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Stru ný p ehled vyhledávání na webu: Jak to funguje
Úvod
Pokud chcete být vid t, pak je internet tím pravým místem pro
vás. Sta í se zeptat n kterého inzerenta, který díky reklamám na
internetu zvý il své prodeje, bloggera, který díky své popularit
uzav el smlouvu na vydání knihy, nebo vydavatele novin, jejich
tená stvo díky vy í náv vnosti získalo mezinárodní rozm r.
Spole nost Google asto dostává dotazy, jak funguje vyhledávání na webu a jak mohou provozovatelé webových stránek
dosáhnout toho, aby byli na internetu co nejvíce vid t.
Vytvo ili jsme tuto stru nou bro urku, abychom vám pomohli
porozum t tomu, jak vyhledáva „vidí“ vá obsah a jak nejlépe
ete ovlivnit svou p ítomnost na webu, abyste zajistili, e
lidé najdou to, co chcete, aby na li – a nenajdou to, co chcete
nechat skryté.
Od tip a internetových nástroj pro webmastery p es podrobný
návod a k odpov dím na asto kladené dotazy je tato bro ura
ur ena pro malé internetové provozovatele i pro majitele velkých
stránek.

Nejjednodu eji
eno si m ete web p edstavit jako obrovskou knihu s ohromným
rejst íkem ( ili indexem), ve kterém p esn najdete, kde se v e nachází.
Google má skupinu po íta – nazývaných „Googlebot“ – které neustále procházejí
miliardy stránek na internetu. Toto procházení je algoritmický proces: po íta ové
programy ur ují, které servery se mají projít, jak asto a kolik konkrétních stránek se
z daného serveru projde. Nep ijímáme ádné platby za ast í procházení stránek
a vyhledávání je zcela odd lené od na í výd le né reklamní slu by AdWords.
Proces procházení za íná seznamem URL adres webových stránek. Googlebot p i
procházení t chto webových stránek zji uje odkazy na jednotlivých stránkách a
idává je do svého seznamu stránek, které má projít. Googlebot vytvo í kopii ka dé
pro lé stránky za ú elem vytvo ení masivního indexu v ech slov, která najde. Tento
seznam také uvádí, kde se dané slovo na dané stránce nachází.
Kdy u ivatel zadá dotaz, na e po íta e prohledají index, zda neobsahuje
odpovídající stránky, a u ivateli zobrazí nejrelevantn í nálezy. Relevanci ur uje
es 200 faktor , jedním z nich je „PageRank“ dané stránky. PageRank je m ítko
„d le itosti“ stránky na základ odkaz na danou stránku z ostatních stránek.
Jednodu e
eno ka dá stránka odkazující na webovou stránku XYZ zvy uje její
PageRank.

Stejn , jako se za poslední dekádu dramaticky rozvinul internet,
vyvinul se i p ístup spole nosti Google k vyhledávání na webu a její
vztah s majiteli webových stránek. Vytvo ili jsme mnoho nástroj ,
které mají webmaster m pomoci zvý it viditelnost jejich obsahu i
kontrolu nad tím, jak jsou jejich webové stránky indexovány. V dy
ak m eme ud lat je
více. Doufáme, e vás tato bro ura
povzbudí k tomu, abyste nám poskytli zp tnou vazbu a dali nám
t, co m eme ud lat pro to, aby se web stal je
lep ím
místem pro vyhledávající u ivatele i pro provozovatele stránek.
- Tým slu by Google Webmaster
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Co je ve vyhledávání Google na webu nového?
esto e základní principy vyhledávání na webu z stávají z velké ásti stejné,
Google neustále pracuje na vylep ování výsledk svého vyhledávání.
Co se zm nilo oproti vyhledávání na webu t eba p ed p ti lety? Nap íklad je
mnohem rychlej í.
Krom toho jsou na e systémy pro procházení a indexaci ve srovnání se stavem
ed p ti lety mnohem inteligentn í. Nyní nap íklad webové stránky procházíme
opakovan a náv vy jednotlivých stránek lépe plánujeme, abychom dosáhli
maximální aktuálnosti. Tento efektivn í p ístup bere v úvahu skute nost, e
nap íklad internetové stránky novin vy adují ast í procházení ne statické
webové stránky aktualizované jednou za m síc. Také webmaster m poskytujeme
nástroje, kterými mohou ur ovat, jak asto jejich stránky procházíme. Výsledkem
toho v eho je pak aktuáln í a obsáhlej í index.
koli je dnes vyhledávání na webu rychlej í a ú inn í ne kdykoli p edtím, ji
od doby, kdy se ná vyhledáva objevil na scén , jsou prioritou následující
klí ové faktory ur ující viditelnost webových stránek v rámci výsledk
vyhledávání Google:
e Google dané stránky najít? (str. 5)
e Google dané stránky indexovat? (str. 6)

e Google va e stránky najít?
Zahrnutí do výsledk vyhledávání Google je bezplatné a snadné. Dokonce své
stránky ani nemusíte do indexu Google zadávat. Velká v ina stránek, které
jsou uvedeny v na ich výsledcích, ve skute nosti není do indexu zadána ru
,
ale byla nalezena a p idána automaticky, jak Googlebot prochází web.
esto e Google prochází miliardy stránek, je nevyhnutelné, e n které stránky
budou p ehlédnuty. Pokud Googlebot p ehlédne konkrétní stránky, je to asto
kv li n kterému z následujících d vod :

• stránky nejsou prost ednictvím odkaz dob e propojeny
s ostatními stránkami na webu;

• stránky byly spu

ny poté, co Google dokon il poslední procházení;

• kdy jsme se stránky sna ili projít, byly do asn nedostupné, nebo jsme p i
pokusu o procházení narazili na chybu.

Pokud pou ijete nástroje Google pro webmastery, nap íklad slu bu Sitemaps,
ete zjistit, zda jsou va e stránky momentáln do indexu Google zahrnuty a
zda jsme p i pokusu o projití va ich stránek narazili na chyby (viz str. 14). Tyto
nástroje m ete také vyu ít pro ru ní p idání va í adresy URL do indexu Google
nebo pro poskytnutí mapy stránek (tzv. Sitemap), díky které Google získá lep í
edstavu o va em obsahu. Pom e nám to na va ich stránkách nalézt nové
sekce a obsah.

Je na stránkách jedine ný a u ite ný obsah? (str. 11)
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e Google va e stránky indexovat?
Webmaste i mohou ob as zjistit, e se jejich stránky nenacházejí v rámci
výsledk vyhledávání. Problém m e spo ívat v „indexovatelnosti“ – tedy zda
Googlebot m e vytvo it kopii webové stránky, kterou zahrne do na ich výsledk
vyhledávání.
Struktura a obsah
ný d vod pro nezahrnutí do výsledk vyhledávání souvisí se strukturou a
obsahem webové stránky. Google nap íklad nemusí být schopen indexovat
stránku, která vy aduje, aby u ivatel vyplnil formulá . Vyhledáva e také nemusejí
dy správn indexovat stránku vyu ívající „dynamický obsah“(Flash, JavaScript,
rámce nebo dynamicky generované adresy URL). Pokud vás zajímá, zda to není
problém va ich stránek, zkuste si stránky zobrazit v textovém prohlí
i, jako je
Lynx, nebo v prohlí
i, ve kterém vypnete obrázky, Javascript a Flash, ím
zjistíte, zda je ve kerý vá obsah dostupný.
Pokud va e stránky obsahují hodn obrázk , nezapome te d le itý obsah v ech
obrázk popsat v textu. Nejen e tím vyhledáva m umo níte obrázek správn
indexovat, ale také obrázek zp ístupníte nevidomým a patn vidícím u ivatel m.
Pro obrázek m ete také vyu ít text v rámci HTML zna ky „alt“ a pou ívat
popisné názvy soubor , jak je uvedeno v tomto p íkladu (co je obrázek loga
spole nosti s názvem „Kváskovo peka ství“):
< img src=”kvaskovopekarstvi.jpg” alt=”Vítejte v Kváskov peka ství!”>
Adresy URL
Dal í p eká kou m e být samotná adresa URL. Pokud URL obsahuje
identifika ní ísla relací nebo n kolik parametr , p ípadn pokud adresa URL
provádí n kolikeré p esm rování, nemusí být Google schopný stránku indexovat.
Server a sí
V p ístupu ke konkrétním stránkám nám mohou zabránit problémy serveru nebo
sít . Provozovatelé stránek mohou vyu ít nástroj Google dostupných v rámci
slu by Webmaster Central a zobrazit si seznam svých stránek, ke kterým se
Google nem e dostat. Více informací o slu
Webmaster Central najdete na
str. 13.
Protokol pro zakázání p ístupu robot m
kdy m e být u stránek zakázaný p ístup automatickým robot m
prost ednictvím technického kritéria, které provozovatel m stránek umo uje
„sd lit“ vyhledáva m, aby obsah jejich stránek neindexovaly (viz str. 7). Pokud
se va e webové stránky nenacházejí mezi výsledky vyhledávání Google, m li
byste zkontrolovat, zda na im automatickým robot m nebrání v p ístupu soubor
robots.txt nebo n jaká meta-zna ka (meta tag).
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Kontrola nad tím, co Google indexuje
Ka dý provozovatel stránek má jiný cíl, kterého se sna í na internetu
dosáhnout. N kte í vydavatelé novin se nap íklad rozhodli poskytovat
bezplatný p ístup ke svým aktuálním lánk m, zatímco p ístup k archiv m
umo ují p es placenou slu bu. N kte í cht jí být vid t na v ech platformách
vyhledáva e (nap . Google Mobile, Obrázky Google apod.), zatímco jiní cht jí
být zobrazováni jen ve výsledcích vyhledávání na webu.
Vyhledáva e cht jí respektovat p ání provozovatel stránek – konec konc , je
to jejich obsah. Nedoká eme ale íst my lenky, tak e je nezbytn nutné, aby
nám webmaste i sd lili, jak cht jí, abychom jejich obsah indexovali. Mohou tak
init prost ednictvím protokolu pro zakázání p ístupu robot m, co je
zavedená technická norma, která vyhledáva m oznamuje, které stránky nebo
ásti stránek by nem ly být vyhledávatelné a které ásti by m ly z stat
viditelné ve výsledcích vyhledávání.
Robots.txt: kontrola na úrovni stránek
Základem protokolu pro zakázání p ístupu robot m je jednoduchý textový
soubor nazvaný robots.txt, který je ji mnoho let normou v tomto oboru. Pomocí
souboru robots.txt m ete ídit p ístup na více úrovních, od celého serveru po
jednotlivé adresá e, stránky konkrétního typu, i dokonce jednotlivé stránky.
Nechci, aby Google indexoval n které konkrétní stránky z mých
stránek. Jak zabráním tomu, aby se zobrazovaly ve výsledcích
vyhledávání Google?
Obecn platí, e v ina majitel stránek chce, aby Googlebot jejich stránky
procházel, aby tak jejich webové stránky mohli najít u ivatelé vyhledávající
pomocí Google. Mo ná v ak máte konkrétní stránky, které nechcete indexovat:
nap íklad interní protokoly nebo zpravodajské lánky s placeným p ístupem.
Konkrétní stránky m ete z indexu Google vylou it tak, e si vytvo íte soubor
robots.txt a umístíte jej do ko enového adresá e svého webového serveru.
Soubor robots.txt uvádí stránky, které by vyhledáva e nem ly indexovat.
Vytvo ení souboru robots.txt je p ímo arý zp sob, který provozovatel m stránek
poskytuje vysokou úrove kontroly nad tím, jak vyhledáva e p istupují k jejich
stránkám.
Pokud nap íklad webmaster chce zabránit indexování interních protokol , m l by
soubor robots.txt obsahovat:
User-Agent: Googlebot – ádek User-Agent udává, e následující sekce je
sada pokyn pouze pro Googlebot.
Disallow: /logs/ – ádek Disallow oznamuje robotu Googlebot, aby na va ich
stránkách neprocházel soubory v podadresá i „logs“.
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Majitel stránek stanovil, e ádná ze stránek v adresá i „logs“ se nesmí zobrazit
ve výsledcích vyhledávání Google.
echny hlavní vyhledáva e tou a poslouchají pokyny, které zadáte do
souboru robots.txt, a pokud chcete, m ete pro r zné vyhledáva e stanovit
zná pravidla.
Meta-zna ky: podrobná kontrola
Krom souboru robots.txt – který vám umo uje souhrnn zadat pokyny pro
více soubor na va ich webových stránkách – m ete pou ít meta-zna ku pro
roboty, abyste m li podrobnou kontrolu nad jednotlivými konkrétními stránkami.
Chcete-li to provést, sta í p idat konkrétní meta-zna ky do HTML stránky, ím
získáte kontrolu nad tím, jak bude stránka indexována. Soubor robots.txt a
meta-zna ky vám dohromady poskytnou flexibilitu, se kterou m ete relativn
snadno vyjád it komplexní pravidla pro p ístup.
Mám na svých stránkách ur itý lánek, který je p ístupný pouze
registrovaným u ivatel m. Jak zabráním jeho zobrazení ve výsledcích
vyhledávání Google?
Chcete-li tak u init, sta í do první sekce <head> daného lánku p idat
meta-zna ku NOINDEX. M lo by to vypadat asi takhle:
<html>
<head>
<meta name=”googlebot” content=”noindex”>
[...]

Tím robotu Google zabráníte, aby tento soubor indexoval.
li byste v ak v
t, e v n kterých p ípadech m e být vhodné, aby Google
indexoval i tyto typy stránek – nap íklad zpravodajský lánek z archivu, za jeho
tení na internetu u ivatelé musejí zaplatit. P esto e se tento druh
placeného obsahu nezobrazí ve výsledcích vyhledávání Google, n které slu by
Google jako News Archive Search (Vyhledávání v archivu zpráv) budou lánek
ve svém indexu obsahovat a u ivatel m jasn zobrazí informace o placené
povaze obsahu.
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Robots.txt vs. meta-zna ky
Obecn platí, e soubor robots.txt vhodn zaji uje kontrolu nad celými
stránkami, zatímco meta-zna ky poskytují podrobnou kontrolu nad jednotlivými
soubory. Meta-zna ky jsou obzvlá
u ite né, pokud máte svolení upravovat
jednotlivé soubory, av ak nikoli celé stránky. Meta-zna ky vám také umo ují
stanovit komplexní pravidla pro p ístup na základ jednotlivých stránek. N kdy
je mo né stejný problém vy it pomocí obou nástroj :
Jak m

u zajistit, aby se na stránce indexoval text, ale nikoli obrázky?

Jednou mo ností by bylo zablokovat p ístup k obrázk m podle p ípony souboru
v rámci celých stránek s vyu itím souboru robots.txt. Následující ádky
v souboru robots.txt sd lují robotu Google, aby neindexoval ádné soubory
kon ící na *.jpg nebo *.jpeg:
User-agent: Googlebot
Disallow: /*.jpg$
Disallow: /*.jpeg$

ípadn , pokud vá systém správy obsahu (CMS) ukládá obrázky do
samostatného adresá e, m ete zakázat p ístup k tomuto celému adresá i.
Pokud jsou va e obrázky v adresá i nazvaném /obrazky, m ete v em
vyhledáva m zakázat p ístup k tomuto adresá i pomocí:
User-agent: *
Disallow: /obrazky/

Dal í mo ností by bylo p idat zna ku NOINDEX do ka dého souboru, který
obsahuje obrázek. V echny tyto p ístupy zabrání tomu, aby byly va e obrázky
indexovány. Jedinou otázkou je, jak rozsáhlý zákaz p ístupu k obrázk m chcete.
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Kontrola nad kopiemi v archivu a úryvky
Výsledky vyhledávání obsahují odkaz na stránku v archivu (tzv. cache) a úryvek. Zde
je nap íklad jeden z prvních výsledk , který se zobrazí p i vyhledání „kachna divoká“:

Je na va ich stránkách jedine ný a u ite ný
obsah?
Kdy je mo né stránky najít a indexovat, musíte si nakonec polo it otázku,
zda je obsah webových stránek jedine ný a u ite ný.
Nejprve se podívejte na sv j text jako celek. Jsou va e názvy a textové
odkazy popisné? Má vá text p irozenou strukturu a p sobí jasn a
intuitivn ?

Úryvek – kousek textu z webové stránky
Odkaz na archiv – tento odkaz p enese u ivatele na kopii stránky ulo enou na
serverech Google
K emu je úryvek? ivatelé pravd podobn ji nav tíví webové stránky, pokud
výsledky vyhledávání zobrazují úryvek z daných stránek. Je tomu tak proto, e úryvky
ivatel m pomáhají vid t relevanci výsledku k jejich dotazu. Pokud u ivatel relevanci
rychle nevidí, obvykle se p esune na dal í výsledek vyhledávání.
K emu je odkaz na archiv? Odkaz na archiv je u ite ný v mnoha p ípadech,
nap íklad kdy jsou stránky do asn nedostupné, kdy jsou zpravodajské stránky
etí eny po významné události nebo kdy jsou stránky omylem smazány. Dal í
výhoda je v tom, e kopie v archivu Google zvýraz uje slova, která u ivatel pou il p i
vyhledávání, co umo uje rychlé zhodnocení relevance stránky.

Stejn jako je kapitola v knize uspo ádána na základ konkrétních oblastí a
témat, m la by být také ka dá webová stránky zam ená na konkrétní oblast
i téma. Z takového druhu obsahu p irozen vyplývají klí ová slova a fráze a
ivatelé pravd podobn ji z stanou na webové stránce, která poskytuje
relevantní obsah a odkazy.
Dbejte v ak na to, aby vámi napsaný text obsahoval fráze, které budou
náv vníci pravd podobn hledat. Pokud jsou nap íklad va e stránky ur eny
fanou
m voz Laurin & Klement, dbejte na to, aby text opravdu obsahoval
slova „Laurin & Klement“ a „vozy“ spí e ne jen „ eské automobily“.

ina provozovatel stránek si p eje, aby Google zobrazoval úryvek i odkaz na
archiv. Existují v ak p ípady, kdy si majitel stránek m e p át jednu nebo ob tyto
funkce zakázat:
Obsah mých novin se m ní n kolikrát za den. Zdá se, e Googlebot tento
obsah neindexuje stejn rychle, jako jej m níme, a odkaz na kopii v archivu
vede na stránku, která ji není aktuální. Jak mohu zabránit tomu, aby
Google vytvá el odkaz na kopii v archivu?
Majitel zpravodajského serveru m e zabránit tomu, aby se odkaz na kopii
v archivu zobrazoval ve výsledcích vyhledávání, kdy na tuto stránku p idá
zna ku NOARCHIVE:
<META NAME=”GOOGLEBOT” CONTENT=”NOARCHIVE”>

Obdobn m ete robotu Google sd lit, aby nezobrazoval úryvek stránky, a to
pomocí zna ky NOSNIPPET:
<META NAME=”GOOGLEBOT” CONTENT=”NOSNIPPET”>

Poznámka: idání zna ky NOSNIPPET také zp sobí, e se nezobrazí odkaz
na kopii v archivu, tak e pokud zadáte NOSNIPPET, automaticky uplatníte také
NOARCHIVE.
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Zvy ování viditelnosti: nejlep í postupy

Webmaster Central

Majitelé stránek se nás asto ptají na nejlep í zp soby, jak mohou zvý it
viditelnost a hodnocení svých stránek v na ich výsledcích vyhledávání. Na e
jednoduchá odpov zní: „Myslete jako u ivatel, proto e tak se sna íme myslet i
my.“
Co to znamená v praxi? P edev ím dbejte na to, abyste náv vník m poskytli
informace, které hledají, nebo práv relevance na va e stránky p ivede provoz a
pom e jej udr et.
Mnoho majitel stránek se p íli zam uje na to, jak dob e jsou jejich webové
stránky hodnoceny. Av ak hodnocení je ur ováno nejen na základ PageRank, ale
také dal ích více ne 200 kritérií. Mnohem lep í je sv j as v novat kvalit obsahu
a jeho dostupnosti, spí e ne se sna it nalézt zp soby, jak „obehrát“ algoritmus
vyhledáva e. Pokud stránky nedodr ují na e pokyny pro kvalitu, mohou být
z indexu zablokovány.

Jako spole nost, jejím cílem je poskytovat co nejrelevantn í a
neju ite
í výsledky vyhledávání na webu, se sna íme poskytovat rostoucí
a nestrannou podporu pro v echny webmastery a v echny webové stránky
bez ohledu na jejich velikost. Proto jsme vytvo ili slu bu Webmaster Central,
kterou najdete na google.cz/webmasters.
Webmaster Central je výborný zdroj pro v echny provozovatele webových
stránek. Nabízí komplexní odpov di na dotazy týkající se automatického
procházení pomocí robot (crawling), indexování a hodnocení, dále zahrnuje
mo nosti zp tné vazby a
ení problém a také nabízí diagnostické nástroje,
které webmaster m pomáhají
it potenciální problémy s automatickým
procházením jejich stránek.

Co d lat:
1. Vytvo te relevantní, poutavý obsah: náv vníci na va e jednotlivé stránky
dorazí p es r zné odkazy, tak e dbejte na to, aby ka dá va e stránka
upoutala jejich pozornost.
2. Zainteresujte u ivatele: m ete na své stránky p idat sekci s komentá i
nebo blog? Vytvo ení komunity pomáhá zajistit pravidelné vyu ívání va ich
stránek. Pokud své u ivatele zainteresujete, pom e vám to zvý it
viditelnost stránek a v rnost u ivatel .
3. Sledujte své stránky: pou ívejte slu bu Webmaster Central (viz str. 13),
abyste zjistili, p es které dotazy se u ivatelé na va e stránky dostávají,
nebo abyste sledovali zm ny v hodnocení ve výsledcích vyhledávání
v souvislosti s v ími zm nami stránek.
4. Zajist te si vysoce kvalitní odkazy vedoucí na va e stránky.
5. Poskytn te jasné textové odkazy: vhodn na své stránky umíst te textové
odkazy, které zahrnují slova popisující dané téma.
eho se vyvarovat:
1. Nezapl ujte své stránky seznamy klí ových slov.
2. Nepokou ejte se stránky „zahalovat“ (tzv. cloaking) napsáním textu, který
vidí vyhledáva e, ale nikoli u ivatelé.
3. Nevytvá ejte stránky „pouze pro automatické roboty“ nastavením stránek i
odkaz , jejich jediným ú elem je oklamat vyhledáva e.
4. Pro zobrazení d le itých jmen, obsahu nebo odkaz nepou ívejte obrázky
– vyhledáva e nedoká í obrázky „p íst“.
5. Nevytvá ejte více kopií stránky pod r znými adresami URL se zám rem
oklamat vyhledáva e.
V p ípad pochybností nav tivte na e pokyny pro webmastery dostupné na:
google.cz/webmasters/guidelines.html
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Zde je ochutnávka toho, co na stránkách Webmaster Central m

ete najít a d lat:

• Diagnostikovat potenciální problémy s p ístupem ke stránkám a získat

ení

• Po ádat o odstran ní konkrétních stránek z na eho indexu
• Ujistit se, zda soubor robots.txt povoluje a blokuje stránky podle o ekávání
• Zobrazit si statistiky dotaz a stránek související s va imi webovými stránkami:
• Statistiky dotaz : Zjist te, které vyhledávací dotazy na va e stránky p ivád jí
nejvíce náv vník a která témata by va e stránky mohly rozvést, aby dosáhly
vy ího provozu.
• Analýza stránek: Podívejte se na svou stránku, jak ji vidí Google. Zobrazte si

nej ast í slova na svých stránkách, odkazy na va e stránky a jak ostatní va e
stránky popisují, kdy na n odkazují.

• Rychlost procházení: Podívejte se, jak asto Googlebot va e stránky prochází,
a sd lte nám, zda je má procházet rychleji, nebo pomaleji.
13

asto kladené dotazy
Sitemaps
Webmaster Central také provozovatel m stránek nabízí slu bu Sitemaps (mapy
stránek) pro výsledky vyhledávání na webu, mobilní stránky a zprávy.
Sitemaps je protokol, který podporujeme spolu s dal ími vyhledáva i, abychom
webmaster m pomohli poskytnout nám více informací o jejich webových stránkách.
Slu ba Sitemaps dopl uje stávající standardní mechanismy procházení webu a
webmaste i ji mohou vyu ívat k tomu, aby spole nost Google informovali o svých
jednotlivých stránkách za ú elem zlep ení automatického procházení a viditelnosti
jejich stránek ve výsledcích vyhledávání Google.
Krom slu by Web Search Sitemaps (mapy stránek pro vyhledávání na webu)
také nabízíme slu bu Google Mobile Sitemaps (mapy stránek pro mobilní telefony),
která provozovatel m mobilních stránek umo uje zaslat do na eho mobilního
indexu adresy URL, na kterých se nachází obsah pro mobilní p ístroje.
Provozovatel m stránek, jejich zpravodajské stránky jsou zahrnuty do slu by
Google News (Zprávy Google), m e slu ba News Sitemaps (mapy stránek pro
zprávy) poskytnout statistiky o jejich láncích, od vyhledávacích dotaz po etnost
zobrazení. P i pou ití s diagnostickými nástroji slu by Webmaster Central m e
slu ba News Sitemaps také poskytnout hlá ení o chybách, která mohou pomoci
vysv tlit jakékoli problémy, na které Google narazí p i procházení i získávání
zpravodajských lánk ze stránek. Krom toho m e provozovatel stránek zaslat
mapu zpravodajských stránek obsahující adresy URL, které by cht l nabídnout pro
zahrnutí do slu by Google News. Na rozdíl od slu eb Web Sitemaps a Mobile
Sitemaps je slu ba News Sitemaps v sou asnosti dostupná pouze v angli tin ,
av ak doufáme, e ji brzy budeme moci nabídnout i v jiných jazycích.

Pro pro mé stránky nem ete nabídnout individuální podporu?
Podle n kterých odhad je na webu 100 milion stránek. Ka dá stránka je pro nás
le itá, proto e bez ní – bez ohledu na její velikost – by ná index byl mén úplný,
a tím pádem mén u ite ný pro na e u ivatele.
Webmaster Central je skv lý zdroj podpory pro v echny typy webových stránek.
Zve ej ujeme a zodpovídáme dotazy od provozovatel stránek, aby tyto informace
byly k u itku v em. V rámci slu by Webmaster Central m ete také najít p átelskou
a u ite nou komunitu webmaster , kte í si navzájem radí a pomáhají s
ením
problém
Mají na hodnocení výsledk vliv reklamy, které zobrazujete? Jsou va e reklamy a
výsledky vyhledávání zcela odd lené?
Hodnocení reklam a výsledk vyhledávání spolu nijak nesouvisí a ve skute nosti
na nich pracují zcela odd lené týmy, aby nedocházelo k ádnému ovliv ování.
íme, e objektivita na ich výsledk vyhledávání je klí ová pro zaji ní co
nejv í spokojenosti u ivatel .
Jak p idám stránky do vyhledávacího indexu Google?
Zahrnutí do výsledk vyhledávání Google je bezplatné a snadné a nevy aduje
ru ní zaslání stránek spole nosti Google. Google je pln automatický vyhledáva .
Pravideln prochází web a nalézá stránky, které p idá do na eho indexu. Velká
ina stránek uvedených v na ich výsledcích ve skute nosti nebyla p idána
ru
,ale byla nalezena a p idána automaticky b hem toho, jak na i roboti
procházejí web.
Krom toho pak na e nástroje Google Webmaster Tools (v rámci slu by
Webmaster Central) poskytují webmaster m snadný zp sob, jak do indexu Google
zaslat mapu stránek nebo své adresy URL a získat podrobné p ehledy o viditelnosti
jejich stránek na stránkách Google. Pomocí nástroj Google Webmaster Tools pak
mohou majitelé stránek spole nost Google automaticky informovat o v ech
stávajících stránkách a v ech aktualizacích provád ných na t chto stránkách.
Jak dlouho v pr
ru trvá, ne Google najde nov vytvo ené webové stránky, a
jak asto Google obecn prochází web?
Neexistuje p esná doba, za kterou Google najde nové stránky.
Googlebot pravideln prochází celý web, aby obnovoval ná index. Pomocí slu by
Webmaster Central pak m e webmaster sledovat, jak asto Googlebot jeho
stránky prochází, a sd lit spole nosti Google, zda je má procházet rychleji, nebo
pomaleji.
Co kdy chci, aby se mé stránky objevovaly ve výsledcích vyhledávání na webu,
ale nikoli v samostatných slu bách jako Google News nebo vyhledávání obrázk
Google?
Google provozovatel m stránek v dy umo uje, aby se odhlásili z jeho slu eb, a
pokud tak provozovatel stránek chce u init, m e kontaktovat tým podpory pro
konkrétní produkt.
Jak jsme se ji zmínili, m ete pou ít protokol pro zakázání p ístupu robot m,
kterým lze zablokovat indexování obrázk i webových stránek. Pro tento ú el lze
také vyu ít funkci „odstran ní adresy URL“ v rámci slu by Webmaster Central,
která pokrývá jak vyhledávání na webu, tak vyhledávání obrázk .
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Proto e Googlebot závisí na n kolika r zných robotech, m
co chcete blokovat:

ete si také vybrat,

• Googlebot: prochází stránky z na eho webového indexu a indexu zpráv
• Googlebot-Mobile: prochází stránky pro ná mobilní index
• Googlebot-Image: prochází stránky pro ná index obrázk
• Mediapartners-Google: prochází stránky pro zji

ní obsahu pro AdSense.
Tento robot prochází va e stránky pouze tehdy, pokud na svých stránkách
zobrazujete reklamy AdSense.

• Adsbot-Google: prochází stránky, aby m il kvalitu vstupních stránek

AdWords. Tento robot se pou ívá jen tehdy, pokud pro propagaci svých
stránek pou íváte Google AdWords.

Pokud nap íklad chcete Googlebot kompletn zablokovat, m
následující zápis:

ete pou ít

User-agent: Googlebot
Disallow: /

Mohu si vybrat, jaký text chci uvád t jako úryvek?
Ne. To není dobrý nápad, a to jak z pohledu u ivatele, tak z pohledu tv rce
obsahu. Ze stránek vybíráme úryvek textu, který zobrazuje hledaná slova
v kontextu, co zase demonstruje relevanci výsledku.
Bylo zji no, e u ivatelé webové stránky pravd podobn ji nav tíví, pokud
výsledky vyhledávání zobrazují úryvek. Je tomu tak proto, e úryvky u ivatel m
pomáhají vid t, pro je výsledek relevantní k jejich dotazu. Pokud u ivatel rychle
nedojde k tomuto zji ní, obvykle se p esune na dal í výsledek vyhledávání.
Provozovatelé stránek mohou do svých stránek p idat meta-zna ku, aby
spole nosti Google poskytli dal í informace v p ípadech, kdy nedoká eme
vygenerovat u ite ný úryvek z obsahu na stránce podle algoritmu. Pokud to
chcete provést, sta í do sekce <head> na stránce p idat následující:
<meta name=”descr ipti on” c ontent=”Pro Anna nemá r áda králí ky?
Chystáme se to zjistit.”>

Provozovatelé stránek, kte í necht jí, aby se z jejich stránek generovaly úryvky,
mohou pou ít zna ku NOSNIPPET, a to následovn :
<meta name=”robots” content=”nosnippet”>

A kone
, n kdy pro úryvek ve výsledcích vyhledávání pou íváme popis stránek
z projektu Open Directory Project. Pokud nechcete, aby se tento popis pou íval,
sta í p idat tuto meta-zna ku:

Nejnov í zprávy na mých stránkách se zobrazují pár hodin, poté jsou
aktualizovány a p esunuty do sekce standardních lánk . Chci, aby se v indexu
Google objevoval celý lánek, a ne tyto nejnov í zprávy.
Jednou z mo ností je umístit v echny tyto nejnov í zprávy do jednoho
adresá e a pomocí souboru robots.txt zakázat p ístup robotu Googlebot do
tohoto adresá e.
Dal í mo ností je p idat do sekce <HEAD> v HTML va í sekce nejnov ích
zpráv zna ku NOFOLLOW. Tím robotu Googlebot sd líte, aby nesledoval ádné
odkazy, které na této stránce najde. Pamatujte v ak, e zna ka NOFOLLOW
pouze zabrání, aby Googlebot sledoval odkazy z jedné stránky na druhou.
Pokud na tento lánek odkazuje jiná webová stránka, Google m e lánek p i
indexování stále najít a oindexovat.
Pokud mám více doménových jmen a na t chto doménách provozuji stejný
obsah, vyhodíte m ze svých výsledk vyhledávání?
koli n kte í provozovatelé stránek se mohou sna it oklamat vyhledáva e
duplikováním obsahu a provozováním zrcadlových stránek, existuje i legitimní
obsah, který m e být duplikován opodstatn
. Google takové stránky nechce
trestat. Nap íklad podobný obsah vyjád ený v r zných jazycích (nap . anglicky na
jedn ch stránkách a francouzsky na druhých) nepova ujeme za duplicitní.
Pokud budete mít stejný obsah na více webových stránkách (nap . sdílení
lánk ), nemusí to nutn vést ke kompletnímu odstran ní n kterých nebo v ech
takových stránek z výsledk vyhledávání. Pamatujte v ak, e ka dý výskyt
daného lánku se pravd podobn umístí ní e v hodnocení, proto e na n j
povede jen ást odkaz , které by vedly na jediný výskyt lánku. Obecn platí, e
jediný výskyt lánku se umístí vý e, a proto jej uvidí více u ivatel ne v p ípad
více kopií stejného obsahu.
Krom toho, aby Google zajistil kvalitu vyhledávání, nezahrnuje do výsledk
vyhledávání více kopií stránky. Místo toho asto k zobrazení vybereme jen jednu
verzi stránky. Webmaste i v ak mohou spole nosti Google svou preferovanou
verzi ozna it prost ednictvím souboru robots.txt nebo meta-zna ky, kterými
zablokují v echny kopie, které necht jí zobrazovat v na ich výsledcích
vyhledávání.
Pro jsou moje stránky blokovány v indexu Google?
V první ad va e stránky blokovány být nemusejí. Existuje mnoho d vod , pro
se stránky nemusejí v na ich výsledcích vyhledávání zobrazovat (viz str. 5-11).
Pokud u va ich stránek neexistují ádné p eká ky pro nalezení nebo indexaci, pak
je mo né, e zablokovány jsou. Stránky mohou být v na em indexu zablokovány,
proto e nespl ují kritéria kvality uvedená v na ich zásadách pro webmastery
(dostupné na stránkách slu by Webmaster Central). K tomu nej ast ji dochází,
kdy stránky pou ívají nepoctivé zp soby, jak být ve výsledcích vyhledávání
zobrazovány vý e. Mezi b ná poru ení zásad pat í tzv. cloaking (psaní textu
zp sobem, e jej vidí vyhledáva e, ale nevidí jej u ivatelé) nebo vytvá ení
stránek/odkaz , jejich jediným ú elem je oklamání vyhledáva a manipulace
s výsledky vyhledávání.
Pokud mají webmaste i podez ení, e jejich stránky poru ují na e zásady pro
kvalitu, mohou své stránky upravit tak, aby tyto zásady spl ovaly, a potom
kliknout na odkaz „po ádat o nové zahrnutí” v rozhraní na ich nástroj
Webmaster Tools, ím nás po ádají o nové zhodnocení stránek.

<meta name=”robots” content=”noodp”>
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Slovní ek
Cache link (odkaz na kopii v archivu)
Snímek toho, jak stránka vypadala naposledy, kdy ji Google nav tívil. Kopie
v archivu umo uje u ivatel m prohlédnout si stránku, i kdy je originální verze
nedostupná, p esto e obsah se m e mírn li it. Pro zobrazení kopie v archivu
klikn te na odkaz „archiv“ ( i „cached“ v anglickém rozhraní), který je zobrazen
pod výsledkem vyhledávání.

Cloaking
Zobrazování jiného obsahu vyhledáva

m, ne jaký zobrazujete u ivatel m.

CMS (Content Management System - systém správy obsahu)

Softwarový systém pou ívaný pro správu obsahu z po íta ových, obrázkových
a zvukových soubor v rámci webového obsahu.

Crawler

Software pou ívaný pro nalezení a indexování adres URL na webu nebo intranetu.

Crawling
Proces pou ívaný vyhledáva i pro sb r stránek z webu.

Dynamický obsah

Obsah jako obrázky, animace nebo videa, který vyu ívá Flash, JavaScript,
rámce nebo dynamicky generované adresy URL.

HTML (Hypertext Markup Language - hypertextový zna kovací
jazyk)
Zna kovací jazyk pou ívaný na webu pro uspo ádání textu.

Indexování
Proces, kdy je obsah va ich stránek p idán do vyhledáva e.

Klí ové slovo

Slovo, které je zadáno do vyhledávacího pole vyhledáva e. Vyhledáva pak
hledá stránky, která toto slovo nebo spojení slov obsahují.

Ko enový adresá

Nejvy

í adresá v souborovém systému po íta e.

Meta tag (Meta-zna ka)

Zna ka (tag) v HTML, která popisuje obsah webové stránky. Meta-zna ky lze
pou ít pro kontrolu nad indexováním jednotlivých stránek.
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Page Rank

Funkce Google, která pomáhá ur it hodnocení (a tedy umíst ní) stránek
v na ich výsledcích vyhledávání. PageRank závisí na jedine
demokratické
povaze webu, nebo vyu ívá jeho obrovskou strukturu odkaz jako indikátor
hodnoty jednotlivé stránky. D le ité, vysoce kvalitní stránky získají vy í
PageRank, který si Google pamatuje p i ka dém vyhledávání. Google kombinuje
PageRank s propracovanými technikami pro nalezení textu, aby na el stránky,
které jsou d le ité i relevantní k tomu, co hledáte.

Protokol pro zakázání p ístupu robot m

Technická norma, která vyhledáva m sd luje, které stránky i ásti stránek
nemají být vyhledávatelné a které ásti mají z stat viditelné ve výsledcích
vyhledávání

ípona souboru
Název po íta ového souboru (.doc, .txt, .pdf, atd.) asto pou ívaný pro
ozna ení typu dat ulo ených v souboru

Robots.txt

Textový soubor, který provozovatel m webových stránek dává kontrolu nad
ístupem k jejich stránkám na více úrovních, od celého serveru po jednotlivé
adresá e, stránky konkrétního typu, i dokonce jednotlivé stránky. Tento soubor
sd luje robot m (viz crawler), které adresá e lze a nelze procházet.

URL (Uniform Resource Locator - jednotné ozna ení zdroje)
Adresa webových stránek na internetu slo ená z p ístupového protokolu (http),
doménového jména (www.google.com) a v n kterých p ípadech umíst ní dal ího
souboru (www.google.com/webmasters).

Zrcadlové stránky

Duplicitní webová stránka, která se n kdy pou ívá pro oklamání vyhledáva e a sna í
se optimalizovat indexování a webová hodnocení daných stránek
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Dal í informace o slu

Webmaster Central najdete na:

google.cz/webmasters/
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