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Dosažené skóre 69/100

SEO obsah

Title

CYANIDE♡WEBDESIGN - Tvorba WWW a E-SHOP
Délka : 39
V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.
Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag

Description

Kompletní tvorba webových stránek a eshopů i se zajištěním domény,
webhostingu a emailů. Dále provádíme SEO optimalizace pro
vyhledávače.
Délka : 137
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

CYANIDE WEBDESIGN, Tvorba WWW, E-SHOP
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

V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve
výchozím (root) adresáři.
Kontrola umístění: http://cyanide.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

Tvorba WWW a E-SHOP

description

Kompletní tvorba webových stránek a eshopů i
se zajištěním domény, webhostingu a emailů.
Dále provádíme SEO optimalizace pro
vyhledávače.

site_name

CYANIDE♡WEBDESIGN

image

https://www.cyanide.cz/assets/images/preview.
png
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V pořádku, nadpisy jsou technicky v dobré kondici. Odborník na SEO,
nebo copywriter by měl zkontrolovat obsah nadpisů, protože ty
automaticky zkontrolovat nelze.
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Obrázky

Clean.
Technique.
Minimalism.
Contacts
Skills
Clients

Objevili jsme 2 obrázků na webu.
V pořádku, alt texty nechybí.
Znalostní báze: Jak nastavit alt tag pro obrázek

Poměr Text/HTML

Míra : 19%
V pořádku, poměr textu vůči HTML kódu je vyšší než 15%, ale nižší jak
25%.

Flash

Iframe

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

V pořádku, stránka neobsahuje iFrame.

SEO obsah

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 0 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.

Statistics

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

Odkazy ve stránce
Anchor

Typ

Povolení
k procházení
odkazů roboty

SEO keywords
Hustota klíčových
slov

clients e-shop

cyanide♡webdesign css design
photo product mobile-friendly
skills www
Konzistence klíčových slov
Klíčové slovo

Obsah

Title

Klíčová
slova

Description

Hlavní
nadpisy

Konzistence klíčových slov
cyanide♡webdesi
gn

2

skills

2

www

2

e-shop

2

mobile-friendly

2

Nastavení vzhledu
Url

Doména : cyanide.cz
Délka : 10

Favicon

V pořádku, stránka obsahuje favicon.
Umístění:
./assets/images/d585eedb07623e2fa18bcd60f517926d_blacklogo.png
Creare o Favicon

Snadný tisk

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

Jazyk

Stránka neobsahuje deklaraci jazyka.

Obsah dokumentu
Doctype

HTML 5

Encoding

V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.

W3C validita

HTML (errors - chyby) : 6
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

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

Obsah dokumentu
Zastaralé HTML

Zastaralé tagy

Výskyt

<font>

1

Stránka obsahuje zastaralé HTML tagy. Zvažte, zda je možné tyto
značky nahradit přes CSS.
Tipy pro zrychlení

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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