
  

3 

 
Stručný obsah 

Úvod 15 
Kapitola 1: Vy: Programátor a optimalizátor 19 
Kapitola 2: Základy optimalizace pro vyhledávače 31 
Kapitola 3: Lákavé URL vstřícné k vyhledávačům 55 
Kapitola 4: Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP 93 
Kapitola 5: Duplicitní obsah 111 
Kapitola 6: HTML a JavaScript vhodné pro vyhledávače 135 
Kapitola 7: Webové kanály a sociální záložky 167 
Kapitola 8: Nefér techniky SEO (black hat SEO) 191 
Kapitola 9: Mapy webu 219 
Kapitola 10: Vábnička na odkazy 231 
Kapitola 11: Cloaking, cílení podle pozice a obsluha požadavků podle IP-adresy 239 
Kapitola 12: Optimalizace pro vyhledávače s ohledem na cizí jazyky 265 
Kapitola 13: Řešení technických problémů 271 
Kapitola 14: Případová studie: Vývoj elektronického obchodu 283 
Kapitola 15: Webová pohotovost: Když už máte web 307 
Kapitola 16: WordPress: Vytváření blogu optimalizovaného pro vyhledávače 313 
Příloha A: Jednoduché regulární výrazy 337 
Slovník pojmů 367 
Rejstřík 375 
 





  

5 

 
Obsah 

O autorech 13 
Poděkování 13 

Úvod 15 
Komu je tato kniha určena 15 
Co se z knihy naučíte 16 
Kontakty na autory 17 
Typografické konvence 17 
Zdrojové kódy 18 
Poznámka redakce českého vydání 18 

Kapitola 1: Vy: Programátor a optimalizátor 19 
Kdo jste? 20 
Co je třeba se naučit? 21 

SEO a architektura webu 22 
Optimalizovat nelze dodatečně 23 
Komunikace při rozhodování o architektuře 23 
Maličkosti v architektuře vás mohou potopit, nebo vynést na výsluní 23 

Příprava písečku 24 
Instalace XAMPP 25 
Příprava pracovní složky 27 
Příprava databáze 29 

Shrnutí 30 
Kapitola 2: Základy optimalizace pro vyhledávače 31 

Úvod do optimalizace 31 
Hodnota odkazu 32 



Obsah 

6 

Google PageRank 33 
Pár slov o použitelnosti a přístupnosti 34 

Faktory ovlivňující řazení výsledků vyhledávání 35 
Faktory ve stránce 35 
Viditelné faktory ve stránce 36 
Neviditelné faktory ve stránce 38 
Faktory závislé na čase 39 
Vnější faktory 40 

Možné postihy od vyhledávače 44 
Efekt pískoviště Google 44 
Postih expirované domény 45 
Postih duplicitního obsahu 45 
Vedlejší index Google 45 

Zdroje a nástroje 46 
Webové analýzy 46 
Průzum trhu 46 
Výzkum klíčových slov 49 
Rozšíření prohlížečů 51 
Komunitní fóra 52 
Zdroje a blogy o vyhledávacích strojích 52 

Shrnutí 53 
Kapitola 3: Lákavé URL vstřícné k vyhledávačům 55 

Proč na URL záleží? 56 
Statické a dynamické URL 56 

Statické URL 57 
Dynamické URL 57 
URL a míra prokliku 58 
URL a duplicitní obsah 58 

URL v běžném životě 59 
Příklad č. 1: Dynamické URL 59 
Příklad č. 2: Číselné přepisované URL 61 
Příklad č. 3: Přepisované URL obsahující klíčová slova 61 
Udržování konzistence URL 62 

Přepisování URL 63 
Instalace mod_rewrite 65 
Testování mod_rewrite 66 
Úvod do regulárních výrazů 71 
Přepisování URL a PHP 76 
Přepisování číselných URL se dvěma parametry 77 
Přepisování URL s klíčovými slovy 80 
Vytvoření továrny na odkazy 81 
Stránkování a přepisování URL 88 
Přepisování obrázků a streamovaných médií 88 



Obsah 

7 

Problémy, které přepisování nevyřeší 91 
Varování na závěr 92 
Shrnutí 92 

Kapitola 4: Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP 93 
Stavové kódy HTTP 94 
Přesměrování pomocí kódů 301 a 302 95 

Kód 301 97 
Kód 302 97 

Odstranění stránek pomocí 404 98 
Zabránění indexování chybových stran pomocí kódu 500 99 
Přesměrování pomocí PHP a mod_rewrite 100 

Použití přesměrování při změně názvu souboru 101 
Oprava URL 105 
Správné zacházení s více doménovými jmény 105 
Použití přesměrování ke změně doménového jména 106 

Převod URL do kanonické formy: www.example.com versus example.com 107 
Kanonikalizace URL: /index.php oproti / 107 

Další typy přesměrování 110 
Shrnutí 110 

Kapitola 5: Duplicitní obsah 111 
Příčiny a dopady duplicitního obsahu 112 

Duplicitní obsah v důsledku architektury webu 112 
Duplicitní obsah v důsledku krádeže obsahu 112 

Vyřazení duplicitního obsahu 113 
Použití elementu meta robots 113 
Vyřazení pomocí vzorů v robots.txt 114 
Další příklady robots.txt 116 
Tipy pro robots.txt 117 
Dynamické generování souboru robots.txt 118 
Co robots.txt nedokáže 118 

Řešení běžných případů duplikovaných stránek 119 
Tiskové verze stránek 119 
Navigační odkazy a drobečková navigace 119 
Stránky s podobným obsahem 121 
Stránky s duplicitami v elementu meta nebo v titulku 122 
Problémy s převodem URL do kanonické formy 122 
Identifikátory sezení v URL 122 
Další parametry navigačních URL 123 
Přidružené stránky 123 
Přesměrování URL s doplňkovým parametrem 124 

Shrnutí 134 



Obsah 

8 

Kapitola 6: HTML a JavaScript vhodné pro vyhledávače 135 
Celková architektura 135 
JavaScript vhodný pro vyhledávače 136 

Javascriptové odkazy 136 
DHTML nabídky 137 
Dynamicky zobrazovaná (popup) okna 137 
Implementace navigace do dynamicky otevíraných oken 138 
Vyskakující okna v DHTML 144 
Indexovatelné obrázky a grafický text 144 

HTML vhodné pro vyhledávače 155 
Strukturální elementy HTML 155 
Důležitost textu a tabulky 156 
Rámy 159 
Formuláře 159 

Vlastní značkovací jazyk použitý ke generování HTML vhodného pro vyhledávače 160 
Flash a AJAX 164 

Vyvážený přístup 164 
Shrnutí 165 

Kapitola 7: Webové kanály a sociální záložky 167 
Webové kanály 167 

RSS a Atom 168 
Vytváření kanálů RSS 170 
Sdružování kanálů RSS a Atom 176 
Další zdroje sdruženého obsahu 180 
Sociální záložky 180 
Shrnutí 189 

Kapitola 8: Nefér techniky SEO (black hat SEO) 191 
Co znamená „black hat“ a „white hat“? 192 
Přizpůsobení pravidel 193 
Technická analýza black hat technik 195 

Jak předejít útokům 195 
Útoky vkládáním kódu HTML 195 
Předcházení komentářových útoků pomocí nofollow 198 
Ošetření uživatelského vstupu 203 
Vyžádání lidského vstupu 208 
Útoky pomocí přesměrování kódem HTTP 301 214 
Použití přesměrování kódem HTTP 302 215 
Využití robots.txt k vyřazení presmeruj.php 215 
Řešení s využitím databáze 215 
Krádež obsahu 216 
Kupování odkazů 216 



Obsah 

9 

Digital Point Co-op, Link Vault 217 
Shrnutí 217 

Kapitola 9: Mapy webu 219 
Tradiční mapy webu 219 
Mapy webu pro vyhledávače 220 

Mapy webu pro Google 221 
Mapy webu pro Yahoo! 223 

Generování mapy webu v kódu 223 
Jak dát Googlu vědět o změnách 229 
Standardní protokol Sitemaps.org 230 
Shrnutí 230 

Kapitola 10: Vábnička na odkazy 231 
Hákování odkazů 232 

Informační háčky 232 
Novinkové háčky 232 
Zábavné háčky 232 
„Čertovské“ háčky 233 

Běžné příklady vábniček na odkazy 233 
Interaktivní vábničky na odkazy: Navlékněte programovací montérky! 233 
Případová studie: Koláčky osudu 234 
Shrnutí 238 

Kapitola 11: Cloaking, cílení podle pozice  
a obsluha požadavků podle IP-adresy 239 

Cloaking, cílení podle pozice a obsluha podle IP-adresy 239 
Blíže o cílení podle zeměpisné polohy 240 
Etický rozbor cloakingu 241 
Nástrahy cloakingu 242 
Použití elementu meta noarchive 243 

Implementace cloakingu 243 
Cloaking – případové studie 254 

Záměna obrázků za text 254 
Přesměrování obsahu vyřazeného z indexování na nevyřazený obsah 255 
Zpřístupnění zpoplatněného obsahu pouze pro vyhledávače 255 
Vypnutí předávání identifikátoru sezení přes URL pro vyhledávače 255 
Další implementace cloakingu 256 

Implementace cílení podle zeměpisné polohy 256 
Shrnutí 263 



Obsah 

10 

Kapitola 12: Optimalizace pro vyhledávače  
s ohledem na cizí jazyky 265 

Rady pro optimalizaci v cizích jazycích 265 
Označení jazyka a regionu 266 
Umístění serveru a doménové jméno 266 
Pokud možno uveďte adresu zahraniční lokace 267 
Řešení diakritiky 267 

Spamování v cizích jazycích 269 
Shrnutí 270 

Kapitola 13: Řešení technických problémů 271 
Nespolehlivý hosting nebo DNS 271 
Změna hostingové společnosti 272 
Křížové odkazy 273 
Testování více verzí webu najednou s ohledem na optimalizaci 275 
Odhalení nefunkčních odkazů 276 
Shrnutí 282 

Kapitola 14: Případová studie: Vývoj elektronického obchodu 283 
Zjišťování požadavků 283 
Implementace katalogu produktů 284 
Shrnutí 306 

Kapitola 15: Webová pohotovost: Když už máte web 307 
1. Vytvořte mapy webu 307 
2. Vytvořte webové kanály 308 
3. Opravte duplicity v titulcích a elementech meta 308 
4. Vytvořte odkazy v uznávaných webových adresářích 308 
5. Obchodujte a vyměňujte odkazy 308 
6. Kupujte odkazy 309 
7. Tvořte vábničky na odkazy 309 
8. Přidejte možnost pro ukládání sociálních záložek 309 
9. Pište blog, založte fórum 310 
10. Mějte alternativu k technologiím Flash a AJAX 310 
11. Nestaňte se obětí black hat optimalizace 310 
12. Zkontrolujte svoje URL 311 
13. Vyhněte se duplicitnímu obsahu 311 
14. Odstraňte z URL identifikátory sezení 311 
15. Upravte faktory ve stránce 311 
Shrnutí 312 



Obsah 

11 

Kapitola 16: WordPress:  
Vytváření blogu optimalizovaného pro vyhledávače 313 

Instalace WordPressu 314 
Zapnutí trvalých odkazů (permalinků) 316 
Akismet: prevence komentářového spamu 319 
Sociable: ikony pro sociální záložky 320 
WP-Email: „doporuč přátelům“ 321 
Rozšíření Chicklet Creator 322 
Rozšíření Sitemap Generator 323 
Rozšíření Google Sitemaps 325 
Rozšíření pro tlačítko Digg 328 
Oprava stránkování 330 
Odstranění duplicit obsahu 332 

Roletové nabídky a vyřazení odkazů kategorií 332 
Výtah z obsahu článků 333 

Nastavení blogu jako úvodní stránky 334 
Shrnutí 335 

Příloha A: Jednoduché regulární výrazy 337 
Nalezení jednotlivých znaků 338 

Hledání sekvence znaků, z nichž se každý vyskytuje jednou 342 
Metaznaky 345 

Hledání shod s volitelnými znaky 352 
Hledání shody pro více volitelných znaků 355 

Další operátory počtu výskytů 358 
Kvantifikátor * 358 
Kvantifikátor + 360 

Syntaxe složených závorek 362 
Syntaxe {n} 362 
Syntaxe {n,m} 362 
{0,m} 363 
{n,m} 365 
{n,} 366 

Slovník pojmů 367 

Rejstřík 375 
 





  

13 

O autorech 
Jaimie Sirovich je konzultant v oboru optimalizace pro vyhledávače. Se svými klienty spolu-
pracuje na vytváření mocných webových prezentací. Oficiálně je Jaimie programátor, ale pro-
hlašuje, že marketing ho baví mnohem víc. Absolvoval bakalářské studium na Stevensově 
technologickém institutu (Stevens Institute of Technology). Do roku 2005 pracoval pod Barrym 
Schwartzem ve společnosti RustyBrick, Inc., jako hlavní programátor internetových obchodů. 
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v Bukurešti v Rumunsku, kde v doktorském programu studuje architektury distribuovaných 
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své plány na skoupení společnosti Google, užívá si společenský život. Pokud ho chcete 
pozdravit, stavte se na jeho osobním webu na adrese http://www.cristiandarie.ro/. 

Poděkování 
Autoři by rádi poděkovali níže uvedeným lidem a společnostem za jejich neocenitelnou pomoc 
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Několika autorům rozšíření pro WordPress: Arne Brachhold, Lester Chan, Peter Harkins, Matt 
Lloyd a Thomas McMahon. 

Rodinám a přátelům Jaimieho a Cristiana – za toleranci k nekonečným řadám prázdných ple-
chovek limonád (s kofeinem) hromadících se na stole během psaní této knihy. 
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Úvod 

Vítejte u knihy SEO v PHP Programujeme profesionálně. 

Optimalizace pro vyhledávače byla tradičně náplní práce lidí z marketingu. V této knize se ale na 
optimalizaci díváme ve zcela novém světle a ukazujeme, že by se jí měli věnovat i programátoři. 

Pro co největší užitek z úsilí vloženého do optimalizace by měli vývojáři a manažeři pracovat spo-
lu, a to už od vzniku webu při návrhu vzhledu i technického provedení; a měli by spolupracovat 
i dále v průběhu vývoje. V této knize nabízíme vývojářům a profesionálům IT informace, které vy-
užijí při tvorbě a spravování webu, který budou mít vyhledávače rády. Poskytneme také rady, jak 
se vyhnout častým chybám, které vyhledávač matou. Kniha se do hloubky zabývá tím, jak vyhle-
dávači usnadnit indexování webu, a probíráme v ní různé technologie a služby, které lze využít ke 
zviditelnění webu. 

Komu je tato kniha určena 
Profesionální optimalizace pro vyhledávače v PHP: Průvodce pro vývojáře píšeme především pro 
vývojáře webu, protože se optimalizací pro vyhledávače zabývá zejména v souvislosti s programo-
váním. Kniha vám bude užitečná i tehdy pokud programátor nejste, ale nějaké zkušenosti s pro-
gramováním se vám pro plné porozumění budou hodit, stejně jako při provádění úloh ze cvičení. 

Snažili jsme se knihu psát i pro odborníky z marketingu, kteří chtějí optimalizovat web a mají jisté 
znalosti z oboru informačních technologií, ale chtějí se na věc podívat z technického úhlu. Kapito-
ly obvykle začínají méně technicky pojatým rozborem tématu a poté se ponoří do odborných de-
tailů. Optimalizace pro vyhledávače je tématem mnoha knih, ale málokterá z nich vám dá také 
návod, jak vytvořit web, který pamatuje na vyhledávače. Tato kniha vám ho rozhodně dá. 

Tam, kde se programováním zabýváme, uvádíme kódy s vysvětlením. Neschováváme se za kon-
cepty a líbivá slova; raději nabízíme praktická cvičení, která si můžete sami provést. V těchto cvi-
čeních najdete plně funkční příklady např. mapy webu ve formátu XML, prvky pro sociální 
záložky, a dokonce i funkční implementace cloakingu a cílení podle zeměpisné polohy. 
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Co se z knihy naučíte 
Do knihy jsme zahrnuli nejdůležitější témata, která by programátoři a optimalizátoři měli pro po-
třeby tvorby webů znát.  

Jak z této knihy vytěžit co nejvíce 

Můžete si knihu přečíst jedním dechem, ale není to nutné. Doporučujeme vám nejprve přečíst kapi-

toly 1-6; pozdější kapitoly už můžete číst v libovolném pořadí. Pokud byste měli technické potíže, 

Jaimie Sirovich spravuje na adrese http://www.seoegghead.com/seo-with-php-updates.html 

stránku s opravami knihy. Také je můžete zkusit najít na stránkách vydavatelství www.wrox.com, jak 

popisujeme dále v tomto úvodu. 

Pokud budete mít ke knize jakékoliv připomínky, neváhejte napsat buď Jaimiemu, nebo Cristia-

novi! Přispěje to k všeobecné spokojenosti čtenářů s knihou. 
 

Na konci kapitoly 1, Vy: Programátor a optimalizátor, vás provedeme vytvořením prostředí, ve 
kterém budete programovat v průběhu cvičení v celé knize. Programování v PHP může být někdy 
spletité; abychom vás vyvarovali většiny konfiguračních potíží a problémů s kódováním, připravili 
jsme pro vás návod, jak si připravit pracovní složku a nastavit databázi MySQL.  

Pokud se ještě na takový úkol necítíte, nevadí! Můžete se kdykoliv později k návodu vrátit. Všechny 

úlohy v této knize, které obnášejí programování, vysvětlujeme krok za krokem, abychom co nejvíce 

snížili možnost, že by se někdo mezi kroky ztratil. 
 

Kapitola 2, Základy optimalizace pro vyhledávače, vás uvede do světa optimalizace pro vyhledá-
váče. Je mířená hlavně pro profesionála z oboru informačních technologií. Klademe v ní důraz na 
to, co je skutečně důležité pro programátora z pohledu programátora. Také vám povíme o několi-
ka zdrojích a nástrojích, které byste jako vývojář pro optimalizaci webu mohl potřebovat. 

V kapitole 3, Lákavé URL vstřícné k vyhledávačům, se do detailů zabýváme vytvářením (či vylep-
šováním) vašeho webu pomocí upravených URL, které se lépe čtou vyhledávačům i lidem, které 
zároveň snáze přesvědčí ke klepnutí na ně. Dokonce si vytvoříte knihovnu pro tvorbu URL, kterou 
pak můžete dále používat ve svých projektech. 

Kapitola 4, Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP, podrobně vysvětluje, jak správně používat 
stavové kódy protokolu HTTP k přesunutí obsahu a k oznamování dalších změn jeho stavu. 
Správné použití těchto stavových kódů je naprosto nezbytné při přestavování struktury webu. 

V kapitole 5, Duplicitní obsah, velice detailně píšeme o duplicitním obsahu a navrhujeme strategie, 
jak se jeho výskytu vyhnout. 

Kapitola 6, HTML a JavaScript vhodné pro vyhledávače, pojednává o problémech, které se projeví 
při vykreslování obsahu pomocí kombinací HTML, JavaScriptu s Ajaxem a technologie Flash. 

Kapitola 7, Webové kanály a sociální záložky, se zabývá sdružováním webového obsahu a sociál-
ními záložkami. Předvedeme v ní nástroje pro vytváření a sdružování kanálů a také popíšeme 
možnosti, jak povzbudit uživatele k vytváření sociálních záložek na váš web. 
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V kapitole 8 s názvem Neférové metody optimalizace se dozvíte o tzv. „black hat SEO“ metodách 
z perspektivy možností, jak se proti nim bránit a jak jim přecházet. Můžete přeskočit rovnou na tu-
to kapitolu, ať se dozvíte, co vše obnášejí. 

Kapitola 9, Webové mapy, vysvětluje, jak používat webové mapy – tradiční i ty používající XML – 
za účelem vylepšení a urychlení indexování webu. 

V kapitole 10, Vábničky na odkazy, se seznámíte s myšlenkou vábniček na odkazy a vyzkoušíte si 
ukázku nástroje na webu, který by mohl odkazy přilákat. 

Kapitola 11, Cloaking, cílení podle pozice a obsluha požadavků podle IP-adresy, probírá cloaking, 
cílení podle pozice a obsluhu požadavků podle IP-adresy. Ke všem třem technikám přidáváme pl-
ně funkční příklady. 

V kapitole 12, Optimalizace pro vyhledávače s ohledem na cizí jazyky, se zabýváme optimalizací 
pro vyhledávače v jiných jazycích a souvisejícími záležitostmi. 

V kapitole 13, Řešení technických problémů, popisujeme různé záležitosti spravování webu, kte-
rým musí IT-profesionál rozumět, např. jak změnit poskytovatele hostingových služeb bez újmy na 
hodnocení webu vyhledávači. 

V kapitole 14, Případová studie: Vývoj elektronického obchodu, uzavírá předchozí kapitoly vývo-
jem internetového obchodu, při kterém použijeme mnohé z postupů a technik probraných dříve 
v knize. 

Kapitola 15, Webová pohotovost: Když už máte web, popisuje problémy, které mohou nastat při 
správě již existujícího webu, a navrhuje vylepšení, která můžete implementovat k jejich řešení ne-
bo kterými jim můžete předejít. 

A nakonec, v kapitole 16, WordPress: Vytváření blogu optimalizovaného pro vyhledávače, vás 
provedeme instalací, spuštěním a nastavením blogu optimalizovaného pro vyhledávače na plat-
formě WordPress 2.0 a vylepšíme jej pomocí několika vlastních rozšíření. 

Doufáme, že se vám bude tato kniha dobře číst a že vám bude užitečná při snaze o zviditelnění va-
šeho webu. 

Kontakty na autory 
Jaimieho Siroviche můžete kontaktovat na jeho blogu na adrese http://www.seoegghead.com/. 
Cristian Darie má svůj web na adrese http://www.cristiandarie.ro/. 

Typografické konvence 
Abychom vám usnadnili čtení knihy a abyste se v textu lépe orientovali, používáme v knize něko-
lik typografických konvencí.  

Rámečky, jako je tento, obsahují důležité informace, které se přímo vztahují k textu okolo něj. 
 

Tipy, nápovědy, triky a vedlejší poznámky k aktuálnímu tématu jsou odsazené a tištěné bezpatkovým 

písmem, jako zde. 
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Co se týká stylů textu: 

 Nové pojmy a důležitá slova při jejich prvním výskytu zvýrazňujeme. 
 Když máte stisknout nějakou klávesu, označujeme to takto: Alt + F4 
 URL označujeme takto: http://www.seoegghead.com/. 
 Názvy souborů a kód v textu označujeme bezpatkovým proporcionálním písmem. 
 Kód označujeme dvěma způsoby: 

Takto vypadá většina zdrojových kódů v knize. 
Důležité části kódu nebo části, na které se odkazujeme ve vysvětlujícím textu,  
jsou zvýrazněné. 

Zdrojové kódy 
Až budete procházet cvičení v této knize, můžete kód buď ručně opisovat, nebo jej můžete stáhnout 
z webové stránky knihy. Všechny zdrojové kódy z této knihy naleznete na webu http:// 
www.wrox.com/. Českou verzi zdrojových kódů naleznete na webové stránce knihy na adrese 
http://knihy.cpress.cz/k1538 na záložce Soubory ke stažení.   

Jelikož mnoho knih mívá podobné názvy, může být snazší vyhledávat podle čísla ISBN. Anglické vy-

dání této knihy má ISBN 978-0-470-10092-9. 
 

Stažený archiv rozbalte pomocí svého oblíbeného programu. Případně můžete zadat adresu 
http://www.wrox.com/dynamic/books/download.aspx, kde najdete anglickou verzi zdrojových 
kódů této knihy a dalších knih vydavatelství Wrox. 

Poznámka redakce českého vydání 
I nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bu-
de na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:  

Computer Press 

redakce počítačové literatury 

Spielberk Office Centre 

Holandská 8  

639 00 Brno 

nebo 

knihy@cpress.cz. 

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese 
http://knihy.cpress.cz/k1538. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat 
komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme. 




