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Inzerce

Brno | Odborníci z brn!nského 
Vysokého u"ení technického 
m#$ou na speciálních ro%tech 
testovat pevnost konstrukcí 
letadel. Dokon"ili toti$ první 
z budov plánovaného Centra 
nov&ch technologií pro stro-
jírenství NETME, které bude 
ur"eno ke zkou%kám letecké 
techniky. Zam!'í se také na 
zkou%ky hydraulick&ch prvk# 
a elektrick&ch palubních sys-
tém#. 

Otestují letadla
Brno | V kostelíku u Matky 
Bo$í, kter& stojí u brn!nského 
hradu Veve'í, za"al ve "tvrtek 
15. zá'í geofyzikální v&zkum. 
Jeho cílem je zjistit, jestli 
jsou pod kostelíkem n!jaké 
podzemní prostory. Podle 
mnoha legend by toti$ chrám 
mohl b&t propojen& tajnou 
podzemní chodbou s hradem 
Veve'í. P'edb!$né v&sledky 
v&zkumu geologové oznámí 
nejd'íve za t&den.  /jrk/

Záhady pod Veve!í

Brn!n"tí experti 
upravují webové 
stránky tak, aby je 
vyhledáva#e $adily na 
první místa.
Ji'í Vl"ek
Brno

Tomá% Procházka si zalo$il 
internetov& obchod s nápln!-
mi do tiskáren. I kdy$ své zbo-
$í nabízel za velmi nízké ceny, 
dorazila mu v pr#m!ru jen jed-
na objednávka za den. 

„Po p!ti m!sících spoluprá-
ce s odborníky na úpravu web# 
mi jich dojde klidn! i deset den-
n!,“ 'íká podnikatel z Brna.

Vy%%ích prodej# dosáhl 
jednodu%e: „oblafnul“ vyhle-
dáva"e, jako jsou Google nebo 
Seznam, a zv&%il tak po"et ná-
v%t!vník# sv&ch internetov&ch 
stránek. „Ze studií vypl&vá, 
$e v!t%ina lidí si ve v&sledcích 
vyhledávání vybírá odkazy 
na prvních dvou stranách. Cí-
lem takzvané optimalizace je 
p'edev%ím dostat stránky p'i 
zadávání klí"ov&ch slov na 
tyto pozice,“ 
vysv!tluje 
Martin 
(ech 
z 

br-
n!n-
ské 
spole"nosti Comerto, která 
Procházkovi web vylep%ila. 

Zp#sob úpravy interneto-
v&ch stránek se odborn! na-
z&vá SEO, tedy Search Engine 
Optimization "ili optimalizace 
pro vyhledáva"e. V Brn! se vy-
lep%ováním web# zab&vá p'es 
sto firem i jednotlivc#. Dal%í 
tisíce lidí za jejich slu$by platí. 
Bez jejich pomoci se neobejdou 
ani nejv!t%í podniky v Brn!.

Vyhledávání za po-
moci klí"ov&ch 

slov toti$ vyu-
$ívají miliony 
lidí v celé (eské 
republice. K pro-

deji, nákup#m, 
slu$bám nebo pro 
oby"ejné zji%t!ní 
informací. „Z Ji-
homoravského 
kraje padne jen 
na na%em vyhle-

dáva"i okolo dvou 
milion# dotaz# m!-

sí"n!,“ nabízí "ísla 
ze statistiky odborník 

portálu Seznam.cz Jakub )u-
mansk&.

Jak „oblafnout“ Google a Seznam?
To, pro" SEO funguje, 

vysv!tluje zp#sob, 
jak&m vyhledáva"e 
'adí nalezené in-

ternetové strán-
ky. „Obecn! se 
dá 'íct, $e první 
uvedou weby, 
o kter&ch jsou 

p'esv!d"ené, 
$e nejlépe odpo-

vídají na zada-
n& dotaz,“ nabízí 

odpov!* expert na 
SEO a lektor agentury 

Dobryweb Michal Bla-
hut.

Aby se stránky p'i vyhledá-
vání klí"ov&ch slov automa-
ticky 'adily na p'ední místa 
vyhledáva"#, musí spl+ovat 
n!kolik podmínek. „Nejd#le$i-
t!j%í je obsah, úprava navigace 
a v podstat! celé architektury 
webu nebo t'eba po"et zp!t-
n&ch odkaz# na jin&ch strán-
kách. Vyhledáva" podle t!chto 

a 'ady dal%ích faktor# vyhod-
notí kvalitu webu. Podle ní pak 
sestavuje $eb'í"ek na r#zná 
klí"ová slova,“ p'ibli$uje fun-
gování (ech z Comerta. 

Viditelné zm!ny se po úpra-
v! v!t%inou neprojeví hned. „Je 
to spí%e v 'ádech m!síc#. Zá-
sadní roli hraje aktuálnost a 
kvalita,“ tvrdí Blahut. 

Optimaliza"ní 
slu$by m#$ou mít 
velk& efekt. „Za 
t!ch pár m!-
síc# se mi in-
vestice vrátila 
dvojnásobn!. 
Je fajn, kdy$ 
"lov!k vidí 
pokroky a pro 
jednou nevy-
hazuje peníze 
oknem,“ myslí si 
Procházka.

Odborníci ale 
upozor+ují, $e ne pro 
ka$dého je optimalizace 

webu správn&m 'e%ením. „Pro 
n!které projekty nemusí b&t 
SEO vhodné v#bec. Stránkám 
nabízejícím zbo$í, které nikdo 
neshání, jen t!$ko pom#$e. To, 
o "em lidé nev!dí, ve vyhledá-
va"ích nehledají,“ nabízí p'í-
klad Blahut. 


