 
po skončení vánoční nákupní horečky. Pro vyloučení sezónnosti exis-
tují různé statistické metody, jako jsou očišťování, klouzavé průměry 
či meziroční srovnávání. Ale i zde je potřeba být na pozoru. Například  
v takové situaci, kdy letos začala podzimní sezóna až v říjnu, zatímco 
loni už v září. Pokud používáte dvanáctiměsíční klouzavý průměr nebo 
meziročně porovnáváte letošní září s loňským, pohled do statistik vám 
sice potvrdí skutečnost, že se letos sezóna o měsíc zpozdila, ale o va-
šem webu, efektivitě kampaní, vašem postavení na trhu a dalších vě-
cech, kvůli kterým statistiky sledujete, tento letošní „propad“ neřekne 
vůbec nic.

  Zpracování statisticky nevýznamných hodnot 
Při posuzování naměřených čísel buďte vždy obezřetní, z jak velkého 
vzorku pocházejí. Až nepříjemně často se vám totiž stane, že pro své 
rozhodování nebudete mít dostatečné množství dat. Nenechte se strh-
nout momentální potřebou z čísel aspoň něco vyvodit, napácháte více 
škody než užitku. Při malém počtu měření mohou výsledky a z nich vy-
plývající závěry létat během chvilky z extrému do extrému. 
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  Časté změny metodiky měření 

Pokud příliš často provádíte závažnější změny v nastavení svého měření 
či snad dokonce měníte různé měřicí systémy, ovlivňujete tím význam-
ně metodiku celého měření. Narušujete kontinuitu získaných dat, která 
se stávají vzájemně neporovnatelná a prakticky vždy začínáte znovu od 
nuly. Přitom z některých metrik se dají vyčíst zajímavé závěry teprve při 
dlouhodobém konzistentním sledování. Pokud to tedy není nezbytně 
nutné, snažte se metodiku měření měnit co nejméně.
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10 manažerských chyb v online reklamě

10 chyb při správě PPC reklamy

10 manažerských chyb v oblasti budování zpětných odkazů

10 chyb v analýze návštěvnosti
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Poznámky:



Kdo je H1.cz
H1.cz je agentura poskytující poradenské, analytické a vzdělávací služ-
by v oblasti internetového marketingu a tvorby webových stránek, kte-
rá vám ukáže, jak popohnat a zefektivnit váš internetový byznys.

Pomůžeme vám…
 Zvýšit návštěvnost a efektivitu vašeho webu.

 Optimalizovat vaše internetové reklamní kampaně.

 Získat znalosti z oblasti podnikání na internetu.

Jak to dokážeme?
Prostřednictvím analýz, konzultací, školení a studií, které realizuje náš 
tým zkušených konzultantů.

                                               

Členství a certifikace:                                               



Služby H1.cz

Dlouhodobá spolupráce při rozvoji webu
 Projektová dokumentace k novým webům,

 Spolupráce na výběrových řízení na webdevelopery

 Supervize výroby webu, 

 Přístupnost a použitelnost webu,

 Uživatelské testování,

 Analýzy návštěvnosti.

Internetový marketing
 Optimalizace pro vyhledávače (SEO), vč. Linkbuildingu,

 Pay per click reklama (PPC),

 Placené zápisy a přednostní výpisy v katalozích, 

 Online PR, využití firemních weblogů,

 E-mail marketing,

 Bannerové kampaně,

 Affiliate marketing,

 Online soutěže, microsity.

Jednorázové analýzy a audity
 Všeobecný rozbor webových stránek

 Uživatelské testování použitelnosti (user testing)

 Rozbor stránek z pohledu SEO

 Analýza klíčových slov

 Audit přístupnosti

 Heuristická analýza použitelnosti

Školení a semináře
 Školení internetového marketingu

 Školení SEO 

  pro marketéry a vedoucí projektů

  pro webmastery

 Školení budování zpětných odkazů (link-building)

 Školení PPC reklamy

  pro začátečníky 

  pro pokročilé

 Školení e-mail marketingu 

 Kurz psaní pro web a on-line copywritingu

 Kurz přípravy a řízení firemního webu

 Kurz měření webu pomocí Google Analytics 

 Kurz tvorby přístupného webu

 Kurz tvorby webu pomocí XHTML a CSS

 Workshop: Uživatelské testování a tvorba použitelného webu




