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Nadpisy (h1, h2, h3, …)

NEVYHOVUJÍCÍ

Důležitost: 90%

Na každé stránce by měl být pokud možno jen jeden nadpis h1 a v něm by měla být posilovaná
slova. Ve výjimečných případech je možné použít nadpis h1 vícekrát, pokud má použití logické
opodstatnění. Ostatní nadpisy mohou být na stránce použity i vícekrát. Nadpisy by však měly být
v kódu příslušné stránky řazeny podle důležitosti (tedy v pořadí h1 – h2 – h3 – …).
Aktuální stav:
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zařazení Vaší prezentace v DMOZ.org a Firmy.cz
Google provozuje vlastní katalog webů na adrese www.dmoz.org (česká verze začíná na
http://www.dmoz.org/World/Česky/). Tento katalog odkazů je spravován ručně, a pokud docílíte
toho, aby byla Vaše prezentace v katalogu uvedena, tak získáte v Googlu drobnou výhodu. A
podobně jako Google, má i Seznam svůj katalog – Firmy.cz. Weby, které jsou přidány na Firmy.cz,
získávají kvalitní odkaz z dobrého katalogu.
Aktuálně Vaše prezentace je v katalogu DMOZ.org zařazena.
Na Firmy.cz je Váš web zaregistrován.

Zpětné odkazy
Na internetu existují služby, které mohou změřit počet odkazů vedoucích na vaši stránku. Žádný
nástroj ale nezobrazuje přesné údaje o zpětných odkazech. Služby nemohou v reálném času
reflektovat aktuální stav všech webů na světě (byl by potřeba obrovský výpočetní výkon).
V současnosti nejvyužívanější nástroje na měření počtu odkazů je majesticseo.com a
siteexplorer.search.yahoo.com. Dle majesticseo.com na Váš web vede 1 079 odkazů ze 129
domén.
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Celkový počet zpětných odkazů podle majesticseo.com – 1 079 odkazů:

Počet odkazujících domén podle majesticseo.com – 129 domén:

Můžeme také porovnat počet odkazů ve srovnání s konkurencí. Srovnáme-li počet zpětných
odkazů s konkurenčními stránkami, které jsou například na dotaz „skryto“ (tedy slovo, které chcete
posilovat) na předních místech na Seznamu, získáme tyto výsledky:
Celkový počet odkazů jednotlivých webů:

Celkový počet odkazujících domén pro jednotlivé weby:
X
X
X
X
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