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Zviditelni svůj projekt v marketingové show ZeptejSeFilipa, získej zpětnou
vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!
Více na: KritikaWebu.cz

SEO obsah

Title

Vítejte v našem e-shopu. - www.ivilu.cz
Délka : 39
V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.
Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag

Description

Vítejte v našem e-shopu.. Záclony jsou útulným prvkem každé
domácnosti.Hodí se jak do moderního, tak do klasického interiéru.V
našem internetovém obchodě zakoupíte především voálové záclony
různých tvarů, za úžasné ceny.
Délka : 251
Délka Meta Description by měla být mezi 70 a 160 znaky (včetně
mezer). U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description
neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede
jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web,
doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru
prokliku v SERPu.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description

Klíčová slova
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SEO obsah
Stránka neobsahuje Meta Keywords, ale starosti si s tím nedělejte.
Google to ignoruje.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords
Robots.txt

V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve
výchozím (root) adresáři.
Kontrola umístění: http://ivilu.cz/robots.txt
Nástroj pro detailnější validaci robots.txt

Og Meta vlastnosti

V pořádku, stránka obsahuje Og nastavení, ale i tak doporučujeme
zkontrolovat.
Znalostní báze: Jak nastavit OG protokol pro Facebook

Hlavní nadpisy

Vlastnost

Obsah

type

website

site_name

ivilu.cz

url

http://www.ivilu.cz/

title

Vítejte v našem e-shopu. - www.ivilu.cz

image

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.ivilu.cz/us
er/logos/logoo-1.png?t=1595702107

description

Vítejte v našem e-shopu.. Záclony jsou
útulným prvkem každé domácnosti.Hodí se jak
do moderního, tak do klasického interiéru.V
našem internetovém obchodě zakoupíte
především voálové záclony různých tvarů, za
úžasné ceny.
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SEO obsah

Špatné pořadí nadpisů může vést ke zpomalení vyhledávacího robota a
horší indexaci.

[H2]
[H4]
[H4]
[H4]
[H1]

Obrázky

Přihlášení k vašemu účtu
Kategorie
Facebook
Instagram
Vítejte v našem e-shopu.

Objevili jsme 48 obrázků na webu.
Není vyplněno 9 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým
obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat.
Znalostní báze: Jak nastavit alt tag pro obrázek

Poměr Text/HTML

Míra : 2%
Poměr textu vůči HTML kódu je pod hodnotou 15%. Přidejte na stránku
více textu. Pokud vsázíte hlavní stránkou na grafiku, je to Váš boj, ale
pro SEO to výhra nebude.

Flash

Iframe

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

V pořádku, stránka neobsahuje iFrame.

SEO odkazy
Přepisování URL

URL odkazy obsahují tzv. query string. Pokud máte např. SSL šifrování,
chyba to být nemusí a adresa se přesměrovává na https:// správně.

SEO odkazy
Podtržítka v URL

URL obsahuje podtržítka. Použijte raději pomlčky k oddělení klíčových
slov v URL.
Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs

Odkazy ve stránce

Nalezli jsem celkem 24 odkazů obsahujících 1 odkazů na soubory.

Statistics

Externí odkazy : Ne (nofollow) 0%
Externí odkazy : Ano (follow) 12.5%
Interní odkazy 87.5%
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Odkazy ve stránce
Anchor

Typ

Povolení
k procházení
odkazů roboty

Zákazník

Interní

Ano (follow)

Nová registrace

Interní

Ne (nofollow)

Zapomenuté heslo

Interní

Ne (nofollow)

Pokračovat do košíku

Interní

Ne (nofollow)

Jak nakupovat

Interní

Ano (follow)

Obchodní podmínky

Interní

Ano (follow)

Podmínky ochrany osobních údajů

Interní

Ano (follow)

-

Interní

Ano (follow)

Dekorační závěsy

Interní

Ano (follow)
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Odkazy ve stránce
www.ivilu.cz

Externí

Ano (follow)

Sledovat na Instagramu

Externí

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Detail

Interní

Ano (follow)

Vytvořil Shoptet

Externí

Ano (follow)
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SEO keywords
Hustota klíčových
slov

jak

záclony závěsy výška ochrany nakupovat

přihlášení košík obchodní podmínky

Konzistence klíčových slov
Klíčové slovo

Obsah

záclony

12

podmínky

4

výška

3

jak

3

ochrany

2

Title

Klíčová
slova

Description

Nastavení vzhledu
Url

Doména : ivilu.cz
Délka : 8

Favicon

V pořádku, stránka obsahuje favicon.
Umístění: http://www.ivilu.cz/
Creare o Favicon

Snadný tisk

Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk.
Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk

Jazyk

V pořádku, stránka deklaruje jazyk cs.

Hlavní
nadpisy

Nastavení vzhledu

Zviditelni svůj projekt v marketingové show ZeptejSeFilipa, získej zpětnou
vazbu, zlepši web a užívej si více zákazníků!
Více na: KritikaWebu.cz

Obsah dokumentu
Doctype

HTML 5

Encoding

V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.

W3C validita

HTML (errors - chyby) : 13
HTML (warnings - varování) : 1
Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service
Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service

Email soukromí

Email adresy nejsou chráněny proti spam robotům a mohou být obětí
SPAM útoků.
Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem

Zastaralé HTML

Tipy pro zrychlení

V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.

V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.
Stránka obsahuje inline styly.
V pořádku, stránka neobsahuje velké množství CSS stylů.
V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů
JavaScript.

Mobilní optimalizace

Tento report vytvořil automatický SEO test Síla SEO. Jedná se o
namátkovou kontrolu první stránky vašeho webu. Pro úplnou analýzu
prosím kontaktujte autora marketingové show ZeptejSeFilipa (Filip Novák,
DiS.) na oficiálním webu ZSF.CZ/KONTAKTY

Mobilní optimalizace

Optimalizace pro retina display
Meta Viewport Tag
Flash obsah.

Mobilní optimalizace

Tento report vytvořil automatický SEO test Síla SEO. Jedná se o
namátkovou kontrolu první stránky vašeho webu. Pro úplnou analýzu
prosím kontaktujte autora marketingové show ZeptejSeFilipa (Filip Novák,
DiS.) na oficiálním webu ZSF.CZ/KONTAKTY
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