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Dosažené skóre 80/100

SEO obsah

Title

PreziDyk - Vojtěch Dyk kandidát na prezidenta ČR 2013
Délka : 53
V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.
Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag

Description

Webové stránky Vojty Dyka, kandidáta na prezidenta ČR 2013 - Láska,
přátelství, svoboda
Délka : 87
V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. 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

Vojta Dyk,Vojtěch Dyk,PreziDyk,DYKJO,DYK JO,prezident,Česká
republik,NightWork
Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy
ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova,
můžete tím jen radit své konkurenci.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords

Robots.txt

Soubor robots.txt buď neexistuje, obsahuje chybný název, nebo je
uložen mimo výchozí (root) adresář.
Kontrola umístění: http://prezidyk.cz/robots.txt
Nástroj pro detailnější validaci robots.txt

Og Meta vlastnosti

V pořádku, stránka obsahuje Og nastavení, ale i tak doporučujeme

SEO obsah
zkontrolovat.
Znalostní báze: Jak nastavit OG protokol pro Facebook

Hlavní nadpisy

Vlastnost

Obsah

title

PreziDyk

description

Webové stránky Vojty Dyka, kandidáta na
prezidenta ČR 2013 - Láska, přátelství,
svoboda

url

http://www.prezidyk.cz

locale

cs_CZ

image

http://www.prezidyk.cz/img/logo-official.png
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Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.
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PreziDyk 2013 /chci být váš prezident/
Jakub Prachař /nechci prezidenta, co krade/
František Soukup /Imunita je přežitek/
Jan Maxián /zpřísněme zákony ČR/
Ondřej Sluka /Imunita není zeď/
Jakub Antl /volejme po změně/
Hlavní menu
Jmenuji se Vojtěch Dyk /a tohle je můj život/
Příběhy slavných lidí, kteří se /nedožili 40 let/
Přidej se k nám a podepiš petici /změníme ústavu/
Návrhy na změnu /v ústavě České republiky/
Aktuálně /z koncertů, akcí.../
Kde mne /můžete zastihnout/
Pro média /ke stažení/
Lidé, firmy a organizace /kteří mě podporují/
Odběr novinek /ZANECHTE SVŮJ E-MAIL/
Narodil se Vojtěch Dyk
Vyměňte politiky
SOS Haiti
Čtvrtá pražská defenestrace
Hymna na MS ve fotbale
Mr. ČTI-WO
Ježíš Kristus/kazatel, †33/
Johanka z Arku/hrdinka, †19/
François Villon/básník, †34/
Wolfgang Amadeus Mozart/skladatel, †35/
Karel Hynek Mácha/básník, †25/
John Lennon/zpěvák, †40/

SEO obsah
[H3] Požadujeme snížení věku pro volitelnost prezidentem na
25 leT,
[H3] Nynější verze článku 54 bodu (2)/současný stav/
[H3] Nová verze článku 54 bodu (2)/návrh na změnu/
[H3] Nynější verze článku 57 bodu (1)/současný stav/
[H3] Nová verze článku 57 bodu (1)/návrh na změnu/
[H3] Nynější verze článku 62/shrnutí obsahu článku/
[H3] V článku 62 přidání písmene m)/návrh na doplnění/
[H3] Nynější verze článku 65/současný stav/
[H3] Nová verze článku 65/návrh na změnu/
[H3] Klip Sexy Cool Driver/31.8.2012/
[H3] Koncert v Londýně/16.6.2012/
[H3] Koncert v Bruselu/15.6.2012/
[H3] Vojtěch Dyk oznámil prezidenské vize/1.6.2012/
[H3] Prezidyk je nyní i na Facebooku/10.5.2012/
[H3] Spouštíme kampaň DYK JO!/1.5.2012/
[H3] Stáhněte si mé oficiální prohlášení/1.6.2012/
[H3] stáhněte si fotogfrafii Vojěcha Dyka v hi-res/1.6.2012/
[H3] stáhněte si celé znění petice/1.6.2012/
[H6] Prezidyk 2013
[H6] Můj profil
[H6] Příběhy
[H6] Petice
[H6] Ústava
[H6] Moji lidé
[H6] Moji lidé
[H6] Moji lidé
[H6] Moji lidé
[H6] Moji lidé
[H6] Novinky
[H6] Živě
[H6] Pro média
[H6] Podporují mě
Zobrazit Schovat
Obrázky

Objevili jsme 30 obrázků na webu.
Není vyplněno 29 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 : 44%
Ideální stav! Poměr textu vůči HTML kódu je mezi 25% a 70%.

Flash

Iframe

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

Stránka obsahuje iFrame. Obsah v iFrame nelze indexovat. Pokud máte
na stránce vložené video např. z YouTube, tak tam iFrame nevadí.

SEO odkazy
Přepisování URL

V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.

Podtržítka v URL

V pořádku, URL neobsahuje podtržítka.
Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs

Odkazy ve stránce

Nalezli jsem celkem 21 odkazů obsahujících 1 odkazů na soubory.

Statistics

Externí odkazy : Ne (nofollow) 0%
Externí odkazy : Ano (follow) 9.52%
Interní odkazy 90.48%

Odkazy ve stránce
Anchor

Typ

Povolení
k procházení
odkazů roboty

Přejít k obsahu

Interní

Ano (follow)

Přejít k hlavnímu menu

Interní

Ano (follow)

Úvod

Interní

Ano (follow)

Profil

Interní

Ano (follow)

Příběhy

Interní

Ano (follow)

Petice

Interní

Ano (follow)

ústava

Interní

Ano (follow)

Lidé

Interní

Ano (follow)

Aktuality

Interní

Ano (follow)

Živě

Interní

Ano (follow)

Média

Interní

Ano (follow)

Podpořte mě

Interní

Ano (follow)

zde

Interní

Ano (follow)

všeobecnými podmínkami

Interní

Ano (follow)

www.facebook.com/prezidyk

Externí

Ano (follow)

Odkazy ve stránce
www.DYKJO.cz

Externí

Ano (follow)

Předchozí

Interní

Ano (follow)

podmínkami

Interní

Ano (follow)

Kontakty

Interní

Ano (follow)

Ochrana osobních údajů

Interní

Ano (follow)

mobilní verze

Interní

Ano (follow)

SEO keywords
Hustota klíčových
slov

verze pro který vojtěch jsem
republiky prezidenta být článku
dyk
Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo

Obsah

pro

10

republiky

9

být

9

dyk

8

verze

8

Title

Klíčová
slova

Nastavení vzhledu
Url

Doména : prezidyk.cz
Délka : 11

Favicon

V pořádku, stránka obsahuje favicon.
Umístění: /favicon.ico
Creare o Favicon

Description

Hlavní
nadpisy

Nastavení vzhledu
Snadný tisk

V pořádku, web obsahuje CSS pro optimalizovaný tisk.
Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk

Jazyk

V pořádku, stránka deklaruje jazyk cs.

Obsah dokumentu
Doctype

HTML 5

Encoding

V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.

W3C validita

HTML (errors - chyby) : 50
HTML (warnings - varování) : 3
Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service
Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service

Email soukromí

V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již
proti spam robotům zabezpečeny.
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
Mobilní optimalizace

Optimalizace pro retina display
Meta Viewport Tag
Flash obsah.
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